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COPUOS/T.631 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣١ اجللسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حزيران ٢ اخلميس

 ، النمسافيينا
 

 )رومانيا(د. د. بروناريو الرئيس: 

 ٠٤/١٥افتتحت اجللسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

سيدايت  (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية):يس الرئ
 أحييكم، أعلن افتتاح اجللسة احلادية والثالثني بعد يتساد

الستمائة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية.

بعد ظهر اليوم نواصل النظر يف البند الرابع 
ل سب"ونبدأ بالنظر يف البند اخلامس  "،التبادل العام لآلراء"
وسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض و 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن "والبند الثامن  "،السلمية
وسوف نشاهد ثالثة عروض فنية  ".أعمال دورتا اخلمسني

فعالية املعطيات " ر اليوم أوًال من اليابان عنوانهبعد ظه
". ابان العظيمزلزال الي ،لية يف مواجهة الكوارثيالسات

 ،شيليةفضاء الوكالة ال"شيلي عنوانه العرض الثاين من 
ألفني وإحدى  -األنشطة والتعاون الدويل ألفني وعشرة 

مندوب املكسيك عنوانه من والعرض األخري  ".عشر
الرصد العمليايت املستند إىل السواتل للبيئة من جانب "

 ."حكومة املكسيك

 لآلراء.التبادل العام  -البند الرابع 

لنستأنف النظر اآلن يف البند الرابع التبادل العام 
 .املتحدث األول، مندوب الباكستان املوقر لآلراء.

(مجهورية باكستان اإلسالمية) السيد أ. بالل 
السيد الرئيس، املندوبون (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

م الكرام، سيدايت ساديت، إنين أشعر بالفخر إذ أتكلم باس
 .وفد الباكستان يف هذه الدورة الرابعة واخلمسني للكوبوس

أعرب عن تقديرنا لرئاستك هلذه الدورة ونثق  ،أوالً 
أننا حتت قيادتك وباقي أعضاء املكتب سوف تتكلل 
أعمال اللجنة بالنجاح وتسهم يف النهوض بالفضاء 
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ونقدر اجلهود اليت يقوم با املدراء  .اخلارجي والتعاون الدويل
 ملكتب وتنظيمهم هلذه الدورة.با

إن وفدي يقدر اجلهود واإلسهامات من الكوبوس 
إن  .يف توصيل مثار التكنولوجيا الفضائية إىل الدول النامية

الفضاء هو األفق النهائي بالنسبة للبشرية ومن األساسي أن 
تبذل الكوبوس اجلهود اخلاصة لتوفري املعارف يف جماالت 

 .يا وتطبيقاتا لكل شعوب العاملعلوم الفضاء والتكنولوج
هذا ينبغي أن يسمح لنا أن نتقاسم اخلربات واملعارف 
والتكنولوجيا، وكذلك الوصول بظروف غري متييزية وسهلة 

 للمعلومات.

يرى وفدي أن مثة حاجة لتعزيز التعاون الدويل 
لتحقيق األهداف املشرتكة للتنمية االقتصادية االجتماعية  

 الطبيعية والتخفيف من وأأتا.كذلك منع الكوارث 

إن الكوبوس وأجهزة أخرى من األمم املتحدة 
ميكن أن تؤدي دورًا حيويًا يف النهوض يف التعليم يف 
صصصات مثل علوم الفضاء والتكنولوجيا وتطبيقاتا 

 .عليها وعيالوبالذات من أجل تعزيز 

بالدي سعت دائمًا الستخدام  ،منذ سن الطفولة
يف األغراض السلمية خدمة للبشرية، إن  الفضاء اخلارجي

باكستان أقامت البنية التحتية يف وكالة سوباركو للفضاء 
ألنشطة البحوث التطويرية املستندة إىل الفضاء لتتناول 

إن تطبيق  .املسائل االقتصادية واالجتماعية يف البالد
تكنولوجيا الفضاء يف الزراعة، إدارة املوارد املائية، رصد 

الطبيعية والبيئة تتم بشكل فعال على أيدي عديد  الكوارث
 من املنظمات يف باكستان.

دي بأهداف إعالن فيينا املعنون التزمت بال
سبيس "، الذي اعتمده مؤمتر يونيالفضاء والتنمية البشرية"

ربنامج مكتب الدعم اإلقليمي ل .الثالث عام تسعة وتسعني
مشى مع رسالة يف باكستان يت "يو إن سبايدر"، والذي أقيم

األوسا لسرعة توفري املعلومات لكل الدول يف حالة الكوارث 
ويف هذا السياق هناك نداء لكارثة كبرية نيابة عن  .املختلفة

متوز/يوليو يف "يو إن سبايدر" التعامل معه من  متسوباركو 
ألفني وعشرة وقدم صورًا هامة للباكستان لتساعد يف 

من الفضاء عام ألفني وإعادة اإلنقاذ الغوث عمليات 
 وعشرة.

