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COPUOS/T.628 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٢٨ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ١ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٩/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الدورةافتتاح 

صباح  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)رئيس ال
 املندوتون الكرام حارات املمثمني. ،أصحاب السعادة ااري

إنه لشرف يل أن أرحب تكم مجيعًا يف مركو فيينا الدويل 
إذًا هذا ... وأعم  اآلن افتتاح اجلو  االحتضال تالذكرى 

اجلو  اااص تالذكرى لمدورة الراتعة واامسني لمجنة 
عقد ألغرا  السممية الذي يُ يف استخدام الضاا  ااارج  ا

عمى أسا  قرار المجنة يف دورتا الثالثة واامسني وقد 
 .٦٥/٩٧رحبت ته اجلمعية العامة يف القرار 

ونشهد هذا العام تالقيًا تني عيدي  يف جمال 
إذ حنتضل تالعيد اامسني لمجنة والعيد  ،أنشطة الضاا 

وقد اتسمت  ،ىل لإلنسان إىل الضاا اامسني لمرحمة األو 
هذه العقود اامسة تإجنازات كبرية توجود اإلنسان يف 

 ١٩٦١نيسان/أتريل منذ الثاين عشر م  . الضاا  ااارج 

حني أصبح يوري غاغاري  أول شخص حيمق يف مدار حول 
وهذه فرصة ممتازة لنا تغية أن حني  اإلجنازات اليت  .األر 

عامًا م  عصر الضاا ، منذ حتققت خالل اامسني 
 .والتضكري حول التطورات املستقبمية واحد، نيكإطالق سبوت

وم  دواع  سروري أن أمتك  م   ،وإنه لشرف يل
الرتحيب تاملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا السيد 

الذي انام إلينا تغية أن يتوجه تكممة ، يوري فيديتوف
 .مناسبة هذي  العيدي يف لمجنة 

كما أنه لشرف يل أن أرحب اليوم تايوفنا 
املميوي  م  مستكشض  الضاا  الذي  يتواجدون معنا يف 

الضاا  يف هذا االحتضال التارخي  اااص تتحميق اإلنسان 
 ،وهم رواد الضاا  الذي  جيمسون إىل جانيب إىل اليسار

 مرحباً تكم.

ويف هذا اجلو  سوف نبدأ مبداخالت افتتاحية 
الذي وزع عميكم  ماد اإلعالنسوف نتقل العتوتعد ذلك 
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مث سوف  ،A/AC.105/L.283/Rev.1 مجيعًا يف الوثيقة
مستديرة مع متحدثني تارزي  ويف مائدة تكون لنا مناقشة يف 

جمسة تعد الظهر سيكون لدينا مداخالت الوفود وذلك 
وفقًا لقائمة املتحدثني اليت ه  موجودة يف خمف هذه 

يف هذا املبىن مضتوحة ألعاا  الوفود  M3قاعة الو  .القاعة
وإن البث يف  ،الذي  ليس لديهم م  مقعد يف هذه القاعة
 الضيديو يف كافة المغات متاح يف تمك القاعة.

أود اآلن أن أدعوكم  ،حارات املندوتني الكرام
ألن تشاهدوا وتستمعوا إىل رسالة عرب الضيديو م  األمني 

 ك  مون.لألمم املتحدة السيد تان   العام

(األمني العام لألمم املتحدة) السيد بان كي مون 
 ،أصحاب السعادة(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

م  كافة املواضيع ، السيدات والسادة، املندوتون الكرام
املهمة واحلافمة تالتحديات الواردة عمى جدول أعمال األمم 

ويروي  ال أعتقد أن هناك موضوع جيذب االنتباه .املتحدة
مميو إذ  . وهذا تالضعل عاماملخيمة م  مثل الضاا  ااارج 

أننا حنتضل تالعيد اامسني ألول إنسان حيمق يف مدار 
حيث أن يوري غاغاري  أصبح أول  ،هذه املناسبة .األر 

وحنتضل أياًا تالعيد  ،إنسان حيمق يف مدار حول األر 
ا  اامسني م  االجتماع األول لمجنة استخدام الضا

فمنصف قرن عممت هذه  .ااارج  يف األغرا  السممية
المجنة تغية التنكد م  استخدام الضاا  ااارج  لألغرا  

 .السممية مع تقدمي منافع تكنولوجيا الضاا  إىل اجلميع

وعمى مر السنني قد ساعدت هذه املنافع عمى 
مواجهة العديد م  املشاكل إذ أ�ا أدت إىل إنتاج أدوات 

 ،عات الطقس واحلماية البيئية واملساعدة اإلنسانيةحولت توق
 .وغريها م  امليادي 

وخارج مكتيب هناك ثالثة أعالم لألمم املتحدة مبا 
يف ذلك العمم الذي محمه إىل القمر رواد أتولو أرتعة عشر 

وتالنسبة إيل هذه األعالم تذكر دائماً  .عام واحد وسبعني
  ملواجهة التحديات تإنسانيتنا املشرتكة وناالنا العامل

 .املشرتكة

شكرًا عمى كل ما تقومون ته هذه ه  مهمتكم، 
تاين  .تغية الدفع تاحلدود أتعد لتوسيع نطاق املعرفة والضهم

إليكم عمى هذه اإلجنازات املهمة وأفال التمنيات تدورة 
 ناجحة، شكراً.

تسم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد ولك توجه تالشكر إىل األمني العام المجنة أود أن أ

 عمى تناول الكممة أمام المجنة أمام اليوم املهم. فيديتوف

اآلن م  دواع  سروري أن إنه ، املندوتون الكرام
املدير العام ملكتب األمم  فيديتوف،وري أضع السيد ي

 .املتحدة يف فيينا ألن يتناول الكممة

كتب األمم املدير العام ملالسيد ي. فيديتوف (
شكرًا جويًال ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): املتحدة

 ،أصحاب السعادة ،حارة الرئيس، حارات رواد الضاا 
إنه مل  دواع  سروري ، السيدات والسادة، املندوتون الكرام

أن أتناول الكممة أمام جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف 
تالعيد اامسني ألحد  وهذا العام حنتضل ،األغرا  السممية

أهم انتصارات التقدم البشري وهو رحمة اإلنسان األوىل إىل 
 ،حارة الرئيس . وحارتك،رحمة يوري غاغاري  ،الضاا 

أعتقد أن مجيعكم  ،فاًال ع  رواد الضاا  املوجودي  هنا
ميك  أن تؤكدوا أنه إذا ما نظرت إىل األر  م  الضاا  

لمعيان تقسم الدول ااارج  ال ترى م  حدود ظاهرة 
وهذا يذكرنا تنننا مجيعًا ننتم  إىل نضس هذا  ،والشعوب

 ،التمع األرض  وجيب أن نعمل سويًا لصاحل اإلنسانية
وهذه ه  الروحية اليت تشكل مصدر وح  لعمل ألمم 

 .املتحدة

كما حنتضل يف هذا العام تالعيد اامسني 
وأنا  .أي أن هذا عيدكم ،لالجتماع األول هلذه المجنة

أتوجه تالتهنئة إىل المجنة عمى مخسة عقود م  العمل عمى 
تعويو االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  فيما خيدم 

 مصمحة اإلنسانية.

ويكتس  التعاون الدويل اهتمامًا فائقًا تغية ضمان 
سيما  ال ،أن ختدم عموم وتكنولوجيا الضاا  كافة الدول

عرب جلنة استخدام الضاا   وإن األمم املتحدة .الدول النامية
ااارج  يف األغرا  السممية تطمع تدور حموري ملساعدة 
الدول عمى جمب منافع أنشطة الضاا  إىل شعوب العامل 

 أمجع.
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ن تطبيقات الضاا  تنيت مبسامهة ممحوظة واليوم، إ
وتالضعل قد أصبحت  .يف االقتصاد العامل  والتنمية املستدامة

ضرورية تغية تقدمي احلمول لبعض  تكنولوجيا الضاا  أداةً 
 ذلك كما يرد عمى جدول مبا يف ،املسائل األكثر إحلاحاً 

ث كالتغري املناخ  وتدتر الكوار   ،ألمم املتحدةالتنمية ل
والصحة العاملية واألم  البشري. وعمى األقل إن مخسة 

األمم املتحدة تستخدم املوجودات اليت وعشري  م  كيانات 
السواتل لالتصاالت أو  ،يف عممهامركوها يف الضاا  

االتصال الساتم  وأنظمة املالحة العاملية ورصد وتكنولوجيا 
قدم احلمول العممية وتتيح البيانات اليت مراقبة األر  تُ 

تساعد عمى إجناز العديد م  األنشطة املناطة تاألمم 
وحن  حنرص عمى التنكد م  أن كافة األمم  .املتحدة

 .  الضاا  ااارج  اآلن ويف املستقبلتستضيد م  األنشطة يف

ن مكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  وإ
ااارج  يساعد الدول عمى تطوير القدرات الستخدام 
تكنولوجيات الضاا  لدعم التنمية املستدامة كما أنه يعوز 

ا  وتطبيقاته التعاون الدويل يف عدد م  جماالت أحباث الضا
 وعممياته واستكشافه.

جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف  وإن عمل
األغرا  السممية ومكتب شؤون الضاا  ااارج  ينيت يف 

 إسهام مهم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللضية.

أمتىن لكم مناقشات مثمرة يف  ،السيدات والسادة
فإن جهودكم يف محل منافع تكنولوجيا الضاا   ،األيام املقبمة

ل سوف تساعد عمى حتسني ااارج  لكافة الشعوب والدو 
مستوى العيش لكافة الشعوب عرب العامل، شكراً 

 إلصغائكم.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
عمى االنامام إلينا اليوم وعمى هذه فيديتوف سيد لمجويًال 

 الكممات اليت وجهتها إىل المجنة.

حارات  ،أصحاب السعادة ،املندوتون الكرام
إن رائد  ١٩٦١نيسان/أتريل يف الثاين عشر م   ،املمثمني
يوري غاغاري  قد أكمل أول عممية السوفيييت الضاا  

حتريض لإلنسان يف مدار حول األر  مما أتاح فتح آفاق 
عام  ،والحقاً  .جديدة أمام أحباث الضاا  واستكشافه

إن جلنة االستخدام السمم  لمضاا  ااارج   ،١٩٦١

وإن تذكر هذي  احلدثني هو خري  عقدت اجتماعها األول
فرصة لنا تغية أن حني  اإلجنازات اليت حتققت خالل أكثر 

سبوتنيك م  مخسني عامًا م  عصر الضاا  منذ إطالق 
 تشنن التطورات املستقبمية احملتممة. التضكريو واحد 

إن املسامهة يف تطوير أنشطة الضاا  لمذي  سافروا 
حظ تشكل خاص أن ونال ،إىل الضاا  ااارج  هلائمة

العديد م  املسافري  إىل الضاا  قد استكمموا املسامهة 
تهوا م  تشكل ناشط يف جهود الضاا  تعد أن يكونوا قد ان

وتالنسبة لمعديدي   .يادة الضاا حياتم املهنية يف جمال ر 
، أسطورة م  الضاا  املوجودي  هنا لدينا ضيف خاص

اته إذًا أعجو ع  الئحة إجناز  إنو ليونوف، لكس  السيد أ
سالته يف أول خطوة تبولك  أذكر  ،اختصارها هنا يف تياين

عمى الضاا  فاًال عمى دوره الريادي يف االحتاد السوفيييت 
تولو أيف تعثة الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيييت 

سويو  وهو كان الروس  األول الذي كان م  املضرت  أن 
 .تطن قدمه القمر

ر اليوم أنه لنصف قرن ومنذ تنسيسها فإن ونتذك
جلنة استخدام الضاا  يف األغرا  السممية قد جنحت يف 

وكان هلا سجل تارز م  اإلجنازات مع  ،حل مسائل معقدة
 زاحلضاظ عمى مبدأ توافق اآلرا  يف عممية صنع القرار 

وكانت يف وسط اإلجنازات  ،وقد شهدت المجنة
تنسيسها فإن المجنة قد  املهمة لمبشر يف الضاا ، ومنذ

تاستكشاف  إىل تعويو اجلهود اآليمة إىل الدفععمدت 
الضاا  وتاالستخدام السمم  لمضاا  ااارج  ومحل منافع 
الضاا  والعموم والتكنولوجيا إىل األر  وضمان التطور يف  

 .كافة الدول

وهذا العام ميكننا أن نعود تالنظر إىل النجاح يف 
دورًا أساسيًا يف عبت وإن المجنة ل ،يةالعقد األول م  األلض

إنشا  وتطوير النظام القانوين الذي يرعى أنشطة الدول يف 
ك يتام  ذلو  .استخدامها لمضاا  ااارج  وأنشطتها فيه
ومبادئ حول  مخس معاهدات ومخس جمموعات إعالن

وم  تينها معاهدة الضاا   ،أنشطة الضاا  ااارج 
ل صكًا قانونيًا أساسيًا أي اليت تشك ١٩٦٧ااارج  العام 

 .لمقانون الضاائ (املغنا كارتا) رمبا يعترب 
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كما أن المجنة قد نظمت ثالث مؤمترات لألمم 
املتحدة حول استخدام الضاا  ااارج  وحول استكشافه 

 ،سبيس الثالث، يونيآخر املؤمتراتو  .واالستخدام السمم  له
لك فإن المجنة وتعد ذ .انعقد هنا يف فيينا يف تسعة وتسعني

ملسائل وحققت نتائج ممموسة قد تطرقت إىل العديد م  ا
املتصمة بدفها الرئيس  الذي يقا  االت د م  اليف عد

السممية لمضاا   تتتعويو التعاون الدويل يف االستخداما
 حاجات الدول النامية. ،تشكل خاص ،ااارج  مع مراعاة

د إن المجنة ق ،سبيس الثالثومع عقد اليوني
أتاحت حتقيق االتساق تني العديد م  أنشطتها واألهداف 
اإلمنائية لأللضية اليت مت حتديدها يف قمة األلضية يف العام 

واليت مت التنكيد عميها يف القمة العاملية حول التنمية  ،ألضني
املستدامة يف ألضني واثنني وأعاد التنكيد عميها يف القمة 

 .العاملية يف العام ألضني ومخسة

كما جتهد المجنة تغية املسامهة يف املؤمتر املقبل 
جانريو يف ي حول تنمية املستدام اليت سوف تنعقد يف ريو د

 الربازيل يف العام ألضني واثين عشر.

، أصحاب السعادة، املندوتون واملمثمون الكرام
لسنوات طويمة لعبت المجنة دورًا أساسيًا يف رسم املعايري 

  ويف تعويو التعاون الدويل ملصمحة  الدولية ألنشطة الضاا
كافة الدول يف العديد م  جماالت أحباث الضاا  

  وعمميات الضاا  واستكشاف الضاا . وتطبيقات الضاا 

وم  األمهية اآلن أن ننظر ع  كثب يف كيضية 
إسهام أحباث الضاا  وأنظمة االستكشاف والتكنولوجيا 

ك حتدي تشكل إضايف يف مواجهة التحديات مبا يف ذل
مع  ،العامل  واألم  الغذائ  والصحة العاملية  تغري املناخال

حماولة النظر يف كيضية زيادة نتائج وإجنازات األحباث العممية 
يف حتميق اإلنسان يف الضاا  لممنافع السيما يف الدول 

 .النامية

أنا عمى ثقة تنن المجنة سوف  ،ومع األخذ تذلك
ريدة م  نوعها لمتعاون تستكمل االطالع تدورها كمنصة ف

 الدويل يف أنشطة الضاا ، شكراً.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
املندوتون الكرام، يسرين اآلن أن أعر  عميكم رسالة فيديو 

 م  طاقم حمطة الضاا  الدولية.

 (طاقم حمطة الضاا  الدولية)رسالة بالفيديو 
نود أن حنييكم م  حمطة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .الضاا  الدولية ومعكم أنا هنا قبطان هذه املركبة

أندريه  )عرف كل م  رواد الضاا  ع  نضسهويُ (
مهند  فاائ  [؟يتعذر مساعها؟] ألكسندر توريتشينكو 

 ائ  م  الناسا، مهند  ورائد فاا ومهند  أياًا فا
 إيطايل.

اا  إن حمطة الضاا  الدولية واملسافري  إىل الض
يتامنون جهود تذلتها أكثر م  اثين عشر دولة عممت 

وهذه املركبة تام جهود م  مخس  ،عمى أحباث الضاا 
وكاالت مهمة مشاركة يف هذا املشروع ه  خري دليل أن 
م  املمك  أن يضعمه النا  حني يعممون سويًا لصاحل 

 البشرية مجعا .

اليوم إن طاقمنا حيي  جلنة استخدام الضاا  
ج  يف األغرا  السممية يف عيدها اامسني وتارخيها ااار 

احلافل تننشطة التعاون الدويل يف الضاا  وتعويو استخدام 
 املعمومات م  الضاا  لصاحل اإلنسانية مجعا .

طمعت ته األمم املتحدة ضحن  نقر تالدور الذي ا
يف تطوير االتضاقات الرائجة حاليًا اليت نعمل مجيعًا عمى 

ضاا  فهذه االتضاقات ه  اليت عوزت التعاون أساسها يف ال
املستمر تني الدول يف جمال استكشاف الضاا  وجهود 
السممية لسرب أغوار الضاا  وحتسني حياة البشر عمى 

 األر .

تهنئة والتعبري الال تد لنا أن نتوجه ت ،ويف هذا اليوم
جلنة الضاا  ااارج   ،لكوتو  ،ع  التقدير لمعمل املستمر

  السممية مع حتية إىل مجيع رواد الضاا  واملسافري لألغرا 
 نا.إىل الضاا  الذي  سبقونا وسيمو 

 [تصضيق يدوي يف القاعة].
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أود أن  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
أتوجه تالشكر إىل طاقم حمطة الضاا  الدولية عمى هذه 

رة الناسا الرسالة ونعرب ع  مجيع االمتنان تاسم المجنة إىل إدا
ومكتب شؤون الضاا  ااارج  عمى تنظيم هذا التواصل 

 عرب الضيديو.

مشروع اإلعالن بشأن الذكرى الخمسين لتحليق 
اإلنسان بالفضاء والذكرى الخمسين الستخدام الفضاء 

 الخارجي في األغراض السلمية

أن ننتقل لمنظر يف  املندوتون الكرام، أود اآلن
اإلنسان ى اامسني لتحميق تشنن الذكر  مشروع اإلعالن

تالضاا  والذكرى اامسني الستخدام الضاا  ااارج  يف 
وهذه الوثيقة جتدو�ا أمامكم  .كوتو   ،األغرا  السممية

A/AC.105/L.283/Rev.1مهم إذ أنه  . هذا اإلعالن
يتام  إشارة إىل اجلهود املاضية واحلالية واملستقبمية لمجنة 

واإلجنازات  ،األغرا  السممية استخدام الضاا  ااارج  يف
اجلماعية لإلنسانية ترمتها يف استكشاف الضاا  ااارج  

 .واستخدامه لألغرا  السممية

 وهذا ما يرد يف اإلعالن:

حن  الدول املشاركة يف اجلو  التذكاري م   -أوال 
مجنة استكشاف الضاا  ااارج  لالدورة الراتعة واامسني 

حويران/يونيو يف فيينا يف واحد لألغرا  السممية املنعقد 
احتضاًال تالذكرى اامسني لتحميق اإلنسان  ٢٠١١

تالضاا  والذكرى اامسني إلنشا  جلنة استخدام الضاا  
ااارج  يف األغرا  السممية نستذكر إطالق أول ساتل 

الضاا  ااارج   سبوتنيك واحد إىلأرض  اصطناع  وهو 
مهد السبيل سني مما ة ومخسبعتشري  األول/أكتوتر  ٤يف 

 أمام استكشاف الضاا .

نستذكر أياًا أن يوري غاغاري  أصبح يف  -ثانيا 
أول إنسان حيمق يف مدار  ،واحد وستنينيسان/أتريل،  ١٢

حول األر  فاحتًا تذلك فصًال جديدًا لنشاط اإلنسان يف 
 الضاا  ااارج .

نستذكر كذلك التاريخ املدهش لوجود  -ثالثا 
الضاا  ااارج  واإلجنازات العظيمة اليت اإلنسان يف 

 ،حتققت منذ حتميق أول إنسان يف الضاا  ااارج 

أول امرأة حتمق ترييشكوفا وخصوصًا عندما أصبحت فالنتينا 
وعندما  ١٩٦٣حويران/يونيو  ١٦يف مدار حول األر  يف 

آرمسرتونغ أول إنسان يطن تقدمه سطح القمر نيل أصبح 
والتحام مركبيت أتولو  ،ة وستنيتسعمتوز/يوليو  ٢٠يف 

مخسة وسبعني متوز/يوليو  ١٧وسويو  الضاائيتني يف 
ونستذكر أن  .الذي مثل أول تعثة تشرية دولية يف الضاا و 

البشرية قد حافظت خالل العقد املاض  عمى وجود تشري 
دائم ومتعدد اجلنسيات عمى الضاا  ااارج  عمى منت 

 احملطة الضاائية الدولية.

أن استكشاف اإلنسان تاحرتام نستذكر  -ا راتع
لمضاا  ااارج  مل يك  تدون تاحيات ونتذكر تإجالل 
أولئك الرجال والنسا  الذي  فقدوا أرواحهم سعيًا إىل 

 توسيع آفاق البشرية.

نشدد عمى ما أحرز م  تقدم كبري يف  -خامسا 
  اإلنسان مكا تطوير عموم وتكنولوجيا الضاا  وتطبيقاتا مم

وما حتقق يف سنوات اامسني  .استكشاف الكون م 
املاضية م  إجنازات عظيمة يف جهود استكشاف الضاا  مبا 

م منظومة الكواكب والشمس واألر  يف ذلك تعميق فه
ويف استخدام عموم وتكنولوجيا الضاا  لصاحل البشرية  ،ذاتا

 مجعا  ويف إنشا  نظام قانوين دويل حيكم األنشطة الضاائية.

نستذكر تد  نضاذ معاهدة املبادئ  -ا سادس
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام 
الضاا  ااارج  مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية 

تشري   ١٠معاهدة الضاا  ااارج  يف ، األخرى
اليت ترسل  ،ألف وتسعمائة وسبعة وستنياألول/أكتوتر، 

 لمضاا .املبادئ األساسية لمقانون الدويل 

جتماع األول لمجنة االنستذكر أياًا  -ساتعا 
الدائمة الستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 

ألف وتسعمائة تشري  الثاين/نوفمرب  ٢٧قد يف الذي عُ 
ويسر اعتماد اجلمعية العامة القرارات ألف  ،وواحد وستني

كانون  ٢٠وسبعمائة وواحد وعشري  أ إىل هـ يف 
، ديسمرب ألف وتسعمائة وواحد وستنيرب األول/ديسم

الذي  لفعمائة وواحد وعشري  أبسومنها القرار ألف و 
أوص  فيه تنول املبادئ القانونية لك  تسرتشد با الدول 
لألنشطة الضاا  والقرار ألف وسبعمائة وواحد وعشري  
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الذي أعرتت فيه اجلمعية ع  اعتقادها تنن األمم  ا ،ت
ن مركو تنسيق لمتعاون الدويل يف املتحدة ينبغ  أن تكو 

استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف األغرا  
 السممية.

نقر تنن جلنة استخدام الضاا  ااارج   -ثامنا 
يف األغرا  السممية عممت يف السنوات اامسني املاضية 
مبساعدة م  مكتب شؤون الضاا  ااارج  التاتع لألمانة  

 ة.دويل يف األنشطة الضاائيال لمتعاونكمنتدًى عامل  فريد 
وأن المجنة وهيئتيها الضرعيتني تتصدر جهود التالق  العامل  
عمى استخدام عموم وتكنولوجيا الضاا  يف احلضاظ عمى 

يف ضمان مستقبل احلاارة و األر  والبيئة الضاائية 
 البشرية.

نسمم مبا شهده هيكل األنشطة الضاائية  -تاسعا 
مة جتسدت يف ظهور تكنولوجيات وحمتواها م  تغريات ها

 .جديدة ويف توايد عدد اجلهات الضاعمة عمى مجيع الصعد
وم  مث نالحظ تارتياح ما أحرز م  تقدم يف تدعيم التعاون 
الدويل عمى استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 
م  خالل تعويو قدرات الدول عمى التطور اقتصادياً 

عيم األطر واآلليات التنظيمية لذلك واجتماعيًا وثقافيًا وتد
 الغر .

نشدد جمددًا عمى أمهية التعاون الدويل  -عاشرا 
إرسا  سيادة القانون مبا يف ذلك وضع معايري قانون يف 

الضاا  الدويل ذات الصمة وأمهية حتقيق انامام أكرب عدد 
ممك  م  الدول إىل املعاهدات الدولية اليت تشجع عمى 

 ألغرا  السممية.يف ااارج  استخدام الضاا  ا

نعرب ع  اقتناعنا الراسخ تنن عموم  -حادي عشر 
مية يالتصاالت الساتمثل اوتكنولوجيا الضاا  وتطبيقاتا 

مية توفر يونظم رصد األر  وتكنولوجيات املالحة السات
أدوات ال غىن عنها إلجياد حمول جمدية طويمة األمد ملسائل 

تسهم تضعالية أكرب يف اجلهود  التنمية املستدامة، وميك  أن
الرامية إىل تعويو تنمية مجيع تمدان العامل ومناطقه وإىل 
حتسني حياة النا  واحلضاظ عمى املوارد الطبيعية يف عامل 

مما يويده م  الاغوط عمى مجيع املنظومات  ،متوايد السكان
اإليكولوجية وتعويو االستعداد ملواجهة الكوارث والتخضيف 

 م  عواقبه.

نعرب ع  قمقنا العميق إزا  هشاشة  -ثاين عشر 
تيئة الضاا  وما يواجه استدامة أنشطة الضاا  ااارج  

وخصوصًا أثر احلطام  ،عمى املدى الطويل م  حتديات
 الضاائ .

نشدد عمى ضرورة إمعان النظر يف  -ثالث عشر 
السبل اليت ميك  با لألحباث الضاائية املتقدمة والنظم 

استكشاف الضاا  املتقدمة أن تسهم أكثر  وتكنولوجيات
تالتصدي لمتحديات مبا فيها حتدي تغري املناخ العامل  ويف 
األم  الغذائ  والصحة العاملية وضرورة السع  إىل دراسة 
سبل زيادة املنافع املتنتية م  نتائج البحث العمم  يف جمال 

وخصوصاً  ،حتميق اإلنسان يف الضاا  وم  فوائده العرضية
  صاحل البمدان النامية.يف

نشدد عمى أن التعاون اإلقميم   -أريعة عشر 
واألقاليم  يف ميدان األنشطة الضاائية هو ضرورة أساسية 
 ،لتعويو استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

الضاائية ولإلسهام يف وملساعدة الدول عمى تطوير قدراتا 
 لضية.األمم املتحدة تشنن األ حتقيق إعالن

نؤكد ضرورة تعويو التنسيق تني جلنة  -مخسة عشر 
استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية وسائر 
اهليئات احلكومية الدولية املشاركة يف تنضيذ جدول أعمال 

مبا فيه التنسيق تشنن ما  ،األمم املتحدة اإلمنائ  العامل 
عىن ة تُ تنظمه األمم املتحدة م  مؤمترات كربى ومؤمترات قم

 تالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

�يب جبميع الدول أن تتخذ تداتري  -ستة عشر 
عمى الصعيد الوطين واإلقميم  واألقاليم  والعامل  لك  
تشارك يف اجلهود املشرتكة املبذولة تاستخدام عموم 
وتكنولوجيا الضاا  وتطبيقاتا يف احلضاظ عمى كوكب 

 ضاائية لصاحل األجيال القادمة.األر  وتيئته ال

 .نكان هذا نص اإلعال

، نعمد اآلن إىل اعتماد هذا حارات املندوتني
فهل يل أن أستنتج أن  ،وإذا مل أمسع أي اعرتا  اإلعالن،

ال أملس أي  ؟ترمته يع الوفود توافق عمى هذا اإلعالنمج
 .وتذلك اعتمد اإلعالن ،اعرتا 
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 [تصضيق يدوي يف القاعة].

أود أن أشكركم عمى دعمكم ، املندوتنيحارات 
يربز  ، فهذا اإلعالنوتعاونكم يف اعتماد هذه الوثيقة اهلامة

ويتوج فعًال إجنازاتنا املشرتكة ومساعينا القادمة يف استخدام 
العمم والتكنولوجيا الضاائيني وتطبيقاتما يف فائدة األجيال 

 القادمة.

 اجتماع الطاولة المستديرة

جتماع الطاولة املستديرة حباور واآلن سنبدأ ا
شخصيات تارزة وضيوف كبار يعنون تاألنشطة الضاائية، 

وأعدوكم مجيعًا هنا يف قاعة فيديتوف أدعوك حارة السيد 
املؤمتر ومجيع رواد الضاا  والايوف الكرام إىل اجلمو  عمى 
 هذه الطاولة املستديرة لبد  احلديث ع  األنشطة الضاائية.

  ارينأكونيا أوالسيد  ليضيهغ أدعو السيد يان
ليونوف والسيد رفعت ألكس  والسيد ميمضني يالند والسيد ل

  ميشوفو والسيد ردان ان جاك دو جشعبوين والسيد 
 تاين.انيإ

 دقيقة]. ٢٠[اسرتاحة قصرية دامت حوايل 

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 أرجوكم اجلمو .، حارات املندوتني

ندوتني، أود اآلن أن أنتقل إىل البند حارات امل
أال وهو الطاولة املستديرة  ،الثاين م  هذا اجلو  االحتضايل

األعاا  و واملناقشة اليت تدور فيها، أدعو مجيع املندوتني هنا 
 إىل اجلمو  أوالً.

السادة املندوتني واملمثمني، ، أصحاب السعادة
ة تصضيت الشخص املائة وثالثة الذي أتيحت له فرص

أي تعد  ،مشاهدة كوكب األر  م  خارج الغالف اجلوي
أقل م  عشري  عامًا م  قيام يوري غاغاري  تذلك لممرة 

أذهمتين هشاشة منولنا هنا الوحيد يف هذا الكوكب،  ،األوىل
إىل واليوم حنتضل تالذكرى اامسني ألول رحمة تشرية 

الضاا  وتاامسني سنة املاضية م  جلنة استخدام الضاا  
 ية.ااارج  يف األغرا  السمم

والطاولة املستديرة اليوم تتيح لنا التضكر يف املاض  
 ،وم  هذا املنطمق والتنمل يف مستقبل مساعينا الضاائية.

فإن محاية الكوكب وتيئة الضاا  لألجيال القادمة مع 
 .احلضاظ عميهما أمر ال تد م  أن حنرتمه وحنققه

تويات جديدة خالل القرن املاض  وصمنا إىل مس
م  العموم والتكنولوجيا والصناعة والتنمية االقتصادية 

ولك  م  جهة أخرى غرينا تغيريًا جذرياً  ،واالجتماعية
واليوم فإن  .التوازن الطبيع  هلذا الكوكب الذي نعيش عميه

ن عمينا أن نتعمم وجنمع معارفنا يعين أالذهاب إىل الضاا  
 .مستقبمنا ونصغ  روحنا وخنط طرق جديدة لصقل

واستكشاف الضاا  والتقدمات يف العموم والبحوث 
الضاائية أهم ركائو استخدام التكنولوجيا الضاائية 

ة يف . والضوائد العممية املستمدوتطبيقاتا استخدامًا فعمياً 
ختص كل متس و تطبيقات التكنولوجيا الضاائية اليوم تكاد 

التصال م  جوانب مساع  اإلنسان حبيث متتد إىل ورا  ا
واملالحة الضاائية واألرصاد اجلوية والعمم والرتتية والتعميم 
 .والصحة والوراعة وإدارة املوارد ومحاية البيئة وتدتر الكوارث

وتغية التكيف مع التحديات اجلديدة والقادمة 
األمم املتحدة نظام منظومة فإن  ،اليت تواجه التمع الدويل

  عميها أن جتد حموالً وثيق مع دوهلا األعااالتنسيق الت
وعمينا أوًال أن  .ةممشكالت العاملية احلالية واجلديدلفعالة 

ننظر تإمعان أكرب يف مدى زيادة إسهام البحوث 
واالستكشافات الضاائية املتقدمة اجلديدة وتكنولوجياته 

مبا يف ذلك تغريات املناخ  ،مويدًا يف مواجهة التحديات
وأن نسعى أيااً  ،ة العامليةالعاملية واألم  الغذائ  والصح

كيف ميك  أن نويد م  نتائج وفوائد األحباث العممية نتبني  ل
يف جمال رحالت اإلنسان إىل الضاا  وذلك لصاحل الدول 

 .النامية تاألخص

وعمينا أن ندعم التعاون اإلقميم  واألقاليم  يف 
جمال األنشطة الضاائية فقد أصبح متوايد األمهية لامان 

ات السممية لمضاا  ااارج  ومساعدة الدول االستخدام
وتنمية قدراتا الضاائية واإلسهام يف إجناز أهداف إعالن 

وعمينا أياًا أن نكضل  .األلضية الصادر ع  األمم املتحدة
تنسيقًا أوثق تني جلنتنا واهليئات احلكومية الدولية األخرى 

تحدة مبا املشاركة يف تطبيق ااطة اإلمنائية العاملية لألمم امل
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يف ذلك فيما يتعمق مبؤمترات وقمم األمم املتحدة الكربى 
 .لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واآلن سنستضيد م  مشاركة ممثمينا املوقري  م  
خمتمف فروع قطاع الضاا  وأوساطه يف هذه الطاولة 

فمنَر إذًا كيف ينظرون إىل مستقبل استكشاف  ،املستديرة
 ضاا  واستخدامه.ال

ري  عمى دعوين اآلن أن أقدم لكم األعاا  املوق
ألكس  ليونوف جيمس إىل جانيب السيد الطاولة املستديرة. 