والبنك و"يو إن سبايدر"  ووبتعاون وثيق مع الفا
أخرى فإن توفر معطيات االستشعار عن  الدويل ووكاالت

بعد بواسطة السواتل كان عونًا كبريًا لنا يف رصد الفيضانات 
 واألضرار وتقييمها وإعادة التأهيل.

إن الباكستان عام ألفني وعشرة عانت أبشع  
أبيعية خمربة يف تارخيها، سبعة مليون نسمة تضرروا،  كوارث

مليون فقدوا ديارهم، عدد كبري من املاشية هلكت وآالف 
إن حجم التخريب كان  مرت.الفدانات باحملاصيل قد دُ 

تسونامي اآلسيوي عام ستة وألفني وزلزال الأكرب من آثار 
 هاييت عام ألفني وعشرة.

يا الفضاء يف باكستان نشجع استخدام تكنولوج
وتطبيقاتا السلمية يف جماالت خمتلفة، إن وكالة الفضاء 
الباكستانية سوباركو أقامت البىن األساسية ألنشطة البحوث 
التطويرية وتغطية جماالت مثل تعليم الفضاء والتوعية فيما 
خيص اإلنتاجية الزراعية ورصد احملاصيل وإدارة املوارد 

من اجلليد واملسح البيئي الطبيعية واملياه وتقدير الغطاء 
والبحث واإلنقاذ وتدبر الكوارث الطبيعية. واآلن نتمكن من 

صدر نشرات شهرية تستند إىل التكهن حبجم احملاصيل ونُ 
رصد احملاصيل بواسطة السواتل وهي موجودة اآلن على 

كذلك هناك برنامج حتسني املمرات املائية   .شبكة اإلنرتنت
تبلغ ستة ومثانني ألف من مائة الوأنية ووضع خرائط لشبكة 

وأربعني ألف من املسطحات املائية يف البالد استكمل هذه 
 اخلرائط.

ساتل االتصاالت قمنا  "١سات  باك"إن الساتل 
بتأجريه يعمل عند زاوية مثانية وثالثني درجة شرق وسوف 
تنتهي مدته يف الربع األخري من هذه السنة خدماته وقدراته 

، إن الساتل "سات أنرتناشنال باك" تسوق بواسطة شركة
يف "ترانسبوندرس"  حيمل أربعة وثالثني مرسل مستجيب

إن  م خدمات لقنوات التلفزة والفيديو.ويقد "كي يو"نطاق 
سوف ينطلق  "١سات  باك"حيل مكان آر"  ١سات  باك"

يف الربع الثالث من هذه السنة وحيمل ثالثني جهاز مرسل 
. إن الساتل سوف ي""كي يو سمستجيب يف نطاقي 

 .يدعم االتصاالت الريفية والتجارة اإللكرتونية

وإذ ندرك أمهية نظم املعلومات اجلغرافية فإن 
كي تعمل يف لبالدي تدرب األيدي العاملة يف املستقبل 
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ويف  .املركز الوأين لالستشعار عن بعد واملعلوماتية اجلغرافية
يف جمال  ةبيأقل من سنة عقدنا الكثري من الدورات التدري

 .الرصد بواسطة الفضاء وتطبيقات موارد املياه وغري ذلك
لالحتفال  ٩٩لعام  ٥٤/٦٨ومتابعة لقرار اجلمعية العامة 

بأسبوع الفضاء العاملي حتتفل باكستان بذلك األسبوع كل 
هناك أنشطة كثرية  .سنة بغية التوعية بنطاق ومنافع الفضاء

اجتماعات للخرباء  مبا يف ذلك ،تتم أثناء هذا األسبوع
والتوعية وعروض حماكاة وكذلك عروض للصواريخ املائية 

 .ومنتدى للطلبة واجلمهور

يف هذه السنة تتفل بذا األسبوع وذلك يصادف 
العديد من  سوباركو وهناكالذكرى اخلمسني لتأسيس وكالة 

وإنين أثق أن اجلهود  الفعاليات سوف تتم يف هذه املناسبة.
مثل الكوبوس ومعارف العلوم والتكنولوجيات  املشرتكة حملفل

الفضائية وتطبيقاتا سوف تستمر حتت تصرف كل دول 
العامل يف جهودها لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

 ، شكراً.الثالث بلدان العامللكافة 

(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): شكراً. الرئيس 
 .رومانيا هلا الكلمة اآلن

(رومانيا) (ترمجة فورية من ا. بيسو  –السيد م. 
شكرًا سيدي الرئيس، رائد الفضاء اللغة اإلنكليزية): 

أراك مرة أخرى ترتأس إذ بروناريو إنين أعرب عن اغتباأي 
أعرب أيضاً  .هذه اللجنة وأود أن أهنئ باقي أعضاء املكتب

زمالئها يف لمديرة املكتب و  ،عن تقديرنا للدكتورة عثمان
أهنئ كل من أسهم يف إجناح اجلزء التذكاري و  ،األمانة

 للجنة وذلك يوم أمس.