إن رائد الضاا   هو رائد فاائ  م  االحتاد الروس .و 
املتواجد تيننا اليوم  ألكس  ليونوف الروس  العظيم السيد 

تع عشر ويف السا .كان أول إنسان مشى يف الضاا  قط
عام ألف وتسعمائة ومخس وستون أي منذ آذار/مار  م  

ليونوف قائداً عني السيد  ،أكثر م  ستة وأرتعني عاماً 
وهذا املكوك  .يف تعثتها] ٢سانرايس  ٢لـ [فيسخود  مشاركا

الذي كان حيمل رائدي فاا  ذهب إىل الضاا  ااارج  
 .وتق  هناك ليوم وساعتني ودقيقتني وسبعة عشر ثانية

ر أحد البشر مممرة األوىل جتاسف ،وكانت هذه تعثة تارخيية
م  آذار/مار  ويف الثام  عشر  .ملغادرة مكوكه الضاائ 

ألف وتسعمائة ومخس وستني أي تعد أكثر م  ستة وأرتعني 
تاملش  يف الضاا  ملدة اثين ألكس  ليونوف عامًا قام السيد 

م مخس وتعد ذلك تعقد أي يف عا .عشر دقيقة وتسع ثوان
وسبعني رحل إىل الضاا  لممرة الثانية وحقق أمرًا تارخييًا إذ 

املشرتكة لعام سيو   تولوأقاد النصف السوفيييت م  تعثة 
، وكانت أول تسعة عشرسيو  يف  تمخس وسبعون وكان

كة فاائية تني االحتاد السوفيييت والواليات املتحدة تعثة مشرت 
الدويل يف الضاا   وهذه خطوة هامة كانت م  أجل التعاون

ضرتة م  ستة وسبعني حىت اثنني ومثانني عني الويف  .ااارج 
نائبًا ملدير مركو تدريب رواد الضاا  تعد يوري غاغاري  

[؟يتعذر مساعها؟]  وكان أياًا حمررًا لمة رواد الضاا 
فنان مرموق نشر كتبًا كثرية منها ألبومات ليونوف والسيد 

رسوم عامة لمضاا  وصور مرسومة  م  أعماله الضنية وكذلك
 لرواد الضاا  أتولو الذي  رحموا معهم يف البعثة املشرتكة

رسدي ونوف أياًا إىل جانب يوالسيد لأتولو سيو . 
أنشن شبايكاف وفيتايل سيباستيانوف وغوردي تييشكو 

مجعية مستكشض  الضاا  يف عام أرتعة ومثانني والعاوية 
وأنا أيااً الضاا  ااارج .  ع مم  رحموا إىلمضتوحة لمجمي

 .عاو يف تمك اجلمعية

وهذا الرائد الروس  العظيم احتضل تعيده الساتع 
والسبعني قبل أن ينام إلينا هنا يف هذه االحتضاالت 

تنئة حارة وأشكره عمى ليونوف تيومني، وطبعًا أهنئ السيد 
 انامامه إلينا اليوم وعمى إهلامه إيانا.

ني السيد رفعت شعبوين وهو وأحد املتحدثني التال
وهو وزير التعميم العايل واألحباث  ،جالس عمى يساري

ّني السيد رفعت شعبوين يف الساتع لقد عُ  .العممية يف تونس
ألضني وإحدى عشر وزيرًا لمتعميم العايل آذار/مار  م  

وخترج السيد شعبوين يف العموم الضيويائية  ،واألحباث
وهو حيمل شهادة  ،تونس متخصصًا تالكيميا  يف جامعة

دكتوراه يف الكيميا  العاوية وشهادة دكتوراه يف العموم م  
وعمل السيد شعبوين  .فرنسايف يون ليف د ترينارد جامعة كمو 

يون قبل أن يتاتع دراساته تعد التخرج لحماضرًا يف جامعة 
م  شهادة الدكتوراه يف جامعة كاليضورنيا يف الواليات 

ر  يف الكمية الوطنية لممهندسني يف كما أنه د  .املتحدة
والسيد شعبوين عمل أياًا مديرًا لمبحوث يف مركو  ،تونس

كما أنه عمل مديراً   .وزلفرنسا الوطين لمبحوث العمم  يف تو 
والتقييم يف إدارة الدولة املعنية طيط ألعمال التنبؤ والتخ

البحوث العممية وهو خبري يف جمال العمم والتكنولوجيا يف ت
 .إلسرتاتيجيةبحوث اعهد التونس  لمامل

ني ألضني وإحدى عشر عُ كانون الثاين/يناير ويف  
السيد شعبوين أمني دولة يف وزارة التعميم العايل والبحث 

ذا بل عمم  وقد ظل حيتال ، وكان مكمضًا تالبحثالعمم 
لمتعميم العايل والبحوث ني مؤخرًا وزيرًا املنصب إىل أن عُ 

 العممية.

جلالس أياًا عمى جاك دوردان، ا انالسيد ج
يساري وهو املدير العام لوكالة الضاا  األوروتية، إن السيد 

وهو املدير العام لوكالة الضاا  األوروتية  ان جاك دوردانج
ال شهادته يف ونكال   سانل تدأ يدر  اهلندسة يف اإليكو 

عمى سطح القمر وهذا نيل أرمسرتونغ  فيها السنة اليت مشى
ام إىل األمويرا وهو املكتب الضرنس  الوطين قبل أن ين

لدراسات وحبوث الضاا  واجلو يف عام ألف وتسعمائة 
وتعد أن عمل تاحثاً يف القاذفات وأجهوة اإلطالق  .وسبعني
سبعني أصبح منسقًا لألنشطة الستة و السبعني و التني 

ويف عام سبعة وسبعني   .الضاائية ومديرًا لمضيويا  األساسية
هم ائل مم  رشح الرواد الضرنسيني اامس األو كان م  تني
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وتعد  ."كنيس" ،انتقاهم املركو الضرنس  لمبحوث الضاائيةو 
االنامام إىل وكالة الضاا  األوروتية يف ستة ومثانني كرئيس 

فقد  ،لمجاذتية الصغرى وإدارة استخدام احملطات الضاائية
والسياسة  والتخطيط أصبح مديراً منتسبًا معنيًا تاالسرتاتيجية

ومديرًا لالسرتاتيجية والتقييم الضين  ،ثالثة وتسعنيالدولية يف 
 .ومديراً ألجهوة اإلطالق يف ألضني وواحد ،يف تسعة وتسعني
كانون مديرًا عامًا لموكالة يف   دوردانوعني السيد 
 .٢٠٠٣متوز/يوليو منصبه يف توىل و  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

ته كمدير عام لوكالة جتددت والي ٢٠٠٦حويران/يونيو ويف 
ويف  .الضاا  األوروتية حىت ألضني وإحدى عشر

أعيد انتخاته ملدة إدارة ثالثة  ،ألضني وعشرةحويران/يونيو 
حويران/يونيو متتد كل مرة عمى أرتع سنوات وذلك حىت 

 ألضني ومخسة عشر.

وهو  ميمضنيند ومعنا أياًا عمى مييين السيد ليال
لقد  .وكالة ناسا األمريكية ،مساعد مدير التعميم يف ناسا

هلذا املنصب م  جانب مدير الناسا ميمضني عني السيد 
تشري  األول/أكتوتر يف الثاين عشر م  رلو تولديت تشا
ني السيد ألضني وعشرة عُ نيسان/أتريل ومنذ  .ني وعشرةألض

يف مكتب التعميم يف املقر الرئيس  لمناسا مديراً ميمضني 
وكانت مهمته تتمثل يف  ،تعميميةلطاقم تصميم الربامج ال

وضع إسرتاتيجية لتحسني ما تقدمه ناسا م  فرص تعميم 
وملساعدة الوكالة عمى حتقيق أهدافها وهياكمها وإجرا اتا 

أي  "ستم"تقييمها تنضيذًا ملا يسمى تربنامج تعميم تقنيات و 
التكنولوجيا واهلندسة يف العموم و  مستدام واتتكاريترنامج 

ويف عام ألضني وثالثة شارك يف إدارة ترنامج  والرياضيات.
رواد الضاا  املعممني الساتق الذي كان يوظف مدرسني 

ب لوصل ليصبحوا تعد ذلك رواد فاا  كامم  التدري
وكمساعد  .كافة أحنا  البمد  استكشاف الضاا  تالطالب يف

مسؤول ع  تطوير وتنضيذ ميمضني مدير يف الناسا فإن السيد 
لناسا اليت تمهم الطالب لالهتمام تالعموم ترامج تعميم ا

والتكنولوجيا وتعوز مشاركتهم وتويد م  وعيهم تنهداف 
وانام إىل ناسا يف تسعة ومثانني   .وتعثات ناسا العممية

 لألحباث يف   أحباث فاائية جوية يف مركو النديلكمهند
ويف مثانية وتسعني انام إىل سمك رواد بتون تضرجينيا. هام

مل أخصائيًا يف البعثات عمى تعثتني مكوكيتني الضاا  وع
يف STS 129 و ٢٠٠٨يف  STS 122فاائيتني ومها 

، وتعد أن خترج تشهادة يف العموم الكيميائية م  ٢٠٠٩
ند وتعد أن متيو كنحد أتطال فريق كرة القدم مو تشير جامعة 

ع يف الضاا  مخسمائة ومخس مجّ يمضني مفإن  زوامسه سبايدر 
 وستني ساعة.

خوان أكونيا أرينا ، وهو مى مييين أياًا السيد وع
 خوان أكونيا أرينا ،إن السيد  رئيس وكالة الضاا  الشيمية.

شيمية مهند  يف العموم اإللكرتونية رئيس وكالة الضاا  ال
رج م  األكادميية الضنية ختواالتصاالت السمكية والالسمكية 

ت البحرية العسكرية وكذلك م  األكادميية املتعددة التقنيا
وهو حيمل أياًا شهادة  .واألكادميية التقنية لمطريان

ماجستري يف إدارة األعمال وتسيريها وشهادة عموم يف 
بعني فقد ومنذ عام ستة وس .اإلحصائيات واالتصاالت
شيم  حىت استقالته طوعًا منه يف عمل يف السالح اجلوي ال

ويف  تعد أو وصل إىل رتبة قائد فرقة. ٢٠٠٤شباط/فرباير 
شارك يف مشاريع عدة يف  فإن أكونيا أرينا هذه املؤسسة 

الـ "كوسبار جمال التكنولوجيا وكان أياًا رئيس طاقم يف 
اًا يف شيم  وشارك أيسار سات" كمشروع ساتم  يف 

اليت متثل اجليش االستشاري لممشاريع [؟يتعذر مساعها؟] 
اً ومدير وعمل أيااً منسقاً عاماً  ،املؤسسة يف مشروع الساتل
شيمية وهو حاليًا أمني تنضيذي فنيًا يف الوكالة الضاائية ال

لتمك الوكالة وعاو يف المجنة التنضيذية أياًا لضريق رصد 
التصاالت السمكية األر  ويف جلنة مجعية مهندس  ا

 مرحباً تك إذاً. شيم .والالسمكية يف 

امسحوا يل تنن أقدم يانغ ليضيه، ومعنا أياًا السيد 
وهو نائب مدير مكتب ليضيه زميم  السيد يانغ إليكم 

اهلندسة الضاائية املنهولة لمصني وأول رائد صيين رحل إىل 
المقب الشريف أال وهو تطل الضاا . وانتق  الضاا  حامًال 
رائدًا لمضاا  يف مثانية وتسعني وتدرب  هيالسيد يانغ ليض

عة لمرحالت الضاائية منذ ذلك احلني وقد اختري م  تني أرت
عشر مرشحًا يف القائمة النهائية لك  يرحل يف أول تعثة 

رسل فاائية منهولة صينية جعمت الصني ثالث دولة تُ 
وقد أطمق يف الضاا   .رائدها إىل الضاا  تشكل مستقل

لونغ " " الذي محمه صاروخ٥شينجو "عمى منت مكوك 
لمسواتل يف  "١جوك "م  مركو إطالق  "مارش تو إف

 .ألضني وثالثةشري  األول/أكتوتر تااامس عشر م  

التمضويون الصيين صوراً  ويف وسط رحمته تث
وفيممًا ع  السيد يانغ وهو يموح تعمم صغري لمصني الشعبية 

داخل كبسولته، وحط مكوكه عمى األمم املتحدة وعمم 
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غوليا الداخمية الصينية يف الساد  عشر م  نمراع  منطقة م
ثة تعد استكمال أرتعة عشر ألضني وثالتشري  األول/أكتوتر 
ئة ألف كيمو ورحمة امتدت عمى ستم ،دورة حول األر 

ألضني وثالثة تشري  الثاين/نوفمرب ويف الساتع م   .مرت
رئيس جانغو زمني حصل عمى لقب تطل الضاا  م  
 مجهورية الصني الشعبية، مرحباً تك إذاً.

  م يوشوفوم  إيناتاينوعمى يساري أياًا السيد 
منذ  إيناتاينن م  وكالة الضاا  الياتانية، إن األستاذ الياتا
ألضني وعشرة خيدم كمدير ترنامج العموم نيسان/أتريل أول 

الضاائية يف معهد العموم الضاائية واملالحة الضمكية 
وهو حائو عمى دكتوراه يف اهلندسة م  جامعة  "،جاكسا"

 "هايرب سوينقام تبحوث يف جمال  إيناتاينالسيد  .طوكيو
ومركبات العودة ونظم النقل إيروم، إرو ثريم  دايناميكس" 

مسؤول ع  تطوير   إيناتاينسيد ال .يف الضاا  املستقبمية
هذه البعثة جنحت يف  ة،كبسولة العودة لبعثة أياتيسا الياتاني

وهو م  املدهش  ،عودة عينة م  نازك لممرة األوىل يف العامل
تجاوز األرتعني أن هذه الكبسولة الصغرية قطرها ال ي

مرت وسبعة عشر كيمو غرامًا أن تعود م  الضاا  مرت سنتي
إن هذا النجاح العظيم . البعيد إىل األر  حسبما خطط له

 .عد إسهاماً جميًال يف حبوث استكشاف الضاا يُ 

حصل عمى الشهادة م  وزارة  إيناتاينالسيد 
 ة تعممه.لإلشاد ٢٠١١عموم والتكنولوجيا يف ال

أود أن أسنل كل  ،ا  املائدة املستديرةالسادة أعا
إذاً هذه  ياً تالنسبة ملداخالتكم املنتظرة.منكم سؤاًال استهالل

 .لمرد لكم عشر أو مخس دقائق

هل ميك  أن تشرح لنا دور الضاا   دوردانسيد ال
يف التصدي لمتحديات العاملية يف جمال تغري املناخ والصحة 

 كوارث، تضال.وإدارة ال

(املدير العام لوكالة . دوردان السيد ج. ج
الضاا  األوروتية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً 

يسعدين أن أحار معكم هذا المقا  اليوم لك   جويًال،
حنتضل تالذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  

مناسبتان يف  ،والذكرى اامسني لتنسيس جلنة الكوتو 
مة لك  نستضيد م  الدرو  وه  فرصة عظي ،وقت واحد
واملناسبتان ترسالن رسالة مشرتكة أي أن املستقبل  .املكتسبة

، تل ليس التعاون تني قمة .سوف يتوقف عمى التعاون
مستقبمنا عمى كوكب األر   تعاون عمى نطاق العامل.

هناك مستقبل ، مستقبل عامل  ال يوجد مستقبل فردي
سائل اهلامة اليت وهذه رسالة م  الر  .واحد لكل األفراد

ولو نظرنا إىل رحمة غاغاري    ،با البعثات الضاائية تعاد
سرتونغ عمى األر  كانت نيل آرمكذلك ااطوة األوىل ل
 النسبة لمتعاون الدويل يف الضاا .ااطوتان األوىل والثانية ت

وهناك احملطة يو ، س هناك م  تكمم ع  أتولو
طنون تمك احملطة وهناك ستة أشخاص يق ،الضاائية الدولية

وهذا منوذج  ،يعيشون ويعممون سوياً  .م  جنسيات خمتمضة
ضاا  الوتعد مخسني سنة م  رحالت  .لمتعاون يف املستقبل

واثنان وأرتعون سنة مثان سنوات فقط كانت لمتنافس 
 خصصت لمتعاون.

إذًا التعاون الدويل تكل تنكيد جانب هام م  
الضاا  هو جو  وإن الضاا  واستخدام  ،جوانب الضاا 

فالضاا  األداة  .م  املستقبل املشرتك عمى كوكب األر 
الوحيدة ه  اليت تعطينا معمومات عمى نطاق عامل  ونطاق 

وسوف أتطرق  .هذا أمر هام ،ال توجد أداة أخرى .حمم 
تعد قميل ع  الظواهر العاملية مثل تغري املناخ أو الكوارث 

هذه  .ار وعواقب حمميةولك  مظاهر عاملية هلا آث ،الطبيعية
وه  اليت جتعل  ،الصمة تني اجلانب العامل  واجلانب احملم 

 م  الضاا  أداة تالغة األمهية ملستقبمنا.