سيدي الرئيس، إن عصر الفضاء بدأ كنتيجة 
تغريات هيكلية لتاريخ البشرية وبعد نصف ساعة أصبح 

وإذ يقدم الدفع الفضاء حمرك من حمركات التنمية البشرية 
تنا فإن األنشطة الفضائية تولد املعرفة لتطور حضار 

بل تقدم أيضًا الدفاع  ،جيات والتطبيقات املفيدةوالتكنولو 
 تنا.ت الكونية اليت تدد بتدمري حضار الالزم ضد التهديدا

ي يف إن أي بلد ميكن أن تسهم يف هذه املساع
تعدد التخصصات يف األنشطة الفضاء، إن الطابع العاملي و 

الفضائية تعطي فرصة ألغلب الدول والصناعات أن تصبح 
يف نفس الوقت فإن عوملة السوق  .يف الفضاءأأرافًا فاعلة 

الصناعي وكذلك اآلثار العاملية املمكنة للتهديدات الطبيعية 
جتعل الدول تقف يف موقع املستخدمني واملستفيدين من 

إن هذا يوفر أساسًا لتعاون صناعي ودويل عريض  .النتائج
ودعم الستدامة األنشطة الفضائية. إن رومانيا تدعم تطوير 

 .اء على الصعيد الوأين للتعاون مع التمع الدويلالفض

كانون  ٢٠يسعدين أن أبلغكم أنه يف 
من هذه السنة انضمت رومانيا إىل اتفاقية األول/ديسمرب 

اخلطوة األوىل صوب هي  هوهذ ،وكالة الفضاء األورويب
تأمني املنصب التاسع عشر كعضو يف هذه الوكالة. ويف عام 

دولة يف أوروبا الشرقية اليت وقعت اثنني وتسعني كنا أول 
اتفاقية التعاون مع إيسا مما مهد الطريق ملشاركة رومانيا يف 

 عدد من املشاريع البحثية مع عدد من الدول األخرى.

إن التعاون بني وكالة الفضاء األوروبية ورومانيا قد 
ن مع ويف ألفني وستة وقعت رومانيا على اتفاقية تعاو  ،تعزز

عدد من بعثات اإليسا مثل رويب واشرتكنا يف االحتاد األو 
ويف أنشطة رصد [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 

األرض واجلاذبية املايكروية واالستكشاف والتكنولوجيا، مبا 
أننا سوف نصبح عضوًا يف اإليسا فقد اشرتكنا يف أنشطة 
البحث التطويري يف جمال الفضاء وما زلنا نطور برناجمنا 

  جمال الفضاء.اخلاص يف

إن برنامج الفضاء الروماين يتواصل تطوره حتت 
ة منظمة ويشمل أكثر من مائ ةإشراف وكالة الفضاء الروماني

أؤكد لك أن رومانيا سوف تستمر  حبثية وأكادميية وصناعية.
أوًال بالتناغم مع باضطراد، يف تطوير برناجمها الفضائي 

ستمرار يف تطوير ثانيًا عن أريق اال ،املشاريع األوروبية
وثالثًا عن أريق  ،اهلياكل األساسية الوأنية يف جمال الفضاء

 االستثمار يف بعض الاالت احملددة للتكنولوجيا الفضائية.

من أهم مكونات وكاالت الفضاء الوأنية هي 
جت تدريب اخلرباء من الشباب على دورة للماجستري خرَّ 

الة الفضاء أول مهندس يف جمال الفضاء حتت إشراف وك
الرومانية، إن الدورات اليت دامت سنتني تفضي إىل 
صصصات يف املنظومات على منت املركبات والسواتل 

تكنولوجيا الاملايكروية ومعاجلة معطيات الفضاء وبالذات 
 الرادارية.
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وأذكر أن الطلبة اليونانيني هلم خربات يف تطوير 
ة يشرتكون يف هناك أفرقة جديدة من الطلب ،السواتل الصغرية

وكذلك بعثات للـ "إي سي يو"، ساتل رصد األرض التابع 
صص مدار اإليسا حول القمر. إن فريقاً رومانياً بدعم وكالة 

يف ا يوتالفضاء الروماين يشغل حمطة حبوث صحراء املريخ يف 
الواليات املتحدة وهذا يشمل جوانب صص األحياء 

وتدريب املالحة واجليولوجيا واألمن اجليولوجي والفلك 
 الفلكية وغري ذلك.

مسة أخرى نبلغكم با إن املكتب اإلقليمي لدعم 
يف رومانيا تستضيفه وكالة الفضاء الرومانية "يو إن سبايدر" 

نسق املكتب  .اضيةاملسنة اليطور أنشطة حمددة خالل 
جمموعة من اخلرباء الوأنيني ومرافق خمتلفة وانضممنا إىل 

إدراج قضايا صص سبايدر  عدد من املنظمات ومت 
كتطبيقات وكأمثلة يف برامج رصد األرض التابعة لإليسا 

وأثناء  .GMESوكذلك مشاريع االحتاد األورويب 
حزيران/يونيو الفيضانات اليت اجتاحت رومانيا ما بني 

 GMESألفني وعشرة استخدم املكتب منهجية ومتوز/يوليو 
املناأق ضع خرائط بسرعة لرصد لو  [؟يتعذر مساعها؟]