استخدام الضاا  لرصد  ،وسوف أضرب مثمني
وإدارة حاالت الكوارث الطبيعية كذلك الضاا  كمساهم 

 لتصدي لتغري املناخ.يف ا

نا يف عام يف فييالكوارث الطبيعية، وهنا  ،أوالً 
إن وكالة الضاا   ،سبيس الثالثأثنا  مؤمتر يوني ١٩٩٩

لضاا  االضرنسية ووكالة الضاا  األوروتية أسستا ميثاق 
ون أثنا  نالحظ أن هذا امليثاق قد تك .والكوارث الطبيعية

وقد أصبح هذا  .سبيس الثالثذلك املؤمتر، مؤمتر يوني
واليوم األعاا  يف  .اامليثاق حيو النضاذ تعد أن انامت كند

امليثاق إحدى عشر دولة وسوف ينام ثالثة آخرون ع  
ووفقًا لمميثاق يمتوم كل األعاا  تإعطا  كل  .قريب

البيانات املستمدة م  سواتمهم ألي منظمة حكومية أو غري 
 امليثاق يف حال الكارثة الطبيعية.واليت تمجن إىل  ،حكومية
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يف املتوسط ، ذا امليثاقلألسف يتم المجو  تشكل متوايد ب
وكل ثالثة  ،كل ثالثة أساتيع عمينا أن نمجن إىل امليثاق

ومؤخراً  .أساتيع نقدم تيانات لممنظمات اليت حتتاج هلا
املاضية والسنة  ،متسونام  يف الياتانلهناك الكارثة العظيمة 

ويف غاون مثانية وأرتعني  .هناك كارثة الولوال يف هايييت
ت الضاائية متكنت م  أن تقدم كل ساعة فإن املنظما

البيانات اليت حتتاج إليها املنظمة عمى األر  لتعرف ما ه  
تل األهم م  ذلك  ،املناطق املتاررة م  الكوارث الطبيعية

ما ه  الوسائل اليت ميك  أن تتيح إمكانية الوصول إىل هذه 
وعندي  .مثًال حالة الطرق واجلسور وغري ذلك ،املناطق

ة م  أصدقا  م  تمك املنظمات اليت تشيد رسائل كثري 
 تقيمة البيانات اليت قدمناها اآلن.

تالطبع عمينا أن حنس  أدا نا يف املستقبل، ما 
الوقت حيوي  ،معناه اإلسراع يف تقدمي البيانات ؟معىن ذلك

وعمينا أن نقمص املدة  ،عندما تتعر  األرواح لمخطر
عدد م   ولتحقيق ذلك عمينا أن ناع أكرب .الومنية
تل عمى األقل  ،ال أقول أن ناع سواتل جديدة ،السواتل

أن جنمع كل املنظمات اليت هلا سواتل لك  نقمل املدة 
تل أيااً أن  ،املطموتة وليس فقط أن ندير الكوارث الطبيعية

مل   كنتكه  توقوعها ونستطيع أن نتاتع مسار األعاصري ول
 .يعية كثريةنن نتكه  توقوع كوارث طبتنتمك  حىت اآلن 

تغري املناخ سبب م   ، تغري املناخ،مثل ثاين
رمبا م  أصعب  ،مشكمة مركبة ، ه أسباب هذه الكوارث

هذا  املشاكل اليت تواجه البشرية حىت تتضهم هذه الظاهرة.
يستوجب التعاون تني أطراف خمتمضة عرب سمسمة تبدأ 

ف تتجميع املعطيات ومعاجلتها وتمورة مناذج والتكه  والتصر 
مل  ، أطراف خمتمضةإذاً سمسمة طويمة ألطراف خمتمضة .والرصد

أي الصعوتة   ،وهذا أكرب صعوتة ،يعتادوا أن يعمموا سوياً 
والضاا  تالطبع  عل كل هذه األطراف يعمموا سوياً.كيف جن

ولك  الضاا  يبدأ يف  ،ال خيص كل حمقات السمسمة
ة حمقة جتميع املعطيات ويف �اية السمسم ،السمسمة األوىل

وحن  يف وكالة الضاا   .رصد أثر تغري املناخ ،الرصد
حن  جو  م  هذا اجلانب اهلام مبعىن أن  "،إيسا"األوروتية 

حددوا تغري املناخ، أولوية م   "اإليسا"الدول األعاا  يف 
وذلك  ،أولوياتنا وأطمقنا ثالثة سواتل يف سنة واحدة
األوروتية  لتتخصص يف إطار املناخ ونستكشف مع املضوضية

واادمات سوف تبدأ م  ألضني وثالثة  ،خدمات أخرى
 .عشر فصاعداً 

تل ه   ،إذا تغري املناخ تكل تنكيد حتٍد هائل
 ،ليس فقط تني الدول املختمضة .فرصة هائمة لك  نتعاون
وأقول أن م  أصعب جوانب  ،تل تني األطراف املختمضة

 إليه. وهذا ما نسعى ،التعاون هو أن نضهم تعانا البعض

ال أستطيع أن أختتم دون احلديث ع  التعميم، 
ألن التعميم ينبغ  أن يكون مدرسة لمتعاون، عمينا أن نتيح 

يتعمموا كيف يعممون  ،الضرصة لمطمبة أن يتعمموا سوياً 
إنين  ،وهذا هدف م  أهداف جامعة الضاا  العاملية .سوية

ا  عميد تمك اجلامعة وهناك نقطة مشرتكة تني وكالة الضا
وهذا هو دليل عمى  ةاألوروتية وجامعة الضاا  العاملي

تسعة عشر دولة يف اإليسا يعممون سويًا وحيققون  .التعاون
النجاح يوميًا واجلامعة الدولية تشكل مثًال م  أمثمة التعاون 

 الدويل.

ساتيك أود أن أقتبس ما قاله أنطوان  ،ويف ااتام
فخمسة وتسعون  ال معىن م  التكه  تاملستقبلسوتاريه، 

يف املائة سوف نقع يف خطن، أهم ش   هو أن حنقق ما 
إذًا لنعمل سويًا لتحقيق آمالنا يف  .ننشده يف املستقبل
 املستقبل، شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ن، أتمغكم هذه جمرد تيانات استهاللية فبعد دالمسيد دور 

 وجيه أسئمة لمخربا .ذلك سوف تتاح لكم فرصة لت

أرجو أن تقدمون لنا أفكارًا تشنن  ،سيد ليونوفال
وأنت  ،تطور ترامج الرحالت الضاائية املنهولة وحتدياتا

وأنت كنت عاوًا م   ،زميل م  زمال  يوري غاغاري 
 أعاا  فريق رواد الضاا  السوفيييت.

(رائد فاائ  م  االحتاد السيد أ. ليونوف 
اريو مييرتيو تروند ية م  المغة الروسية):الروس ) (ترمجة فور 

م  دواع   ).الكالم موجه لرئيس اجلمسة( ،زميل عويو
سروري أن أتكمم أمامكم هنا وقد أمايت اثنا عشر دقيقة 

طوال ستة و لك  أطري م  منطقة إىل أخرى يف روسيا 
ومبناسبة  .وأرتعني سنة قطعتها حىت أصل إىل هذه املنصة

يس جلنة الكوتو  فإننا أأيت هنا الذكرى اامسني لتنس
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جلهودكم لتحقيق ذلك وحتقيق  ، أشكركمألشكركم
 استخدام الضاا  يف األغرا  السممية.

اري  وتعض األشخاص احلكما  إن يوري غاغ
حىت نتمك  م  أن نتذكر هذا احلدث  ،وا املستقبلاستشرق

 تعد مرور فعمينا أن نضعل ذلك اآلن وإال ،تعد مخسني سنة
ملاذا �تم مبا قام ته يوري  ة قد ننسى ذلك.مائة سن
كانت تالدنا تعاين م    ،لنضكر يف حقبة الستينات ؟غاغاري 

وأفال املهندسني كانوا  ،م  جراح احلرب ،آثار احلرب
سبوتنيك وإطالق  .الضاا  ااارج يف حينذاك يضكرون 

رحمة  ؟وما الذي جا  تعد ذلك .أعطتنا دفعة هامةاألول 
ما ميثمه هذا  ؟م  هو هذا الشخص .إنسان حتميق ،إنسان

الشخص تالنسبة لمبشرية؟ أهم ش   هو أن هذا الشخص 
 .ينبغ  أن يكون معاصرًا لعصره ومت اختيار يوري غاغاري 

واآلن وتعد مخسني سنة نستطيع أن نقول تكل اطمئنان أن 
 الوقت حينذاك كان مناسباً.

ة يوري غاغاري  استطاع أن حيقق املهمة املوكم
  إذ أتكمم ع  األوضاع احلالية هناك الكثري م  مالح ،إليه

حينذاك كانت املدة مائة  ،الضاا  أماوا أشهر يف الضاا 
يف الوقت احلايل أكثر م  مخسمائة  ،ومثانية ساعات فقط

شخص قاموا مبثل ذلك وأن صديقنا العويو مالح الضاا  
 ،ىل الضاا قال شيئًا حكيمًا ونادانا مجيعًا إآرمسرتونغ  نيل

األعوا  لدينا قصص كثرية صدقا  وكل م  جيمس هنا أيها األ
ا يف كل يكم، وهؤال  خنبة اختريت م  تالدنأقصها عم

 التخصصات.

كان   ،واآلن أود أن أعود إىل رحمة يوري غاغاري  
شاتًا عمره سبعة وعشري  سنة وكان طيارًا يف أفال 

ة العميا تدرب يف األكادميي ،رات يف ذلك الوقتئالطا
قال شيئًا حتول  ،وقال يف املؤمتر الصحض  األول .لمهندسة

وقد دار حول األر  واستطعت  ،إىل ترنامج لمبشرية مجعا 
 .أن أشاهد مجال كوكبنا األزرق[؟تموفستوك؟] م  مركبة 

قال إخويت يف  .وكان غاغاري  أول م  شاهد هذه الصورة
نمحق الارر  ل هذا الكوكب وأالالبشرية لك  نويد م  مجا

ة وليس م  قيقمائة ومثانية ساعة جعمته يضهم هذه احل ته.
نة الكوتو  تعد هذا احلدث دواع  الصدفة أن تتكون جل

 تقميل.

ا راتطة مستكشض  نّ كو   وم  ستة وعشري  سنة
الضاا  وزمالئ  اجلالسني   مجعت كل رواد ومالح ،الضاا 

 أماك  جنتمع مرة كل سنة يف .هنا أعاا  يف هذه الراتطة
 ،خمتمضة يف العامل ونناقش مسائل مل يتنممها تعد عامة النا 

ولكننا حن  نعرف ما ه  القاايا املطروحة وما الذي ينبغ  
 أن نعممه حياهلا.

أود أن أقدم الشكر  ،وهنا يف هذه القاعة
لنضكر  ،يو كممات الرقيقة اليت وجهت لبعثة أتولو سلم

 ،احلرب الباردة ذروةفيما حدث يف السبعينات أثنا  
وزعما  دولتني الرئيس  ،األوضاع كانت متنزمة عمى األر 

نيكسون ورئيس الوزرا  السوفيييت كوسيغ  كذلك العامل  
رئيس األكادميية السوفييتية لمعموم، هؤال  األفراد  ،شيكالد

وكانت كانوا يعرفون كل املشاكل املوجودة عمى األر  
يًا وقرروا أن الش   وا هاتضأوضاع حرجة عمى األر  تكمم

هو أن نطمق مركبتني فاائيتني م  دولتني فعمه املناسب 
رواد املركبتني سوياً يف الضاا  ويعمل  الك  يمتحم

دث ستة وقد شاهد هذا احل ألسبوعني لصاحل البشري.
ميون نسمة واستمعوا إىل خميط م  المغتني اإلنكميوية ت

 Good mornign America, Good morningوالروسية
France, Good mornign Soviet Union،   هذه ه

الكممات اليت نطق با أولئك الذي  تواصموا يف الضاا  
تعد ذلك هناك تعثة  .١٩٧٥وهذا كان عام  ،ااارج 

مالح فاائ  أمريك  رائع يف مؤمتر صحض   "افوردتس دوم"
تداية التعاون يف الضاا   ،إنين أثق أن هذه جمرد البداية ،قال
كانت البداية وم  جيمس يف قاعتنا هنا  وفعالً  رج .ااا

، هذا اليوم يعممون تشكل روتيين يف الضاا  ااارج 
العمل سويًا يف الضاا  وسوف يضا  ذلك  ،مهم املعتادعم

يف ستافورد هذا ما تنبن ته  .إىل التعاون يف جماالت أخرى
أتذكر تكل إعجاب هذا  .ذلك الوقت وقد حتقق ذلك

ع وتعد رحميت زرت الواليات املتحدة وخمترب الشخص الرائ
وعمى املدخل نقرأ الشعار اهلام تاسادينا الدفعة النضاثية يف 

وفعًال نعمل تشكل  .سويًا نعمل تشكل أفال ،القائل
وحدنا اجلهود. إن هذه المجنة أكثر م  أية لو أفال 

 .منظمة أخرى لشاهد عمى هذه احلقيقة

سوف نستمر يف  ما الذي ينتظرنا يف املستقبل؟
اليوم الطاقم ستة  ،العمل يف ما خيص احملطة الدولية

أشخاص واحملطة وز�ا ستمائة ط  هناك تطارية مشسية 
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وهناك  .وهناك ممثمون لدول خمتمضة يعممون يف هذه احملطة
 ذي  يدعمون هذه البعثة عمى األر .األعداد الكثرية ال

ىت عام هذا هو مشروع مشرتك، هذه احملطة سوف تعمل ح
وأعتقد أنه سوف يكون م  املمك   ،وفقًا لالتضاق ٢٠٢٠

أن نتجاوز هذا التاريخ وأن نقيم خمتربات جديدة ورمبا ع  
 ؟ هل صح ذلك التنبؤ؟ هل تقبل ذلك؟قريب خمترب صيين

عمينا أن نستغل كل الضرص وأن نستغل انعدام 
الوزن وانعدام اجلاذتية، نستطيع أن نطور التكنولوجيات 

وال ميكننا تالطبع أن حنقق أوضاع ال وزن عمى  ،ريةالصغ
خربا   ن نقيم حمطة كبرية با فنادق تنوىعمينا أ .األر 

ويوجد عمى متنها مصنع ومرفق لإلنتاج وأن نستغل انعدام 
مورات تتكون يف وضع ت ،وأن نطور ندوات خمتمضة ،الوزن

 انعدام الوزن.

مستكشض  راتطة  أود أن أتكمم ع  راتطتنا،
تناولنا أمرًا معقداً  ،الضاا  خالل السنوات اامس املاضية

مسنلة  ،وقد تراسمنا مع األمم املتحدة ع  هذا املوضوع
لقد مسعتم ع    .حتديد الكويكبات، خطر الكويكبات

 اوكذلك يف أريوونا اليت ارتطمت[؟تونغورسك؟] كويكب 
نة فسوف تاألر  وكل ذلك لنضكر أن هذا لو ارتطم مبدي

، هذا أمر يف هريوشيما لعواقب أتشع مما حدثتكون ا
اآلن حناول أن نتجنب هذا ااطر، عمينا أن نعرف  مروع.

أن لدينا ما حنتاج إليه حىت نكتشف إمكانية التقارب تني 
هذه األجسام القريبة م  األر  وأن الكويكبات تقيم 

 .خطراً شديداً تالنسبة لألر  

 ؟هايف ميك  أن حنول مسارها أو أن ندمر ك
ولك  لتحقيق ذلك حنتاج إىل قرار م  األمم املتحدة 

جلنة تستغل األعمال اليت متت والتكنولوجيات نشكل ل
وأن  ،املوجودة اليوم والصواريخ القوية واملنظومات الضاائية

عمينا أن نضكر  .نعمل سويًا لنحم  الكوكب إلنقاذ البشرية
حدة وقمنا قد أرسمنا خطاتًا بذا املعىن لألمم املتو تذلك 

وأعتقد أن المجنة اليت تمغت س  اامسني  ،تبحوث جدية
 سوف تتم بذا املوضوع، شكراً حلس  إصغائكم.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
واآلن أدعو السيد شعبوين لك  ينقل إلينا  جويًال ألكس .

تالذات يف  ،تعض اآلرا  واآلفاق تالنسبة لعموم الضاا 
 .تضال ،وتالذات يف إفريقيا ،لبمدان الناميةا

(وزير التعميم العايل واألحباث ر. شعبوني السيد 
شكراً العممية، تونس) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

السيدات والسادة، إنه مل   ،املندوتون الكرام، حارة الرئيس
دواع  سروري أن أكون معكم حلاور االحتضال اااص 

مسني لكوتو  والعيد اامسني لمرحمة األوىل تالعيد اا
كما أنه مل  دواع  سروري أن أشارك   .لإلنسان إىل الضاا 

 .معكم يف هذه املائدة املستديرة هذا الصباح

ويف حني أن عموم الضاا   ،وكما ندرك مجيعاً 
والتكنولوجيا ه  قطاع حمدد إال أن آفاق التطور يف الدول 

 تالسياقات العممية ىل حد كبرياملختمضة ال زال مشروطًا إ
ولذلك فإنين سوف  .والدراية تتمك التمعات والتكنولوجية

أعر  لمتطورات وااطوات الرئيسية يف تونس يف هذا الال 
وسوف أختتم  ،مما يعكس هذه التطورات يف دولة نامية

كما قمت حارة الرئيس تالكالم ع  اآلفاق م    ،مداخميت
 .ة يف هذا القطاعناحية التنمية العاملي

إن الدول النامية تواجه حتديات  ،يف إفريقيا اليوم
ال ساتق هلا حيث أن سعيها إىل حتقيق األهداف اإلمنائية 

  تغري املناخالالتحديات العاملية م  مثل و لأللضية ترتافق 
 والنقص يف الطاقة واألمرا  املعدية واألم  الغذائ .

ترمته حياول يات فإن العامل ملواجهة هذه التحد
ستخدام أفال احلمول العممية والتكنولوجية  اىلإصل التو 

ويعمل جاهدًا عمى االتتكار تغية مواجهة املشاكل اليت ما 
. سيما الثغرات واهلواة تني الدول واملناطق زال عميه حمها ال

طمعا ضوغين ع  القول إن عمم الضاا  والتكنولوجيا قد ا
معاجلة موضوع إدارة املوارد تدور مهم مبساعدة التمع عمى 

الطبيعية والوراعة والتصحر وإدارة الكوارث واإلدارة العمرانية 
وخالل أوائل الثمانينيات فإن تعض  .وغريها م  املسائل

الدول اإلفريقية قد أطمقت ترامج عموم الضاا  والتكنولوجيا 
وكان ذلك استجاتة الستخدام  ،مبساعدة املؤسسات الدولية

 ة وتارزة م  مثل سواتل االتصاالت.جديد تكنولوجيات
قد تدأت أنشطة تطوير الضاا   ،فتونس كدولة إفريقية نامية

عرب إطالق المجنة الوطنية لمضاا   ،يف العام أرتعة ومثانني
انية ومثانني افتتاح مركو وطين ااارج  وتمى ذلك عام مث
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هذه املؤسسات الوطنية مبساعدة  .لالستشعار ع  تعد
 اهليئات الدولية صممت ونضذت مشاريع وترامج عديدة ال
سيما ما يتصل مبراقبة ورصد األر  ومراقبة البيئة والتخطيط 

 .العمراين ورصد التصحر والوراعة ورصد الطقس

وتغية حتقيق هذه القدرات يف الضاا  فإن معظم 
مى تنا  القدرات يف الدول اإلفريقية قد ركوت يف جهودها ع

 عموم وتكنولوجيا الضاا  مع النظام الرتتوي املناسب ال
 .سيما عمى أعمى املستويات مع تعويو التدريب واألحباث

قد شاركت  ةوإىل جانب هذه الربامج فإن الدول اإلفريقي
مثًال فإن تونس عاو  ،اإلقميم  والدويل ،عمى الصعيدي 

تعد لمدول اإلفريقية يف املركو اإلقميم  لالستشعار ع  
الشمالية واملركو اإلقميم  لمعموم وتكنولوجيا الضاا  لمدول 

مراكو عصبة املغرب و يف اإلفريقية الناطقة تالضرنسية 
االستشعار ع  تعد يف العامل العريب واملؤسسة اإلفريقية لعمم 
ااوارط واالستشعار ع  تعد والشبكة املعنية تعموم الضاا  

 .كوتو  أيااً والتكنولوجيا وال

وعمى الرغم م  النجاحات املذكورة آنضًا وتغية 
دفع بذا التقدم يف جمال الضاا  والعموم والتكنولوجيا فإن 
الدول اإلفريقية ال زال عميها أن حترك أجندات الضاا  

الوطنية وتطوير موارد جديدة، تدامة تنمية املساللموصول إىل 
الضاا   سيما حتقيق القدرات م  ناحية عموم ال

والتكنولوجيا اليت سوف تؤثر عمى أنظمتها االقتصادية 
 واالجتماعية مما سيساعد الصناعة والوظائف.

إال أنه وتسبب التكمضة العالية لتكنولوجيا الضاا  
ومنتجاتا والتحديات الكامنة يف مشاريع نقل التكنولوجيا 

ا  فإن تطوير العموم واحلمول إذاً قد تنجل ومعظمه ،املستدامة
احلالة  دًا عمى مرحمة املشاريع الريادية. هذهكان حمدو 

املتكررة أدت تالتنمية املستدامة لمدراية احملمية يف جمال 
واستكماًال لألجندة  . ولذلك يف إفريقياالضاا  صعبة

الوطنية يف تونس قد تعهدنا يف العمل عمى تطوير وإمنا  
 جماالت القدرات احملمية يف جمال الضاا  والتكنولوجيا يف

أساسية مثل املعمومات وتكنولوجيا املعمومات واالتصاالت 
وهذه التكنولوجيا ه  حجر  .املالحة ورصد األر 

دمت وأتاحت تطورًا اجتماعياً األسا  لتطبيقات عديدة قُ 
وأياًا يف الوقت نضسه ولتعويو املوجودات  .واقتصادياً 

يقية املذكورة ساتقًا م  الاروري تطوير سياسة فاا  إفر 

جامعة تعكس اهتمام األمة اإلفريقية يف الضاا  
والتكنولوجيا وتعويو التعاون والتنسيق تني مؤسسات الضاا  
اإلفريق  ووكاالته وتعويو االستثمارات ومشاريع االستثمار 

وزيادة التوام  ،الثنائية ومتعددة األطراف مع الدول املختمضة
ر وتطبيق السياسيني وصانع  السياسات م  ناحية تطوي

نطاق استخدام وأخريًا توسيع  ،عموم الضاا  والتكنولوجيا
شتمل عمى التطبيقات الناشئة مثل تكنولوجيا الضاا  لي

 شكراً جويًال إلصغائكم. الصحة العاملية والرتتية والنقل.

 [تصضيق يدوي يف القاعة].

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
و اآلن السيد ميمضني لك  يديل مبداخمته أدع .السيد شعبوين
هل  .مغايةسؤال رمبا يكون تسيط أو معقد لولإلجاتة ع  

ما أن ترامج التعميم لِ  ؟ميك  أن تكممنا ع  فكرتك
 واالطالع عمى موضوع الضاا  تكتس  أمهية متوايدة؟

وكالة  مساعد مدير التعميم(السيد ل. ميلفين 
املندوتون  :المغة اإلنكميوية) ناسا األمريكية) (ترمجة فورية م 

 .أنه لشرف عظيم يل أن أتواجد معكم هنا اليوم ،الكرام
تكسا  إلجرا  هيوسنت يف عام سبعة وتسعني ذهبت إىل 

وخالل هذه  .وتغية أن أصبح رائد فاا  أمريك  ،مقاتمة
وها هو كان رائد فاا   غ،يان العممية التقيت القبطان جون
وكان أول قائد  شى عمى القمرقد ذهب عمى منت أتولو وم

شخص مميو ومتواضع لمغاية قد كان له  لممركبة الضاائية،
 أثر كبري عمى العامل يف جمال التحميق يف الضاا .

تمة حيث نظر وكانت هناك حلظة خالل هذه املقا
إذا مل نكمل استكشاف الضاا  كحاارة ، ليالند وقال إيل

ف كحاارة وإن مل نكمل االستكشا ،فإننا سوف نتعثر
وهلذا فإن الكوتو  هنا الستخدام الضاا  تالشكل  .سنتعثر
 .السمم 

 ،ترتيت تني والدي  مها معممنيقد كنت   ،كطضل
 دياري، دائما ما يقول يل النا ،وحىت اليوم حني أعود إىل 
يف التعميم ليس  ،عمى حياتم ،وكان تنثري والدي عميهم

تنا   م  ناحية العالقات، م  ناحيةولكم فحسب 
يقول حتتاج إىل قرية لرتتية  هناك مثل إفريق  .التمعات

ة اجلماعية تغية احلرص عمى طضل. وحن  هنا يف هذه القار 
نمهم هذا اجليل املقبل و التنكد م  أننا ال زلنا حنضو 
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فاالستكشاف هو جو  ال يتجوأ م  نسيج   ،لممستكشضني
، كس  ذلك تشكل مقتابوقال أل حاارة. كياننا ك

 اً نكون أفال.سوي

 SCS 122سىن يل أن أسافر عمى منت سضينتني ت
وقبل أن أذهب  .يف ألضني ومثانية وألضني وتسعة SCS 129و

كان عمينا أن نعمل عمى وحدة  ،SCS 122عمى رحمة 
فاا  كان عمى استخدام اليد كرائد  يتمركبة كولومبيا ومهم

طة املمكننة لموصول إىل املركبة ورتط وحدة كولومبو  حمل
 .ةالضاا  الدولي

قد انتظرت لسنوات حدوث ذلك  ساأعتقد أن إي
ينت عمى هذه الرحمة كان هناك مراقيب الطريان وحينها إذاً عُ 

 ،نطت باالذي  التقيتهم وهنؤوين عمى هذه املهمة اليت أُ 
وفيما كنت أخرج م  القاعة كان أحد مراقيب الرحالت 

ال  ،رنا تسع سنواتند لقد انتظالأوقضين وقال تاّين يا لي
أنا مل أفشل ولذلك فإن زمالئ  راضني  .تضشل يف ذلك

 .عين

ولك  األمر األهم تالنسبة هلذه األمور اااصة 
كافة و كرمت تالتكنولوجيا ، إطار الضاا  هذا إذا فتالضاا 

م  املش  اثين عشر دقيقة  ،األمور التكنولوجية اليت ننجوها
إال  ،عربنا مسافة طويمةقد  ،يف الضاا  إىل مثانية ساعات

أن الدر  األساس  الذي  تعممه يف املساعدة عمى إهلام 
ه ترنامج . وخالل تاريخ أقماجليل اجلديد م  املستكشضني

 واحدالكثري م  املآس  أتولو  ناا الضاائ  كان لديسالنا
 وحادث كولومبيا.حادث تشالنجر و 

وحني حدث حادث كولومبيا كنا تصدد الشروع 
ج تعميم رواد الضاا  الذي ذكره الرئيس عند الكالم ترناميف 

  ،ألضني وثالثة. ويف األول م  شباط/فرباير املهنية يتع  سري 
كان �ار منساوي حيث أن كولومبيا مل تتمك  هذه املركبة 

يف تمك  ،م  العودة إىل الديار وتضككت فوق تكسا 
يف يف واشنط  دراون؟] ؟أهل تيت [الميمة ذهبت إىل منول 

 فريجينيا وذهبت ألواس  والدي يف ذاك اليوم املشؤوم.

وكانت هذه نقطة حتول يف حيايت ألن والدي يف 
ليمة احلادث نظر لعيين وقال اتين قد مات ال ميك  أن تضعل 
أي ش   إلعادته ولك  املنساة األكرب ستكون إذا مل 

وهذا  ،نكمل التحميق يف الضاا  تغية أن ننقل إرث هؤال 

ع األساس  اإلرث فهو املستقبل وهو مستقبل هو املوضو 
هو مستقبل عممنا مجيعًا كحاارة واحدة تغية أن  .عاملنا

ولذلك فإن مهميت منذ ذلك احلني تعد الكالم  .حنرز الضرق
مع والدي كانت تكم  يف تذل قصار جهدي تغية أن 

إرث الذي  سقطوا تغية التنكد م  أن أطضال  ،أكمل اإلرث
  هلم كوكبًا عاملًا مكانًا يسمونه الديار أطضال أطضال هؤال

طور الربامج تاستخدام هذه املنصة السممية والتنكد نحبيث 
أنا أقرأ  ،هذه شرحية .م  أن كل طضل له الوح  واإلهلام

ولك  هناك الشرحية التالية اليت ترون أننا  ،لبعض األطضال
هذا ليغو كل طضل يف  .نعمل با مع شركا  اسرتاتيجيني

امل يعرف ما ه  لعبة الميغو، لدينا ترنامج حاليًا حيث الع
أننا قد تعثنا أرتعة أطضال ليغو إىل حمطة الضاا  الدولية تغية 

إذًا هذه اليت تعثت إىل  ،اإلتاحة لمطالب أن يبنوا الميغو
الضاا  يبنيها األطضال عمى األر  ورواد الضاا  يبنو�ا يف 

حالة هذه اآللة اليت كيف ستكون املركبة تغية أن يضهموا  
 .جاذتية خمتمضةغياب أو يبنو�ا عمى األر  يف إطار 

ولذلك فإننا كحاارة نستخدم هذه املنصة تغية الدفع إىل 
 .األمام تاألنشطة الرتتوية

كان لدينا ثالث   ،يف ألضني وثالثة كما ذكرت
أساتذة م  الواليات املتحدة أصبحوا رواد فاا  ومجيعهم 

ا  ومشوا يف الضاا  وقاموا تنضس األمور قد حمقوا يف الضا
 اليت يقوم با رائد الضاا  الذي اختار هذه مهنة له.

توعية الأمور  ،ولذلك فإن هذه األمور أساسية
أساسية م  ناحية استكمال إرث الذي  سقطوا ولك  مع 
التنكد م  أن األجيال املستقبمية ستتاح هلا الضرصة ألن 

 جويًال. تؤم  وحتمم وتستكشف، شكراً 

 [تصضيق يدوي يف القاعة].

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أود اآلن أن  . عمى هذه املداخمة املثرية لالهتمامنيسيد ميمض

أن يتشارك ليضيه  غالسيد يان ،أدعو أول رائد فاا  صيين
 يفمعنا املنطق م  ورا  وضع أولوية سضر البشر إىل الضاا  

اصة تالضاا  وتعض األمور األخرى اليت رمبا يريد الربامج اا
 أن يتشاطر وإيانا.

نائب مدير مكتب اهلندسة (السيد ي. ليفيه 
 ) (ترمجة فورية م  المغة الصينية):الضاائية املنهولة لمصني
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صباح ، الومال  الكرام، السيدات والسادة، حارة الرئيس
 .ااري

ون اهلندسة سم وفد املكتب املعين تشؤ ايف البداية ت
يسرنا أن نمتق  األصدقا  م  شىت  ،الضاائية يف الصني

أحنا  العامل يف مدينة فيينا الرائعة، وهنا أتوجه إليكم تتهنئيت 
وحني  املسؤولني يف هذه  ،عمى تنظيم هذا احلدث املميو

المجنة ورواد الضاا  واملسؤولني يف جمال الضاا  والعمما  
أنشئت منذ مخسني عاماً فإن كوتو  قد  .احلاضري  هنا

وكانت هلا إسهامات أساسية يف إجنازات اإلنسانية 
وهذه املنصة  .الستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية

 جيدة لتشاطر اآلرا  ومقارنة التجارب.

يوري غاغاري  كان أول م   ،عام تسعة وستني
[؟يتعذر وكان هذا دليل عمى أن  ،مشى يف مدار األر 

توسع ليشتمل عمى الضاا  ااارج  وإن  قدمساعها؟] 
انت تعوز عظمة كالتقدم يف رحالت املنهولة إىل الضاا  قد  

وهذا يعكس أيااً مستوى التنمية والتقدم االقتصادي  ،البمد
حبيث أن تطوير هذه الرحالت  ،واالجتماع  يف البمد

املنهولة إىل الضاا  أساسية يف تطور عموم وتطبيقات 
 ،م  ناحية املعمومات واملواد واالستكشافسيما  الضاا  ال

والدور أساس  هنا، وهذا أمر تسعى إليه كافة دول العامل 
يف القرن احلادي والعشري  وال تد لنا أن ندرك أن سضر 
اإلنسان إىل الضاا  يسهم يف التنمية املستدامة وتطوير 

 ثقافة اجتماعية وحاارة اجتماعية.

يف الضاا  يف  اإلنسانوحتميق إن ترنامج رحمة 
الصني قائم لسنوات وكانت له نتائج كثرية حبيث أنه يسهم 

وم  ناحية الربنامج قد  .يف االتساق ويف تظافر اجلهود
أرسينا الظروف اليت تتناسب مع الوضع يف الصني كما أننا 

والعراقيل مما    التحديات التكنولوجيةقد ختطينا العديد م
ا أننا قمنا تتعبئة جمموعة كم  .أدى إىل حتسني هذه الاالت

م  املهندسني والعمما  وقد طورنا معدات ومرفقات م  
كما   .جنيالق السواتل ومدينة الضاا  يف تيمثل مركو إط

أننا قد عمدنا إىل إثرا  جترتتنا يف إدارة مشاريع الضاا  
 .واسعة النطاقال

دواع  سرورنا أن جنتمع هنا يف فيينا   واليوم إنه مل
طوق لتحقيق نضس الغاية وه  تقوم تاالستخدام ومجيعنا ن

والسيد  .السمم  لمضاا  ااارج  ملصمحة اإلنسانية مجعا 
فنح  م   ،التطور يف الصنيهذا قد أشار أيااً إىل ليونوف 

م  خمضيات ثقافية خمتمضة و م  أمم خمتمضة و دول خمتمضة 
وجنتمع هنا خدمة لمقاية نضسها ويف هذه املناسبة تغية أن 

وج تشكل أفال التعاون الدويل وألنشطة الضاا ، وأغتنم نر 
هذه الضرصة تغية أن أعطيكم عرضًا خمتصرًا عمى ترنامج 

 رحمة اإلنسان إىل الضاا  يف الصني.