دوفا بالنسبة أنوه بدعم رومانيا جلمهورية مالاملتضررة. 
ألفني وعشرة من خالل تشرين الثاين/نوفمرب للفيضانات يف 

 "يو إن سبايدر".املكتب اإلقليمي 

تشرتك رومانيا أيضًا وبنشاط يف حل املشاكل 
  كوبوس وجيو  ،العاملية من خالل شركائها واملنظمات الدولية

واألكادميية الدولية للمالحة يه إف" كوسبار و "أي إ
ألفني وإحدى عشر إن وكالة . وأثناء أيار/مايو الفلكية

الفضاء األرضية اشرتكت يف تنظيم مؤمتر الدفاع عن 
يف  IAAمعنا الـ الكوكب الذي اشرتك يف تنظيمه 

إن هذا الربنامج العلمي الراقي امتد ألربعة أيام  بوخارست.
ات ملواجهة الكويكبات يف وهناك ورشة عمل بشأن بعث

واشرتك أكثر من مائة وستني خبريًا يف تلك  .اليوم اخلامس
مشل املؤمتر أغلب القضايا يف ما خيص احلماية من  .املناسبة

وسوف نقدم املزيد من تفاصيل هذا املؤمتر  ،الكويكبات
ونذكر أيضًا أن رومانيا قدمت الرئاسة بل واستضافت يف 

اضي املؤمتر الفضاء الربملاين األورويب املتشرين األول/أكتوبر 
الثاين عشر بدعم سخي من معهد سياسة الفضاء األوروبية 

 يف فيينا.

أذكر أن الكوبوس أثبت قدرته كمحفل عاملي 
فريد من نوعه اعرتف به أغلب احلكومات واملنظمات يف 

كنا تتاج إىل الكوبوس   .جماالت العملية والتقنية والقانونية
لتحقيق التوازن بني الكتلتني العسكريتني بعد  يف البداية

ذلك صصص الكوبوس يف الرتويج لتطبيقات الفضاء يف 
بلدان النامية ولتشجيع التعاون والتطبيقات خدمة ال

وخالل العقد املاضي فإن دور الكوبوس بدأ  .للمواأنني
التوازن األفقي. إن  ، ولكن ليس إىليتوجه تو األمن العاملي

اسية أثبتت دوريتها من أجل الدفاع الكوكيب النظم األس
سواء من حيث تدبر الكوارث أو لألمن يف الفضاء أو 

لقد احتفلت رومانيا  .حلماية األرض من التهديدات الكونية
للمرة ليس فقط خبمسني سنة لتحليق اإلنسان يف الفضاء 

 .ثالثني سنة ألول رحلة لرائد فضاء رومايناألوىل بل أيضًا 
ساليوت أمضى أسبوعًا على حمطة الفضاء وناريو بر السيد 

ستة وكان الثالث بعد املائة من األشخاص الذين حلقوا 
بالفضاء، وسوف أعود إىل تناول بنود جدول األعمال 

 األخرى يف حينه، شكراً حلسن إصغائكم.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
التايل على قائميت هو  لرومانيا على هذا البيان، املتحدث

 كاسابوغلو.السيد   ،السيد مندوب اليونان

(اجلمهورية اهليلينية) السيد ف. كاسابوغلو 
 ،شكرًا سيدي الرئيس(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

أوًال إنين ممنت إذ أراك ترتأس من جديد يف ، صديقي العزيز
 ،جلميعتعذر علي احلضور ألسباب يعرفها ا .السنة املاضية

ذكرين أن عشر روماين ومع ذلك علي أوًال ألن الزميل ال
بالذكرى بوخارست سنوات مرت منذ احتفالنا يف أكادميية 
يس وإنين سعيد الرئالعشرين لرحلتك الفضائية الرائعة السيد 

 ألنين أرغب يف االحتفال بالذكرى املئوية لرحلتك الفضائية.

ها عليكم الزمالء واألصدقاء، أعددت خطبة ألتلو 
أوًال يف �اية حفل استقبال  ،ولكين غريت رأيي لسببني

املغامرة اإلنسانية  ،اليابان وعند زيارة املعرض الصغري اخلاص
الناجحة والفريدة من نوعها يف الاالت البعيدة عن كوكبنا 

ستعمل شعار يف معرض ناسا حيث ، أيف الكون اجلميل
وإنين أسأل  ،لميقالوا أن مخسني سنة من االستكشاف الس

 ؟ملاذا ال نضيف مخسني سنة من االستخدامات السلمية
أقول أن رغبة كل اإلنسانية هي أن نستمر يف استخدام 
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وأود أن أقتبس  .الفضاء يف األغراض السلمية دون غريها
رئيس الواليات  ،من أهم دعاة السالم يف القرن العشرين

نظريه عندما تكلم وخاأب أيز�اور املتحدة األخري 
 ، نتوقفهذا هو الوقت لكي نتوقف ،السوفيييت بولكانينغ

وقال أن جنرال النصر الذي انتصر على العدو  .اآلن
الفضاء اخلارجي  اتلقد حتدث إذًا عن استخدام .النازي

يف األغراض السلمية دون غريها وعن جتنب سباق تسلح يف 
 الفضاء اخلارجي.

دت على فعندما شاه ،واألمر الثاين مؤثر جداً 
زمالءنا األعزاء من   ،مييين ويساري جسد غاغارين يف القاعة

كازاخستان والواليات املتحدة يتصافحان ويشريان 
بالقول  ،بإبامهما وهي اإلشارة املستخدمة كثريًا يف الطريان

فإنين قررت أال أديل بالبيان الروتيين  ،أن كل شيء عظيم
اأنني ذوي تن مجيعًا كمو  .وقررت أن أكتفي بكلمتني

منارس ضغطنا على حكوماتنا لكي تفهم  ،ضمري يف العامل
متامًا وتدرك أن الفضاء ليس هنا إال ملساعدة البشرية يف 

وأنتم كرواد فضاء تذكرونين بشيء واحد  .تلبية احتياجاتا
يف أثينا دورين بروناريو فعندما التقيتم بالرائد  ،أذكركم به هنا
يا ، رددته عندما حتلق؟ و يت ما الذي تشعر بسألتك زوج

، متناهو الصغر فهمت من هذا العلو كم أننا متناهيماريا 
هذه األرض يف وجه هذا الكون والفلك على كبشر الصغر  

تن منتنون لك على ذلك فقد جعلتنا  .الذي ال حدود له
 ندرك مدى بعدنا البشري يف مقابل هذا الكون العظيم.

أن تافظ على  إذًا من واجبنا ومن الالزم علينا
هذا الكمال، هذه السالمة واالنسجام يف هذا النظام 
التكنولوجي ألننا جزء منه. لقد حتدثت قبل ثالثة أو أربعة 

وقلت  ،سنوات عن النهج اإليكولوجي إزاء مشاكل الفضاء
أنه علينا أن نتعاون فيما بيننا كدول رائدة ودول غري رائدة 

فمن  .تخدم الفضاءوكذلك فيما بيننا كدول تس ،للفضاء
حسن احلظ أن مائة وتسعة وعشرين دولة تستخدم 
تكنولوجيا الفضاء، وحىت علينا أن جنري أنشطتنا هذه 

 .حمافظني على هذا الكنز الفريد الذي نتمتع به

إذًا هذا هو السبب الذي دعاين إىل عدم قراءة ما  
وأنتهز هذه الفرصة لكي أذكركم بأن ثالثني عامًا قد  ،كتبته
وا فعًال منذ أن انضمت اليونان إىل هذه اللجنة مض

ومن سوء احلظ أن الكثري من زمالئي مل  .وشاركت فيها

يعودوا أحياء إال أنه علينا أن تضر أبعاً، وأألب من 
 األمانة أن تعرض على الشاشة ما ألبته منها.

لألسف ما هو معروض على الشاشة يكاد ال يقرأ 
عنوان هذا ذاكرة أبدية و  ،ولكنين سجلت كل هذه األمساء

ملبعوثي البشرية الذين أألقوا يف الفتوحات الفضائية 
وفاة ليونوف على طلع الرائد ضعندما ا ،ورحالت فضائية

غاغارين قال أن النسور ال بد من أن حتلق وشكراً. شكراً 
 جزيًال على حسن انتباهكم، وعلى صداقتكم.

شكراً : (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
على مسامهتك يف فاسيلي كاسابوغلو جزيًال حضرة السيد 

على قائميت  ةالتالي ةواملتحدث ،ذكر ما فعلتموه يف أنشطتنا
 .من كينياكريوي السفرية  هي 

(كينيا) (ترمجة فورية من اللغة السيدة ن. كيروي 
حضرة الرئيس، يسعد كينيا جدًا ويشرفها أن  اإلنكليزية):

االحتفاالت اليت تستذكر يف هذه رى إىل وفود أخنضم ت
فيها جلنتنا ذكراها اخلمسني منذ إنشائها والذكرى اخلمسني 

ونعرب عن تقديرنا  .ألنشطة الرحالت الفضائية البشرية
على العمل الذي ظلت هذه اللجنة واللجنتان الفرعيتان 

ستخدام الفضاء يف اتقوم بًا �وضًا بالتعاون الدويل 
ض السلمية من خالل تطبيقها مبادئ اخلارجي يف األغرا

 ومعاهدات وأنشطة الفضاء اخلارجي.