تاريخ هذا  ،أوالً  .وسيكون عرض  يف ثالثة أجوا 
 .املشروع وتطويره، الرؤية اليت لدينا وااطوات املستقبمية

ول أمناط تدتر وإدارة هذا الربنامج تغية واجلو  الثالث سيتنا
أن يتمك  املويد م  األشخاص م  االطالع عمى ترناجمنا 

 .مما ييسر التعاون يف املستقبل

فإن الربنامج قد صادقت عميه احلكومة الصينية يف 
وهو سيتجه  ١٩٩٢أيمول/سبتمرب احلادي والعشري  م  

أي يف  ،سانأوًال مركبة فاائية يقودها اإلن .تثالث خطوات
ت اهلندسة األولية هلكذا مركبة وإجرا  إكمال عمميا

ااطوة الثانية ه   .التجارب م  ناحية التطبيقات الضاائية
 EVAـ فتمكنا م  تكنولوجيا ال ،يف إنشا  خمترب فاائ 

وكيضية إطالق املختربات الضاائية وحل مشاكل التطبيقات 
تنا  مركبة ثالثة ه  يف الطوة ااو  .هذه يف نطاق حمدد

فاائية وخططنا تكم  يف تنا  وحدة عمى نطاق عشري  
 .ط  تغية حل مشاكل تطبيقات املراكب الضاائية املنهولة

يف ألضني  ،وهنا إليكم استعرا  خمتصر ع  املسار لمربنامج
وثالثة كنت أول م  حيمق إىل الضاا  م  تني الصينيني 

عام الويف  .وكان هذا إجناز يف تكنولوجيا الضاا  الصينية
قد مت إطالقها وقد أجنونا رحمة  ستة"،شنجو " ،ألضني ومخسة

لعدد م  األشخاص عمى منت مركبة ومث إذًا فيها مشاركة 
ـ   السبعة"، وأن رواد الضاا  متكنوا م  أداشنجو أطمقنا "
EVA  مما جعل م  الصني ثالث دولة تتمك  تشكل

 .EVA مستقل م  تكنولوجيا الـ

 ، التطورات  اجلو  الثاين م  عرضوتاالنتقال إىل
يف التمك  إذًا فإن الغاية الثانية تكم   املستقبمية والرؤية،

م  تكنولوجيا الضاا  تغية استكمال أنشطة اإلنسان يف 
 "شنجو مثانية"وإن خطة املشروع ه  يف أطراق  ،الضاا 

 ."شانكونغ واحد"و
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ين وتعد ذلك يف اجلو  األول والثاين م  ألضني واث
هاتان  "٩شنجو "و "،٩شنجو عشر سوف نطمق "

الق املركبة طإو الرسو املركبتني الضاائيتني تغية إجناز عممية 
يست مبركبة فاائية احد" لشنجو و وعمى متنها البشر وإن "

هو غر  الهدف لعممية الرسو ولكنها أياًا خمترب فاائ  و 
يف إطالق املخترب الضاائ  قبل ألضني وستة عشرة وذلك 

 .داد لبنا  حمطة فاائية مناسبةعلإل

مث يف حوايل األلضني وعشري  إن احملطة الضاائية 
يتم ط  سوف املكونة م  وحدات عمى نطاق عشري  

مما يتيح التمك  م  التكنولوجيا لبنا   ،تطويرها وإطالقها
حطة الضاا  والكتساب القدرات مبوتشغيل وحدة الدمج 

وحنني العمميات وتعد ذلك سوف حنافظ  .عمى نطاق أوسع
واملعمومات اااصة مبحطة الضاا  املنهولة تغية أن نعوز 
القدرات م  ناحية استغالل املوارد الضاائية وحتسني 

 .استخدام الضاا 

 ،طريقة اإلدارة والتدتر ،ومث ننتقل إىل اجلو  الثالث
 اثالثة عشر نظاميتام  فإن هذا املشروع خاص تالصني 

اج واختبار األنظمة اااصة ترواد مما يتيح التنمية واإلنت
إىل و الضاا  وتطبيقات الضاا  واملركبة الضاائية املنهولة 

 آخره.

لدينا أكثر م  مائة وعشر أكادميية  ،ويف البالد
 ،مل عمى أنشطة األحباث والتطويرتعومعهد أحباث ووحدة 

 .ولدينا أكثر م  ثالثة آالف وحدة تتعاون وتقدم الدعم
ضاائية املنهولة أن تطور هذه اهلندسة الوالغر  هو لمصني 

دها اإلنسان تغية استكشاف الضاا  واستخدام و قواليت ي
وحن   .الضاا  ااارج  لألغرا  السممية لصاحل اإلنسانية

 نمتوم تالتعاون الدويل فيما خيدم مصمحة اجلميع.

وهو الوكالة  ،إن مكتب الضاا  الصيين ،يف ااتام
الرحمة هذه املنهولة وحتريك املتخصصة تإدارة ترنامج 

اإلنسان يف الضاا  تعمل عمى تنشيط العمل يف هذا الال 
تغية اإلسهام يف االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  فيما 

وإن مشاركتنا يف هذه الدورة خري  .خيدم مصمحة العامل ترمته
 .دليل عمى اجلاذتية الكامنة يف رحمة اإلنسان إىل الضاا 

زرت روسيا نيسان/أتريل م   يف الثاين عشر
وحارت احلدث يف موسكو لالحتضال تالعيد اامسني 

وما لضت انتباه  تشكل  ،لتحميق غاغاري  يف مدار األر 
خاص هو أنه ما م  نشاط كالتحميق تالضاا  ميك  أن 
حيرك تمدًا بكذا قوة وأميا مشروع ميك  أن يؤثر عمى البشر 

وأنا  ،ة كنت متنثرًا لمغايةولذلك يف تمك املناسب ،بكذا قوة
 أحب هذه املهمة اليت كرست هلا حيايت، شكراً.

 ].عة[تصضيق يدوي يف القا

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً.الرئيس 
وأود أن أسنله ما ترأيه  أكونيا أرينا ،اآلن الكممة لمسيد 

ه  آفاق التعاون اإلقميم  واإلقميم  البيين يف أنشطة 
 ؟الضاا 

(رئيس وكالة الضاا   أكونيا أريناسالسيد خ. 
املندوتون الكرام، الشيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

إىل هذا احلدث  ،دعى إىل هناإنه مل  دواع  سروري أن أُ 
ات املهم حيث يتواجد عدد كبري م  رواد الضاا  والشخصي

 املرموقة يف جمال عموم الضاا .

مثمهم ولك  قبل أن ننتقل  أنا مل أذهب تعيداً 
امسحوا يل أن أعرب  ،لمكالم ع  النواح  التقنية يف مداخميت

ع  جويل االمتنان جلميع م  شارك يف تنظيم هذا احلدث 
فمنذ مخسني عامًا نعرف أن األر   ،الذي حنتضل ته اليوم

يوري غاغاري  إرث  ،رثاإلمجيمة وال تد م  محايتها، إن 
نن هذا  تاى وال تد م  القول ذات أمهية م  أي وقت م

ختط  حدودنا الطبيعية  يف أن نتمك  م حمم  ،كان حمم
نعرف أكثر  ،شيم  ويف معظم دول أمريكا الالتينيةاليوم يف 

وأكثر أننا جو  م  جيل الضاا  وأننا أول م  شارك يف 
 .عمميات التطوير املتسارع يف استخدام تكنولوجيا الضاا 

كوارث الطبيعية اليت يتسبب با وأن ال تد م  مواجهة ال
أياًا وتاستخدام هذه تقدراتنا الضاائية  اً اإلنسان وهذا رهن

ونعرف أنه ال تد م  تطوير هذا االستخدام  التكنولوجيا.
ومستقبل  ما فإن تطور تمد ،السمم  لمضاا  ااارج 

اإلنسانية مرتبطان تالقدرة عمى تشغيل أنظمة فاائية ولك  
تاستخدام هذه القدرات وذلك تغية تقدمي هذا يرتبط أياًا 

فال تد م   ،الدعم لعمميات اإلنتاج والعمميات االجتماعية
تبادل ااربات تني خمتمف الكيانات داخل الدول ويف 

فالتبادل أساس  تني مناطق  ،خمتمف املناطق عمى كوكبنا
 العامل أمجع.
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اليوم تالدي عمى غرار تالد أخرى يف املنطقة 
مميوة تغية أن نطمع اجلمهور عمى املنافع م   تبذل جهوداً 

 ،تطوير قدرات استخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية
فنريد تطوير القدرات املهنية واملختصة وحن  يف اتصال دائم 
م  نظرائنا يف املنطقة أو املناطق األخرى اليت تشارك يف 

 .تبادل عمم  وتكنولوج  مثمر يف كافة هذه امليادي 

تداية ال تد م    ما ه  األولويات؟ ولك
عالقة ديناميكية تني دول أمريكا الالتينية وإرسا  لتنسيس ال

عالقة ثقة حيث أن االستخدام السمم  لمضاا  سيكون 
مث ال  .أفال حجة تتيح تعويو األواصر تني األمم الصديقة

تد أن نضهم القيمة املميوة الكامنة يف جتارتنا احملمية وه  اليت 
د أن استخدام التكنولوجيا الضاائية ملواجهة الكوارث تضي

وميك  أن نقول  .الطبيعية وألنشطة اإلنقاذ أيااً أمر أساس 
مية مضيدة لمغاية ونرى ذلك تعد كارثة يأن الصور السات

متكنا م  استخدام هذه أننا ألضني وعشرة كيف شباط/فرباير 
حت تدتر مية أتايأكثر م  ألف صورة ساتردتنا الصور وقد و 

وأيااً  .الكارثة وأفادت إىل حد كبري يف عممية إعادة البنا 
متكنا م  ذلك وننمل أن  UN Spiderمع استخدام 

فال تد لنا  ،مك  آخرون م  االستضادة م  هذه التجرتةيت
أن نبذل اجلهود مجيعًا وذلك لموصول إىل تعاون متني يف 

األرجنتني ومثال عمى ذلك جترتتنا يف  .مشاريع الضاا  هذه
وهذه الدول تعمل عمى إنضاذ مشاريع مهمة ترتكو  ،والربازيل

وقد أطمقنا يف  ،عمى التعاون اإلقميم  واإلقميم  البيين
ساتل م  الكوني  يف األرجنتني حويران/يونيو التاسع م  

 تالتعاون مع وكالة الضاا  األخرى.

ونرى أن نظل نقوي وندعم مجيع املبادرات اليت 
لتطبيقات رصد  يستخدام الضعال والدتستهدف اال

مية لدعم العمميات يساتالصور الاألر  اليت تستخدم 
اإلنتاجية وهذا جهد مسح يف دول كثرية تويادة الناتج احملم  

وحن  نعمم أن  .اإلمجايل م  خالل حتسني رفاهية السكان
التكنولوجيا الضاائية أداة قيمة جدًا لمتغمب عمى عولة 

لذا عمينا أن نصل إىل املناطق النائية م  و  ،شعوب كثرية
العامل توسائل اتصال وخدمات إعالمية تستند إىل املنصات 

وأفال طريقة لتحقيق ذلك جمددًا ه  التعاون  .ميةيالسات
خوزيه لويس  وهنا فإن الدكتور  ،الدويل يف مشاريع مشرتكة

يف و ياغ نتاالذي هو مدر  يف جامعة سكاردونا  

شيمية سيتقدم منكم الضاائية الين يف الوكالة م فقيّ ومُ شيم  
 .مبشروع شيق ينصب عمى سكاننا األصميني

ونرى أن التعاون يف الال الضاائ  واسع جداً 
وهو يشمل جماالت غري متوقعة كما حدث مثًال تالنسبة 

شيميني الذي  واجهوا اجم الثالثة والثالثني الإلنقاذ عمال املن
م  التغمب عمى هذه املشكمة  حالة طوارئ ولكننا متكنا

تتوصيات طبية أتت م  الناسا م  تني هيئات خمتمضة 
ونود إىل جانب الناسا أن تضيد  .ومتعددة اجلنسيات أخرى

وتاألخص م  خالل  ،هذه التجرتة التمع الدويل كمه
املقارنة تني العولة القصوى اليت تتم يف الضاا  ااارج  

 حتت تاط  األر .يف تط  األر ، وتمك اليت تتم 

شيمية أياًا دفعت إىل تطوير   الووكالة الضاا
مشاريع تعاون إقميم  كثرية يف جمال املعمومات الضاائية 

دم إىل تمدنا ونشكر هنا كل الدعم اهلام الذي قُ  ،اجلغرافية
املاض  شباط/فرباير تسونام  الذي وقعا يف التعد الولوال و 

طبيق األنشطة وهنا حققنا ونظمنا حمقات دراسية لت
اإلكوادور يف إطار املؤمتر الضاائ  غواتيماال و الضاائية مع 
مية لتعويو يوهذا مسح لنا تاستخدام صور سات ،لألمريكتني

وتقوية تشكيل فرق متعددة القطاعات تويد م  قدراتنا يف 
وتقدمي خدمات يف جمال  ،معاجلة هذه البيانات الضاائية

وكاالتنا الوطنية املعنية تدتر الكوارث واملخاطر تدعم م  
بذا املوضوع تاإلضافة إىل تعميق معارفنا واستخدام 

 تكنولوجيات جديدة مثل الرادار والميدار.

وكذلك نعوز اتصاالتنا العاممة لممشاركة يف ترامج 
UN Spider  لألمم املتحدة م  خالل استخدام الصورة

 واستخدامها يف الكوارث ،مية يف حاالت الطوارئيالسات
وتذلك نستضيد م   ،الطبيعية واليت ه  م  صنع اإلنسان

يونو و  لدويل لمكوارث الطبيعية وسبيس إيدترامج امليثاق ا
 وجمموعة دعم تدتر الكواكب سيو  م  تني غريها.سات 

وم  شنن تعويو هذه األنشطة يف جمال التعاون 
يات اإلقميم  أن ترسخ لنا استخدام البيانات والتكنولوج

قائمة فيما تني اهليئات وجتعمها مؤسساتية الضاائية 
 UNاحلكومية املسؤولة ع  إدارات املخاطر، وندعم جهود 

Spider اليت تستهدف إىل ترسيخ هذه األساليب. 
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ومثال آخر عمى تعاون اإلقميم  ما يقوم تدعم 
رغواي ام  تنك التنمية لألمريكتني يف األرجنتني والب

ستخدام أدوات شيم  بدف تعويو ااألوروغواي و و 
االستقبال النائية دعمًا لألنشطة اإلنتاجية الوراعية يف كل 

وهناك تعاون تني ، وهذا تعاون يتم فيما تيننا، م  تالدنا
األقاليم املختمضة نشهده م  خالل التنسيق تني اتضاقات 
خمتمضة يتم التوقيع عميها يف جمال الضاا  تني االحتاد 

 .طقتنااألورويب ومنطقتنا والصني ومن

حمقات دراسية لمتخطيط و وهناك أياًا دورات 
رصد األر  يف األمريكتني لصاحل  تتم م  جانب فريق

ألضني آذار/مار  وتذلك نكضل تنننا يف  ،شيم  هذا العام
واثين عشر سنعقد اجتماعًا مع مدرا  الوكاالت الضاائية 
واهليئات الضاائية األعاا  يف مكتب شؤون الضاا  

يف األمم املتحدة يف سياق املعر  الدويل ااارج  هنا 
ا مع نورواتط .شيم ذي سينعقد يف لمضاا  واجلو ال

وحن  نعمم أن هذه املؤسسات  ،اجلامعات الوثيقة جداً 
اجلامعية األكادميية ه  اليت تكون رائدة لعمميات االتتكار 

وهنا فإن  .واإلتداع يف الال التكنولوج  والبحوث التطبيقية
ضادت م  مشاريع خمتمضة لدعم ات يف تالدنا استعدة جامع

الذي يطور تاالشرتاك  "إم ما "وأذكر هنا مشروع  دويل.
اليت تعمل عمى تركيب [؟يتعذر مساعها؟] م  جامعة 

حديقة تكنولوجيا يف صحرا  أتاكاما تسبب القرب 
ومع  اآلن وفد  .اجليولوج  تني هذه الصحرا  وسطح املريخ

العموم والتكنولوجيا فيها مدير ه م  تمك اجلامعة يرأس
معه أياًا الدكتور  ...، شيم . ووفد الدكتور كارلو  أرايا
الذي يتدرب كرائد فاا  حاليًا ونطور يودو  سانتو  

مشروعًا أساسيًا تاستخدام السواتل الضاائية ونقوم تننشطة 
تنظيمية مشرتكة مع الضريق الذي يرأ  املشروع القمري 

 ،الوكالة الروسية ،الروسيةكومسو    رو ونطور  .لدينا
ع تعاوين مع تمك الوكالة مشاريع عديدة وحن  تصدد وض

شيم  عمى تطويرها الروسية. كما أننا نشكر جامعة 
وإطالقها ساتًال احتاج إىل تعاون دويل كبري ونتطمع أيااً 

 .إىل حسم موضوع إطالق املركبات الضاائية

شيمية امعات ووفدنا أياًا يام ممثمني كبار م  ج
 فاائية.اجليو  تومؤسسات خمتمضة تستخدم التكنولوجيا

وهنا أود أن أخص تالذكر التعاون داخل تالدنا 
وذلك يف تطبيق مشاريع  ،فيما تني مؤسساتنا الضاائية

اليت شاريع وهنا تتبينون طول تالدنا وخمتمف امل .خمتمضة
تتطور م  الشمال إىل أقصى اجلنوب القريب م  احمليط 

 تجمد اجلنويب.امل

ن ملختمف املشاريع ياوعمى هذه الشرحية تب
اإلقميمية عمى القارة األمريكية وه  مشاريع تسمح تإحراز 

 .لتنمية تالدنا يف التكنولوجيا الضاائية وتعويوتقدم 

ريع اليت ويف الشرحية التالية تالحظون خمتمف املشا
دف شيم  واألرجنتني والربازيل بتشارك فيها دول كثرية ك
ولدينا عالقات تنمريكا وأوروتا  .التعاون فيما تني األقاليم

ج إىل تطويره مويدًا يف وهذا جمال حنتا  ،وآسيا واحمليط اهلادئ
ويف العام املاض  فإن شعوب أمريكا الالتينية  املستقبل.