لك يا سيدي الرئيس أن تعول شخصيًا مع 
  .ا لكم يف هذه الدورةين على دعمنأعضاء املكتب اآلخر 

كما نود أن نعرب عن امتناننا ملديرة مكتب شؤون الفضاء 
ئق وثاالاخلارجي الدكتورة عثمان وموظفيها املتفانني على كل 

وعملية التخطيط اليت جرت قبل هذا االجتماع. ونضم 
الذي ألقاه ممثل مجهورية إيران  نصوتنا هنا إىل البيا

عة و مجماإلسالمية الدائم السفري علي سلطانية بالنيابة عن 
 سبعني والصني.السبعة و ال

حضرة الرئيس، إن تطبيقات العلوم الفضائية ما 
ينيا من جهتها باألخص وك ،زالت تفيد البشرية بسبل خمتلفة

تستخدم التكنولوجيا يف جماالت مثل الرصد يف تغريات 
وتود كينيا هنا أن تقدر  ،املناخ واالتصاالت وإدارة البيئة

متامًا الدور اهلامة جدًا الذي يؤديه مكتب الفضاء اخلارجي 
من فوائد العمل معًا يف االستفادة  منإذ ميكن الدول 
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ية على العامل أمجع، وأكرر هنا التطبيقات العاملومسامهات 
إذا أردنا أن صدم علوم  محاسو أن التعاون الدويل حيوي 

 التكنولوجيا والفضاء مجيع الدول وباألخص النامية منها.

سيدي الرئيس، يود وفدي أن يبلغ هذه اللجنة 
ية يف فريقأن التحضريات للمؤمتر الرابع للقيادة األبأيضًا 

أجل حتقيق التنمية ضاء من جمال تكنولوجيا علوم الف
يا املزمع أن ينعقد بني السادس والعشرين املستدامة يف أفريق

ألفني وإحدى عشر يف أيلول/سبتمرب والثامن والعشرين من 
للفضاء يف بناء رؤية مشرتكة "كينيا حتت عنوان مومباسا يف  

ومع تقديرنا ملا قدمه  .فريقيا حتضريات بلغت مرحلة متقدمةأ
لفضاء اخلارجي من دعم مستمر لنا يف مكتب شؤون ا

حتضرينا للمؤمتر فإننا ننتهز أيضًا هذه الفرصة لدعوة الدول 
ملشاركة يف هذا املؤمتر الذي يتوقع أن يضم إىل ااألعضاء 

ت الفضائية صانعي القرارات والرؤساء الكبار يف الوكاال
والدبلوماسيني والعلماء، ولعلكم تودون أن تطلعون على 

 لك املؤمتر املعروض على املوقع الشبكي اآليتتفاصيل ذ
www.africanleadership2011.com 

www.ncst.go.ka، 
 وشكراً جزيًال حضرة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
قول الرئيس حلضرة ممثلة كينيا على بيا�ا واملتحدث التايل ي

 .على قائميت ممثل الربازيل املوقر تفضل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
الربازيلية) (ترمجة فورية من اللغة اإلسبانية): شكرًا جزيالً 

سم وفدي الربازيل يشرفين احضرة الرئيس، ب حضرة الرئيس.
أن أحييك رئيساً هلذه الدورة مقتنعاً بأن أعمال هذه ويسرين 

كما نود   ريادتكم.اللجنة ستحقق نتيجة ناجحة كاملة حتت 
أن �نئ ونشكر أعضاء املكتب الذين يقومون بعمل هام 

 جداً يف هذه اللجنة.

إن وفد الربازيل يود أيضًا أن يعرب عن شكره 
دكتورة ال ملديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيوامتنانه 

مازالن عثمان وكذلك موظفيها األكفاء واملؤهلني على 
توفريهم وثائق هذه الدورة واصاذ كل الرتتيبات الالزمة 

أال وهو االحتفال بالذكرى  ،مبناسبة هذا احلدث العظيم
اخلمسني ألول دورة عقدتا اللجنة باإلضافة باالحتفال 

 ملأهولة.بالذكرى اخلمسني على الرحالت الفضائية األوىل ا

كما أنتهز هذه الفرصة أيضًا ملد اليد إىل مجيع 
الذين شاركوا بشكل حثيث يف الفعاليات الرئيسة اليت متت 
يف جمال واملستجدات اليت حتققت يف جمال استكشاف 

ويف ظل ظروف  .الفضاء خالل السنوات اخلمسني املاضية
 متوز/يوليون الربازيل شهدت يف األيام األخرية من فإخاصة 

يف ألف وتسعمائة وإحدى وستني واأليام األوىل من ألف 
وتسعمائة وإحدى وستني بروح عظيمة إذ رحبنا يف الربازيل 

[؟يتعذر مساعها؟]  يبأول رائد فضاء يوري ألكسيف
وذلك احلدث كان حدثًا عظيمًا جسيمًا يف  .غاغارين

برازيليا العاصمة وسان باولو  ،فقد زار ثالث مدن .تارخينا
وآنذاك رحب به رئيس اجلمهورية وحياه  .جانريو ديوريو 

نح أعلى وسام وهو وسام الصليب وأشاد به كبطل عاملي ومُ 
قبل غاغارين آالف األفراد والناس الذين اجلنويب، وقد استُ 
 جانريو وغريها من املدن. حيوا يف ريو دي

وكان احلدث عظميًا وقد حضره دبلوماسي وعوملة 
 .اه كبطل قومي وبطل عاملي أيضاً وأناس عاديون واستقبلن

أهم ما أتذكر من هذا احلدث أنه حال مغادرته فإن من و 
ادروس وقع على أول قانون و الرئيس آنذاك السيد جانيو ك

سن يف الربازيل أنشأ مبوجبه املكتب الربازيلي للشؤون 
وإن  .وكان هذا مبثابة إشادة بزيارة غاغارين إلينا ،الفضائية

غاغارين غادر الربازيل يف الثالث من  أحسنت الذكر فإن
ويف اخلامس من أغسطس آب وقع الرئيس آب/أغسطس. 

على ذلك القانون الذي به أنشأ أول مكتب للشؤون 
وهذا أدى إىل إنشاء معهدنا الوأين  ،الفضائية يف الربازيل
وبعد ذلك خبمسة وعشرين سنة  "يب"إنللبحوث الفضائية 

 وبية.حتول هذا إىل وكالة فضاء أور 

إذًا الربازيل عضو يف الكوبوس منذ نشأتا عندما 
مل تكن حىت حتمل امسها احلايل، وآنذاك حدث أمر هام ال 

أال وهو أن الشخص الذي كان ميثل  ،بد من التشديد عليه
وأمضى ما يقارب  سياس كارفاللوالربازيل كان السيد 

 ،الكوبوس، جلنة عشرين سنة كمقرر للدورات األوىل للجنة
لكنه عمليًا تصرف كنائب رئيس ثان وأمضى هذه و 

السنوات العشرين يف الكوبوس حىت أواخر السبعينات 
 الثمانينات. بدايةو 

وأنتهز هذه الفرصة سيادة الرئيس لإلشادة بذه 
فقد أمضى كل هذا الوقت [؟يتعذر مساعها؟] الشخصية 

http://www.africanleadership2011.com/
http://www.africanleadership2011.com/
http://www.ncst.go.ka/
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الطويل جلعل أعمال كوبوس تثمر وترتعرع إذ كانت حتاول 
ويود وفدي أيضًا أن يذكركم  .رع يف أيامها األوىلأن تصا

بأننا كنا نشيطني جدًا يف صياغة معاهدة الفضاء فاملادة 
الفقرة األوىل  ،األوىل من هذه املعاهدة خاصة جزؤها األول

منها تنص على أن استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي 
م مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ينبغي أن يت

لفائدة مجيع الدول بغض النظر عن درجة منوها االقتصادي 
هذا اجلزء من  .وأن هذه ملك للبشرية مجعاء ،أو العلمي

املعاهدة أدرج يف ديباجاتا ولكن الربازيل اقرتحت آنذاك أن 
يدرج يف املادة األوىل من املعاهدة وعملنا مع وفود أخرى 

لذا  .ن املعاهدةعلى أن يصبح هذا اجلزء يف املادة األوىل م
فنحن مؤهلون لكي نسر اآلن هلذه الذكرى اخلمسني هلذه 

فكل هذا العمل دفعنا إىل  ،اللجنة وتتفل بذه الذكرى
بينما حتاول هذه اللجنة أن  ،إقامة قدراتنا الفضائية الوأنية

 .صوض يف كل التفاصيل بأنواعها

واالحتفال بالذكرى اخلمسني ألول رحلة مأهولة 
اء واالحتفال بالذكرى اخلمسني لنشأة هذه اللجنة إىل الفض

أوًال ضرورة إعادة التأكيد  ،جعلنا نؤكد باألمس على أمرين
للربازيل تقاليد  .على أمهية التعاون على تطوير سيادة القانون

أننا  اجهنا بعض املشكالت يف املاضي إالقانونية عريقة وو 
اسات مستميتة اسرتجعنا دميقراأيتنا وسيادة القانون عرب سي

بثقة تامة بل ولذا فإننا نشهد الدميقراأية اآلن ونشعر  ،كثرية
تشجيع أخالقي معنوي على أن نقول أن التطوير التدرجيي و 

لسيادة القانون أمر ذو أمهية قصوى أيًا كانت األمهية 
إذًا سيادة القانون  .الفضائية اليت تتم فهذا جزء من تقدمنا

تنسف ذلك املبدأ ليست أساسية وأي مبادرة تتخذ ل
فإذا نظرنا إىل السنوات اخلمسني القادمة من غزو  ،لصاحلنا

الفضاء سنالحظ أن هذا التطوير التدرجيي ينبغي أن يسري 
ولذا  .قدمًا مع قوانني واضحة كي ال يسود اللبس واللغط

فنحن نشعر بفخر لسببني أوهلما أننا ظللنا نعمل لتطوير 
هناك إأار قانوين متني قوي  قانون الفضاء الدويل يكون

كل هذه أمور حامسة   .راسخ ميكن التنبؤ به ويكون موثوقاً 
حيوية لتهيئة ظروف من الشفافية والوضوح واإلنصاف أيضاً 

 .عندما يتعلق األمر بشعور الفضاء

ويف أكثر من مناسبة مسعنا أصواتًا تقول إننا 
وكلما  الوحدة تقوينا ،بوحدتنا نزيد قوة وهذا فعًال حقيقي