املمثمة مبؤسساتا الضاائية أترزت أ�ا تود أن تكون مشاركة 
وه  ال  .ة الضاائية الدوليةحقيقة ال جمرد متضرج لمتنمي

تستهدف جمرد إنشا  منظمات تريوقراطية وإمنا تنضيذ 
مشاريع ممموسة تسمح لنا معًا أن منا  قدمًا تشكل 
 ،مشرتك يف التنمية الضاائية املستدامة لضائدة شعوتنا

 وشكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واآلن أعط   .ه الكممةعمى هذ أكونيا أرينا لمسيدة 

الكممة لمسيد إيناتام  وأسنله ما رأيه يف اآلفاق اليت 
سيتيحها استكشاف الضاا  لمبشر يف املستقبل وهذا مع 

 وشكراً."هيا توسا"، مراعاة جترتة الياتان العظيمة يف مشروع 

(وكالة الضاا  الياتانية) (ترمجة السيد ي. إيناتاني 
وشكراً ، شكرًا حارة الرئيس: فورية م  المغة اإلنكميوية)

حلارات املندوتني املوقري ، يشرفين أن تتاح يل هذه الضرصة 
 .لمحديث عما نتوخاه لممستقبل

فننا أستاذ  ،يف خالف زمالئ  هنا عمى املنصة
، ولك  لدي رؤية طيبة فقري يقوم مبجرد دراسات تقنية

وم  هذا املنطمق فقد أعددت لكم تعض  .ممستقبلل
لقد  . أشارككم با فهم  هلذا املستقبل وتصوراتناالصور اليت

ُقدمت عمى أنين مستكشف الكويكبات وهذا ما فعمناه يف 
إال أن الكثري م  األمور املضاجئة قد طرأت  ٢٠٠٣عام 

وكان م  حس  حظنا أن تعود املركبة الضاائية يف العام 
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م  العام حويران/يونيو أي قبل عام فقط يف  ،املاض 
 قد عادت م  رحمتها الضاائية.املاض ، ف

سنشارككم تعض املناظر البديعة اليت شهدناها 
فهذا مل يك   ،تعد أن عادت املركبة تسرعة فائقة إىل الضاا 

املركبة كانت  ،إال أن املكوك ،متصورًا يف التخطيط األصم 
كما   طبعاً معاقة جدًا واملركبة األساسية األم أتمضت 

الكبسولة فقد توقضت وال ولك  هذه  ،تالحظون وتدمرت
 أعمم ملا توقضت.

تعد ذلك اكتشضت هذه قطعة م  الكبسولة اليت 
يف الصحرا  األسرتالية ونشكر الشعب األسرتايل عمى 

فهناك مشكمة أمان ولك   ،مساعدتنا عمى عممية اإلنقاذ
احملميني يف أسرتاليا تعاونوا معنا جدًا ونشكرهم  السكان

 جويًال عمى ذلك.

وهذه  ،هم الذي يقومون مبثل هذه األمورعمماؤنا 
ولك  هناك  ،جسيمة صغرية جدًا م  إحدى الكويكبات

وأمم  أن جند يف هذه املادة تعض  ،عامل معين بذه األحباث
 ما يضيده لتحسني فهمه لنظامنا الشمس  وتطوره.

ون تذلك وهذا ما أجنوناه إذًا يف يعن إذًا عمماؤنا
م  البعثات اليت نقوم با إىل  العام املاض ، وهناك الكثري
ولك  ستنيت مركبات أخرى  ،القمر وإىل الوهرة وإىل املريخ

واجلميع اآلن  ISSيف املستقبل وهذه احملطة الدولية الضاائية 
 ،؟ أحد األهدافاما الذي ينيت تعده ،تعد تنائها يتسا ل
أن تكون هناك قاعدة إما عمى القمر أو  ،حسب ما يقال
أن يقيموا عميها تشكل  م مكني البشر عمى املريخ لت

وم  إجنازات احملطة الضاائية الدولية أن البقا   .مستدام
البقا  عمى جمرد تعيدًا جدًا ع  األر  أمر خمتمف ع  

فالبقا  عمى احملطة مستدام  ،احملطة الدولية القريبة منها
ولك  ال تد اآلن م  أن نطور تكنولوجيا  ،وميك  استدامته
 نتمك  م  البقا  تعيداً ع  األر . عظيمة لك 

وتغية أن نتمك  م  البقا  عمى فرتة طويمة فال تد 
م  القيام تعدة أمور ولك  هناك عائق هام أال وهو 

ولك  هنا  ،اإلطالق م  األر  إىل املكان الذي نتوخاه
فيما يبدو حتس  يف هندسة الرتكيبة ما سيصل إىل مسافات 

 ،مسياحة الضاائيةلمطموتًا ن كو ويبدو أن أمهها سي ،تعيدة
ولو متكنا م  حتقيق هذا  ،DRIVERرك احملسيكون 

عدد أكرب إىل الضاا ، تاهلدف فقد نتمك  م  إيضاد تشر 
ورمبا عندئذ سنستخدم الضاا  عمى نطاق أوسع كنن ناع 

مئات أنواع هذه ولو أطمقنا  .ساتًال يعمل تالطاقة الشمسية
تمك  رمبا م  تمبية كل حول األر  فسن السواتل يف مدار

إذًا هذه لغة فاائية ما زلنا حنمم  .حاجات العامل م  الطاقة
 ا قدراتنا فهذا سيكون ممكناً.با ولك  لو طورنا وحسنّ 

هذا هو النظام الساتق وتغية أن  ،يف النظام الساتق
تتوفر لنا قدرات عمى حل مشكالت البيئة والطاقة كنا 

أن ننظر إىل مدًى أتعد فمنا أن ولك  إذا أردنا  ،حنتاج إليها
 نتوقع حتقيق املويد لمتصدي ألزمات عاملية.

ماليني وتاليني السنوات ستشهد و إذًا آالف 
ة ر داليالند فإن إأزمات كثرية طبعًا تؤثر عمينا، وكما قال 

وعمينا أن نستخدم الضاا  يف  ،هذه األزمات صعبة جداً 
 ذلك إىل رصد وطبعاً حنتاج يف ،حل هذا النوع م  األزمات

ما جيري لمتحكم فيه وتغيري مدار السواتل إال أن مثة 
مميارات م  السنوات وال تد  تيد أن أمامنا .تساؤالت كثرية

حنقق الكثري إذا أردنا أن جنعل البشر يواصمون البقا   م  أن
هناك، طبعًا لو كثر النا  يف الضاا  فحىت هذا احلني ليس 

 هو الواقع.هناك حل لتمك املشكمة، هذا 

إذًا عمينا أن حنس  كثريًا طرق سضرنا وترحمنا 
وإال فال مستقبل لنا لمبقا   ،وتقائنا يف الضاا  واستخدامه

فيه لضرتة طويمة، هل ميكننا أن نضعل كل ذلك تشكل ذك ؟ 
إذا أردنا ذلك عمينا أن نضكر يف طريقة تنسيق ألنشطتنا، 

عند التضكر يف ولذا فال تد م  مراعاة كل هذه االعتبارات 
املوضوع، ولذا فعمينا أن نضكر أوًال يف هدفنا املباشر أي تعد 

ما الذي نضعمه؟ أظ  أن هذه فرصة جيدة  ،مخسني سنة
 لمقيام تذلك منذ اآلن.

 [تصضيق يدوي يف القاعة].

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ة املستديرة أشكر مجيع أعاا  هذه الطاولإيناتاين. لمسيد 

. واآلن عمى آرائهم وعمى الرسائل اهلامة اليت وجهونا إليها
طرح األسئمة، وسبق وأعرتت ع  رغبة أحد  نضتتح تاب

نواب هذه المجنة يف أن يكون أول م  يتحدث وهو السيد 
 .شيم راميوندو غونواليو أمينات م  
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نائب الرئيس الثاين، (السيد ر. غونزاليز امينات 
شكرًا حارة ة فورية م  المغة اإلسبانية): شيم ) (ترمج

طبعًا أود أن أهنئك عمى استقدامك مثل هذا ، الرئيس
وأود أن أشارككم تعض هواجسنا وأطرح  ،الضريق املرموق

 عميكم تعض التساؤالت اليت تساورين.

أوًال، م  الواضح أن مثة تضاوتًا وتباينًا كبريًا يف 
البعض أصبح رائداً مدى تطوير التكنولوجيات الضاائية ف

فيها فيما حياول البعض اآلخر مواكبة هذه التكنولوجيات 
نوع  ،وأول مورد متاح عمى هذا الكوكب ركبها.والمحاق ت

هو التعميم وضرورة التعميم فال جمال لنشر وإشاعة  ،ما
حن  يف و  ،املعارف يف شكل دميقراط  ما مل تطور األدمغة

وم  الصعب  ،تذلكحاجة إىل تكنولوجيا جديدة لمقيام 
جدًا أن أفعل هذا يف هذه األيام عممًا أننا تصدد تعض 

فقط م  سكان يف املئة هناك سبعة  ،أوالً  .املشاكل اهليكمية
وهذه نسبة زهيدة تاملقارنة  ،العامل مم  حيظون تتعميم جامع 

ىل احقة م  البشر مم  مل يصموا حىت إمع األغمبية الس
 أنضسهم كبشر. أتسط مراحل التعميم ليطوروا

، إمكانية النضاذ إىل املعرفة املشكمة الثانية ،ثانياً 
لو أمك  احملاضري  أن حبذا ولذا ف ،والوصول إىل املعرفة

فال جمال لنشر معارف  ،يوضحوا لنا ما يقصدونه تالتعميم
 ،الضاا  ما مل يتح الوصول إىل معرفة أتسط األمور

ممثل الكرس  فالتحديات كبرية وحادة م  مثيل ما ذكره 
الساد  عشر أشار إىل تينديكت فالباتا  ،الرسويل قبل فرتة

ومنها مما يندرج  ،موضوعات الضاا  املتصمة تالضقر والتعميم
نهداف األلضية اإلمنائية اليت وضعتها تيف سياق ما يسمى 

. وهذه أمور أترزها مؤمتر ٦٥/٢اجلمعية العامة يف القرار 
فصًال معيناً لمتآزر تني حيث خصص مخسة،  سبيس +اليوني

التعميم وأهداف األلضية اإلمنائية هذه واملعارف الضاائية 
 ورتط تكنولوجيا الضاا  مبا تقوم ته جلنة التنمية املستدامة.

عمينا أن ندرك متامًا جانبًا هاماً  ،إذًا تعبارة أخرى
ذات طاتع فين وعمم  وتكنولوج  ينبغ  أن يدفعنا إىل 

سبيس الثاين الذي انعقد يف مؤمتر يوني، و إجناز ما نتوخاه
أصدر تقريرًا �ائيًا أشارت  ،أمريكا الالتينية قبل سنوات

إحدى فقراته النهائية إىل ضرورة تطوير التعاون اإلقميم  
واألقاليم ، وتعد ذلك انعكست هذه النماذج يف مؤمتر 
األمريكتني وتكررت التجرتة يف قارات أخرى تاإلعراب ع  

يتجسد يف حتديد ووضع معايري ومقاييس  تاام  أصبح
 دولية.

كرب تني التعاون عمينا أن نقرب تشكل أ ،إذاً 
والتطبيقات العممية اليت حتتاج  ملواجهة التحديات العظمى

كما أن عمينا أن   .إليها الدول والشعوب يف البمدان النامية
ري اجلذري الذي حدث يف التعاون الدويل، نتبني مدى التغ
ث ع  تعاون عامل  حىت يراع  كون العالقات فنح  نتحد

الدولية أصبحت أفقية اآلن أكثر فنكثر تنشو  قاايا 
 جديدة ومشكالت جديدة.

ما رأي احملاضري  يف إمكانية إقامة تآزر  ،إذاً 
اإلمنائية األلضية حقيق  تني التكنولوجيات الضاائية وأهداف 

 وشكراً. ،الثمانية اليت ننلضها مجيعاً 

شكراً ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (الرئيس 
تاب طرح األسئمة مضتوح اآلن فمتتضاموا، . ندوو جويًال لرامي
 .نيجرييا

(مجهورية نيجرييا السيد أ. ب. أيوديميجي 
شكرًا حارة االحتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نشكرك ونشكر احملاضري  يف الطاولة املستديرة،  ،الرئيس
نادرًا ما حيار تيننا رواد فاا  و ار تيننا طبعًا حيما  فقل

أن نكون جو ًا م   عظام ولذا فم  دواع  شرفنا واعتوازنا
ميمضني إن حارة رائد الضاا  املرموق  هذه املناقشات.

أشار إىل املثل اإلفريق  الذي يقول ع  شخصني يمدان 
مثًال قدمياً طضًال إىل أن قرية كاممة مطموتة لرتتيته، والواقع أن 

لسوق إال أن إىل اتاعة أشخاص ميهدون السبيل إن يقول 
وهنا عمينا أن منهد السبيل أمام هذه  .آالف يشاركون فيه

 هذه العممية.يف السوق لباليني البشر لك  يشاركوا 

 ،تالنسبة لنا يف العامل النام  وخاصة إفريقيا
تنمية نالحظ أن التكنولوجيات الضاائية وتطبيقاتا عمى ال

 ، تل وه  مسنلة عويوة عمينا.ه  تيت القصيد

 ،وحارة نائب الرئيس أياًا طرح املوضوع التايل
اإلمنائية األلضية الرتط تني التكنولوجيات الضاائية واألهداف 

 ،ولذا سؤايل ع  احملاضري  هو تالنسبة لمتعاون عمى التنمية
فعندما نطمع عمى أعمال  ؟فما املدى الذي وصمنا إليه

جتماعات مثل هذه المجنة خييل إلينا أحيانًا أن هناك ا
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. ورمبا أنا خمطئ ،الكثري مما حيجب عنا ومما ميكننا استخدامه
ريويب يف ترنامج األمم املتحدة لمبيئة وحصمنا أنا كنت يف ن
 .ستخدم يف تدتر الكوارث ومواجهتهامية تُ يعمى صور سات

ولذا هل  .قدمية ،ويبدو لنا أن البيانات كانت أحيانًا تالية
ما رأيهم يف التعاون  لممحاضري  أن يقولوا لنا تالنسبة

يف العامل و هل هناك فرصة يف إفريقيا  ؟التنمية اإلقميم  عمى
 النام  لالستضادة م  هذا التعاون؟

احملاضر الرائد الضاائ   ،مسنلة إقميمية ،ثانياً 
، طبعًا هذا الروس  الذي حتدث ع  يوري غاغاري  وغريه

فما الذي نبحث  ،وتالنسبة لألجيال األصغر .قادنا لجي
حتدث ع  عر  صور عمى ميمضني  حارة الرائد ؟عنه

ويف  ضال وغريهم أل�م هم اجليل الشاب.الصغار م  األط
ع  السنوات اامسني إيناتاين سياق ما ذكره األستاذ 

كيف نستخدم هذه املعارف املتاحة لنا تشكل   ، أيالقادمة
تصور أن عمينا أن نستهدف هؤال  الشباب فإنين أ ،ذك 

خرباؤنا طبعًا يف  .األجيال الشاتة الصغرية تشكل معني
الربامج الضاائية يودون أن يعمموا تشكل وثيق مع املعنيني 

 لتحقيق كل ذلك.

سنكون شاكرًا لو أنكم رددمت شيئًا ما عمى هذه 
 التساؤالت القميمة اليت تساورين.

هل المغة اإلنكميوية):  (ترمجة فورية م الرئيس 
 ؟تطرح هذه األسئمة عمى أحد احملاضري  حتديداً 

(مجهورية نيجرييا السيد أ. ب. أيوديميجي 
ر أن أتصو االحتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

قدر مين عمى أن يوضحوا م  يرد احملاضري  هؤال  املرموقني أ
نه أن يساعدنا يف  ميكنيمضيولك  رمبا الرائد م ،عمى السؤال

نقل ما ك  يبني لنا كيف نعمل معًا لك  يُ لتوضيح جترتته 
 لديكم إىل العامل النام  خصيصاً وشكراً.

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

وكالة  مساعد مدير التعميم(السيد ل. ميلفين 
شكراً : ناسا األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

ال تد طبعاً  .عمى هذا السؤال فقد كان تعيد النظر وعميقاً 
أن يكون هناك أساسًا مرجعيًا يف التعميم إزا  األجيال 

وقد وقعنا عمى مذكرة تضاهم اآلن  .خاصة يف إفريقيا ،الشاتة
وحناول  US Aide مع الوكالة األمريكية يف التنمية الدولية

ائية حملو األمية هنا أن نستخدم تعض القدرات الضا
لمضتيات يف إفريقيا حبيث ميكنها تعد ذلك م  استخدام 

وناسا يعتومان  US Aideإذًا الـ  .التكنولوجيات الضاائية
ولمتواصل مع الطالب  لهذا اإلهلام م  الضاا  لموصو 

إذاً  .والتالمذة الصغار عندما يدرسون العموم والرياضيات
 .نجووا طاقاتمك  يُ يهيئون هلم قاعدة أكادميية ممكنة ل

فالطضل قد يكون ممهمًا فعًال ولك  أيًا كانت التكنولوجيا 
املتاحة له حىت ولو كانت تسيطة فسيجد طريقًة لك  

 يتعمم.

إذًا عمينا أن حناول االرتقا  تاألطضال إىل املستوى 
 األد  املطموب لك  حيققوا طاقاتم تعد ذلك.

السيد ميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكالرئيس 
 .ليونوف

(رائد فاائ  م  االحتاد السيد أ. ليونوف 
تالنسبة هلذا  الروس ) (ترمجة فورية م  المغة الروسية):

فرد يتكمم وفرد يستمع، ويف فردي ، املوضوع حنتاج إىل 
الوقت احلايل مت الكثري م  العمل يف حمطة الضاا  الدولية 

 .تستضيد م  ذلك ولك  أماك  نادرة يف العامل تستطيع أن
أي تمد يف الوقت احلايل ينبغ  أن يتمك  م  االستضادة 

لقدر الكايف الختاذ تاوقد وصل العامل إىل مستوًى رفيع 
هذه ينبغ  أن  .قرارات تشنن استخدام تكنولوجيات الضاا 

حمطات الستقبال املعطيات  تكون قرارات حكومية وإقامة
 م  السواتل. اليت تنيت

هل م  فورية م  المغة اإلنكميوية):  (ترمجةالرئيس 
 .الربازيلمندوب سؤال آخر؟ السيد 

(اجلمهورية االحتادية السيد ف. فلوريس بينتو  
أشكرك سيدي الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

لدي سؤال أطرحه عمى ااربا  يف هذه الموعة  ،الرئيس
ه م  ضم  هو أننطباعنا ويف الربازيل إ .املرموقة

االحتياجات املمحة يف البمدان النامية ليس فقط الوصول إىل 
املعمومات وإىل التكنولوجيا تل أن تتوفر املعدات الالزمة، 

اليت متك  الدول م  الوصول إىل هذه  ،املواد الالزمة
 .ميةيالبيانات السات
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يف الدورات األخرية لمجنة الكوتو  حاولنا أن 
مثة حاجة لربنامج  ،هذه املسنلة نمضت انتباه الوفود إىل

لمتعاون مبقتااه حتصل الدول عمى كل ما يموم م  
مساعدات حىت تقيم معدات م  شن�ا أن تستقبل وتعاجل 

ئة دولة . هناك موحتمل وتطبق املعطيات املتنتية م  الضاا 
يف العامل وأقل م  نصف هذا العدد يستطيع أن يقوم تكل 

البشرية حتتاج يف شرحية واسعة واليوم هناك  .هذه األعمال
وهذا  .مستضادة م  هذا العمإىل اإلمكانات اليت تتيح هلا اال

يطرح مسنلة تنا  القدرات يف الدول املختمضة حىت تتمك  
 م  االستضادة م  تكنولوجيات الضاا .

 ،نعرف هناك ترنامج إلفريقيا وألمريكا الالتينية 
عميها الصني هدفه تقاسم معمومات الضاا  اليت حصمت 
ولك  م   .وأن تقدم تالان لمدول احملتاجة هلذه املعمومات

الاروري أن نضكر يف إقامة احلد األد  م  اهلياكل 
تاح لمدول وأن نتنكد م  أن هذه املعمومات تُ  ،األساسية

لقد  .حىت نويد م  أصحاب املصمحة يف األنشطة الضاائية
كبري م  الدول ولك  هناك عدد   ،زاد عدد هؤال  األطراف

 ما توال خارج هذا النطاق.

عمينا أن نتبع سياسة إشراك الدول يف أنشطة 
 .الضاا  وأن نوسع هذه الدائرة لتشمل أكرب عدد م  الدول

 وأود أن أستوضح رأي ااربا  يف هذا الال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
فنوروتا لديها جترتة ؟ ان رمب. السيد دورداملندوب الربازيل

إدخال أطراف جديدة يف جمال الضاا ، هناك جترتة إشراك 
دول أوروتا الشرقية اليت انامت إىل وكالة الضاا  األوروتية 
إيسا، إن هذه األمثمة ميك  إذًا أن تشرح لنا املنهجية املتبعة 

السيد  واليت ميك  أن تستضيد منها األقاليم األخرى.
 دوردان.

(املدير العام لوكالة ج. دوردان  السيد ج.
شكراً الضاا  األوروتية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف البداية التعاون أصعب م  التنافس، ، سيدي الرئيس
احتجنا إىل مثان سنوات لموصول  .التعاون أتطن م  التنافس

هذا  .إىل القمر وأرتعني سنة لتشييد حمطة الضاا  الدولية
الراقية، هذا  ت  فإن التعاون سوا  التكنولوجياأمر طبيع

حيتاج إىل تضاهم مشرتك، كما أن التضهم املشرتك أمر ليس 

لقد مسعت أننا نستطيع أن نضعل املويد لصاحل الدول  .تاهلني
النامية، تالتاكيد هناك نوايا حسنة يف وكاالت الضاا  

تعداد األوروتية، وكل رؤسا  الوكاالت الضاائية عمى أمت االس
أي  ؟أي تيانات ،املشكمة ه  .لمتعاون ولتقاسم املنافع

ولك  هناك احتمال  ،نستطيع أن نقدم تيانات ؟معمومات
 ،ن مضيدةو ئة أن هذه البيانات قد ال تكيف املتسعة وتسعني 

 هذا ليس فقط مسنلة ختص التنمية.

احتجنا إىل عشر سنوات يف دولة متقدمة كضرنسا 
ما تني وكاالت الضاا  وتني  أن يتوفر هلا فهم دقيق
حىت يضهموا أن تياناتنا الضاائية  ،منظمات األم  املداري

وتكممنا ع  البيانات اااصة  .قد تكون مضيدة لألم  املدين
األم  املدين  ، مل يك  واضحًا يف إداراةلكوارث الطبيعيةتا

ومل يك  م  السهل لموكاالت الضاائية أن تضهم ما هو 
املهم هو أن نقبل عمى  .األم  املدين مطموب م  وكاالت
لدينا تكل تنكيد إمكانات كثرية  .تطوير تضاهم مشرتك

ولك  ينبغ  أن نضهم ما ه  االحتياجات، وأن نساعد 
هناك . صحيح أياًا يف جمال التعميم فالتعميم مضتاح التقدم

ضيدي  ومستخدمني أطراف متوايدة تنخرط يف الضاا  ومست
ندما اناممت إىل وكالة الضاا  وع متوايدي  لمضاا .

، نعم األعاا  اثنا عشر اليوم تسعة عشر.األورويب كان 
هل يسهل  ،نعرف ما ينطوي عميه توايد ومنو األطراف نعم

ذلك م  عمل املدير العام؟ ال، لك  هذا يويد م  جناح 
إليسا كمما زاد وكالة الضاائية األوروتية كمما زاد أعاا  ا

ا حنتاج م  حيتاج إىل وقت ويف اإليسك  األمر ولجناحها، 
مخس إىل سبع سنوات لدولة عاو جديد يف الوكالة أن 

 ية.تستضيد استضادة كاممة م  العاو 

عمينا أن نبين الثقة والضهم املتبادلني، نعم نستطيع 
مر حيتاج إىل وقت، أرجو أال أن نضعل الكثري سوياً ولك  األ

 ينبغ  أن نايع حتاولوا حتقيق ذلك تني ليمة وضحاها، ال
الوقت ولك  األمر حيتاج إىل مويد م  الوقت حىت نعمل 

 .ونستضيد م  كل منافع الضاا  لتعم البشرية مجعا 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً  الرئيس
 .تضال ؟السيد شعبوين ستايف شيئاً  ن.لمسيد دوردا

(وزير التعميم العايل واألحباث السيد ر. شعبوني 
شكراً ممية، تونس) (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): الع
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السيد الرئيس، أود أن أضيف تعض األفكار كطرف م  
نرى توايد العاممني يف جمال  ،املالحظة األوىل .دولة نامية

ولك  أود أن أقول هناك  .هذه حقيقة ،تكنولوجيا الضاا 
ر يف الدول ينبغ  أن تتوف .ضرورة لتطوير القدرات احملمية

خيارات خمتمضة واضحة لتطوير العمم والتكنولوجيا ولتحقيق 
 ذلك هناك ضرورة لتحس  التعميم والتعميم العمم .

، عندما حنقق ةاية تبدأ م  داخل الدولإذًا البد
 .تمع الدويلال  ذلك مساعدة مع ذلك هذا ميك  أن يم

وأن توضع  ،حىت ينعقد التعاون ينبغ  أن يتوافر طرفان
ما نطمبه م   .وهناك مصاحل لمدول تالطبع ،رتكةمشاريع مش
نبذهلا يف الوقت  أنه تاإلضافة إىل اجلهود اليت ،الدول النامية

صل عمى دعم وعمى اهتمام جبهودنا ولو نرجو أن حناحلايل 
وحىت نرتق  إىل  ،أخذنا مثل تونس فمقد تمغنا مستوى معني

لك  مستوى أعمى هناك عمل كثري ينبغ  أن يتم داخميًا و 
 أيااً عمى مستوى التعاون الدويل.

أي أن تكون  ،ذكرة دخول، هناك تإذًا مالحظتان
ال وتعد تذل هذه ينبغ  أن نطور األشك ،داخمية حممية

ال يوجد مصدر . وسائل التعاوناألخرى لمتعاون وأن ننوع 
واحد لمتعاون، هناك تعدد هذه املصادر واملشكمة املثارة ه  

 وشكراً لمرئيس. ،ملبادراتالتنسيق تني كل هذه ا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ال. م  تعميق آخر عمى سؤال الربازيل؟ هل .لمسيد شعبوين

سؤال ل األسئمة األخرية، الوقت يدامهنا، رمبا وقت
ل م  المس االستشاري جليل . أريان كورنيالواحد أخري

 .الضاا 

االستشاري جليل  المس(السيدة أ. كورنيل 
شكرًا وأشكر ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الضاا 

املكون األساس  جلولة  ،ااربا  املوقري ، أسنل ع  التعميم
ولك  أود أن أتكمم ع  فئة الطمبة يف  .هذا الصباح

كيف نشجعهم عمى   ،اجلامعات املهتمني يف العموم واهلندسة
سؤال ال خيص فقط  هذا ؟االنامام إىل قطاع الضاا 

تل ينسحب أياًا عمى  ،الدول املتقدمة يف شؤون الضاا 
الكثري م  الدول النامية اليت حتاول أن تطور األيدي العاممة 

 الكضؤة ك  تدخل إىل قطاع الضاا ، شكراً.

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

وكالة  مساعد مدير التعميم(السيد ل. ميلفين 
سؤال : ناسا األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

وجيه، كما ذكرمت يف سؤالكم تالنسبة إلهلام األطضال حىت 
ات ينخرطوا يف الطريق ونشجع طمبة اجلامعات والدراس

يهتموا تالتكنولوجيا والرياضيات واستخدام منصة لالعميا 
ذه الضاا  كوسيمة تصميم حتديات خمتمضة تعط  ه
 .التحديات لمطمبة وكذلك تصميمات معينة عاملية النطاق

ئة م  يف املالتمويل واملوارد اليت نوصمها يف ناسا مخسة 
 تنيت م  إدارات خمتمضة وزارة التعميم ةخمصصات امليواني
الطريقة اجليدة لمتنثري ه  عقد شراكات  ومؤسسات أخرى.

لنام   إسرتاتيجية مع اجلهات التعميمية ومنظمات أخرى
أن يتوفر لمطمبة طريق م  مرحمة التعميم إىل مرحمة العمل 

الكثري م   .ليتعرفوا أثنا  الدراسة ما ه  الضرص املتاحة هلم
معينة ولك  ال يرون ما الذي  ن يف دراساتالطمبة ينخرطو 

إذًا نرتط تني عممهم األكادمي  وما  ،حيدث تعد ذلك
وصالت النازلة وكذلك استخدام ال .ينتظرهم يف املستقبل

وهذا سوف يشجع  ،م  حمطة الضاا  إىل اجلامعات
 .الشباب عمى مااعضة جهودهم

إذًا تطوير شراكات إسرتاتيجية مع منصات 
وذلك إلهلام وتشجيع وحتضيو الطمبة ليهتموا تشؤون  ،الضاا 
 الضاا .

السيد (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 جان جاك دوردان.

(املدير العام لوكالة ج. دوردان  السيد ج.
شكراً الضاا  األوروتية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ني  أشاطر ما قاله زميم  السيد ميمضلمرئيس، تالطبع إنين
أقول عمينا أن نبذل اجلهود تالذات م  وكاالت الضاا  

ولك  ال أود أن  ،وعمينا أن نضعل ذلك ،لإلسهام يف التعميم
ط أن ميوانية التعميم ه  الش   األهم تل هناك أقول فق

كان عمري عشر سنوات عندما انطمق   .مشاريع الضاا 
وحصمت عمى شهادة اهلندسة عندما وطنت سبوتيك، 

وحيايت كمراهق كانت  ،أقدام آرمسرتونغ سطح القمر
كل أعاا  جيم    .خمصصة ملتاتعة مشروعات الضاا 
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وعمينا أن نطرح مشاريع  ،اجتذتوا ورا  العمم والتكنولوجيا
م ولك  لو لمشباب تقدم حتديات هلم، نعم عمينا أن نعممه

حنتاج إىل مشاريع  .نذهب تعيداً  عممناهم تدون مشاريع ل 
وعمينا أن نقدم لمجيل الصاعد املشاريع اليت تشاته ما القيته 

هناك فارق تني شخص  وتني الشباب أن هلم  عند شبايب.
 .فرصاً أكثر يف املستقبل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 تضال.. لمسيد دوردان

(رئيس وكالة الضاا   أكونيا أريناسالسيد خ. 
تالنياتة ع  دولة الشيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 
أن �يئ كتمة  ،نامية فإنين أؤيد ما قاله مندوب الربازيل

جه الشباب ليعرفوا كيف نو . عمينا أن حيوية ما تني الشباب
الضاائية أن تدعم التنمية يف  تميك  لتطوير التكنولوجيا

 ١٩٧٦الطائرات عام وعندما اهتممت بندسة  .تالدهم
وقد اجتذتتين وسيطرت عمى  .الضاا ناقشنا مسائل 

تل ينبغ  أن  ،املسنلة ال تنحصر عمى األطضال ،خيايل
وكيف نعمم  .تتتغمغل يف املدار  الثانوية ويف اجلامعا
وكيف تساعد  ،الوع  تنمهية ذلك لتحقيق رفاهية شعوتنا

وهناك  ،إدارة الكوارث وإدارة املواردكهذه التكنولوجيات  
دول متقدمة يف هذا الال وميكنها أن تقدم لنا مشاريع 

منحة لطالب  وتالتايل هناك حدث مثًال إلعطا  ،حمددة
تم نقل وبذه الطريقة ي ،جامع  يف وكالة فاائية

التكنولوجيات واستثمار زهيد يف هذا الال قد يضا  إىل 
 نتائج هائمة.

 .شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  تعميق آخر عمى سؤال المس االستشاري جليل 

 الضاا ؟ ال.

اتم يف هذه مهسايف مأود أن أشكر كل ااربا  
هذا اجلو  الصباح  م  الدائرة املستديرة، وقبل اختتام  

أود أوًال أن أهنئ ناسا ووفد الواليات  ،اجلو  التذكاري
منذ "إنديضري" املتحدة عمى جناح هبوط مكوك الضاا  
تعد  "إنديضري" تاعة ساعات، كانت آخر رحمة لممكوك

تسعة عشر سنة العمل وتعد قميل سوف تنقل إىل متحف 
 يف الواليات املتحدة.

تعد الظهر سوف جنتمع يف أما تالنسبة لعممنا 
وتعد الظهر سوف نضتح  ،Aالساعة الثالثة يف قاعة المس 

تاب النقاش لالستماع إىل تيانات الدول األعاا  يف األمم 
وأسرتع  انتباه الوفود أن  .املتحدة اتصاًال تالذكرى اامسني

هذه ااطاتات ال ينبغ  أن تتجاوز مخس دقائق كحد 
 .أقصى

تع نضتتح رمسيًا املعر  الدويل ويف السادسة والر 
الروتوندا تشنن رحمة حتميق اإلنسان إىل الضاا  يف منطقة 

يف مركو فيينا الدويل وندعو الوفود أن تشرتك يف حضل 
 االفتتاح.

تعد ذلك هناك حضل االستقبال تاستاافة مكتب 
يف  موزارتاألمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  يف قاعة 

 دويل.مطعم مركو فيينا ال

هل م  سؤال أو تعميق عمى هذا الربنامج الومين؟ 
 ال.

ينعقد مؤمتر  M7أتمغكم أنه اآلن يف القاعة 
تنظيم قسم اإلعالم يف األمم املتحدة حياره السيد صحض  ت

نوف رائد الضاا  و لي سيدالفيموك رائد الضاا  النمساوي، 
ملكتب األمم املتحدة  ماملدير العافيديتوف الروس ، يوري 

ن رئيس الكوتو ، السيدة مازالتونايو يف فيينا، السيد 
 عثمان مديرة األوسا.

وسوف نعر  عينات م  الغذا  الضاائ  أثنا  
صحض ، وأثنا  فرتة الغذا  هناك عر  ألفالم يف الؤمتر امل

يوري غاغاري  اختارته النجوم  .القاعة أ يف الساعة الراتعة
لواليات املتحدة ذكرى السنوات الذهبية م  ا ،م  روسيا

 األمريكية، وترنامج الضاا  املنهول لمصني.

 رفعت اجلمسة حىت الثالثة تعد الظهر.

 ٠٨/١٣اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