وهذا  ،زاد عددنا زادت حدود وصولنا إىل الفضاء اخلارجي

ما نتوق إليه وأن نعمل بشكل بناء ألن هذا ما هو بني 
إذاً شكراً جزيًال حضرة الرئيس، وآمل قطعاً أن  ،أيدينا حالياً 

السنوات اخلمسني القادمة ستكون حىت أفضل من السنوات 
 شكراً.اخلمسني اليت احتفلنا مبرورها باألمس و 

أشكر (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واآلن  .حضرة ممثل الربازيل على بيانهمونسريات فيلو السيد 

على  ةوأول متحدث ،نستمع إىل بيانات يلقيها املراقبون
 غانا. ةقائميت حضرة ممثل

(مجهورية غانا) (ترمجة فورية السيدة م. أيديكا 
حضرة الرئيس،  .حضرة الرئيس شكراً من اللغة اإلنكليزية): 

جلنة استخدام الفضاء  ،حضرات أعضاء هذه اللجنة
إن  ،حضرات السيدات والسادة ،اخلارجي يف أغراض سلمية

نشأ يف  GSSTCمركز غانا للعلوم وتكنولوجيا الفضاء 
من هذا العام بالتعاون بني هيئة كانون الثاين/يناير األول من  

 .ة البيئة والعلوم والتكنولوجياالطاقة الذرية يف غانا ووزار 
رئاسة  قتة حتتوقبل إنشاء املركز أنشئت جلنة انتقالية مؤ 

وهو املدير العام هليئة الطاقة إي. إتش. إيه. أكاهو األستاذ 
وهو مدير مجعية إف. كي. ألوتو الذرية يف غانا واألستاذ 

وقد  .ية واألكادميية الغانية للعلوم والفنونفريقالفيزياء األ
شاء وتشغيل املركز عبت هذه اللجنة دوراً حامساً حموريًا يف إنل

 املذكور أعاله.

ما رؤيا املركز؟ رؤياه أن يكشف ويستكشف 
وتكنولوجيا الفضاء لفائدة البشرية ومن أجل علوم قدرات 

حتقيق التقدم والتنمية االجتماعية والتكنولوجيا الوأنية من 
 .يبخالل التعليم والبحوث السباقة والتدر 

ما أهداف أنشطة املركز؟ هذا املركز له سلسلة من 
املشاريع واألنشطة املخصصة واملذكورة يف كل من وثائقه 
الرمسية وهي ترتاوح بني قصري األمد ومتوسط األمد وأويل 
األمد، ولكن األنشطة احلالية واملشاريع احلالية والفورية هي 

غانا " أساسًا تشغيل واستضافة املرصد الفلكي الفضائي
مث بناء قاعة عرض واسعة أسرتونوميكال بروجيكت" 

للكواكب ومتحف لعلوم تكنولوجيا الفضاء وثالثًا تشغيل 
برامج دراسة عالية بعد التخرج يف العلوم والتكنولوجيا 

 الفضائية.
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شروع الفلكي يف غانا؟ غانا من بني الدول املما 
يا يف ريقأفجنوب ية اليت تدعم فريقالثمانية يف القارة األ

استضافة مشروع الفلك الالسلكي للقرن احلادي  احماوالت
[؟يتعذر والعشرين وهو امسه صفيفة الكيلومرت املربع 

وكشريك فإننا لنا فرصة يف أن نستفيد من مساعها؟]، 
املشروع يف استضافة صفيفة اهلوائيات اليت تتألف من ثالثني 

املتاحة يف  وعدا الفرص .أبقًا يف منطقة كواهو يف بالدنا
هذه الصفيفة فإن موقع غانا على اخلط الشمايل مخس 

هام جداً درجات بالنسبة للخط االستوائي موقع 
بانة برمتها حىت بطبق واحد واسرتاتيجي لرصد درب الل

وميكن أن نرصد جزءًا أكرب من السماء أكثر من  .هوائي
وعمليًا فإن مركزنا للعلوم  .أي تلسكوب فلكي واحد

وجيا الفضائية يضيف اسم غانا إىل القائمة الطويلة والتكنول
من الدول اليت حتول التلسكوبات البالية اليت كانت 
تستخدم للمحطات العضوية لالتصال إىل مرافق فلكية 

اخلرباء من اململكة من وبناًء على ألب فريق  .السلكية
ومن احملطة األرضية غو�يلي كسفورد املتحدة من جامعة أو 

فإن بعض هاريت بيتهوك، يا الذي امسه أفريقب ومرصد جنو 
لية لفودافون ياخلرباء زاروا التلسكوبات األرضية هذه السات

م إعالن صالحية هذا أكرا والطاقم يقييف غانا بالقرب من 
آذار/مارس ستخدم السلكيًا لرصد الفلك يف املرفق لكي يُ 

وحسب التقرير فمن أصل  .ألفني وإحدى عشر
اثنني  ثة فإن التلسكوب الذي أولهالتلسكوبات الثال

والطاقم الفين  اً.فلكيه الستخداموثالثني مرتًا هو األفضل 
يتم أيضًا هيئة الطاقة الذرية وفودافون غانا وخبريين من 

 يا.أفريقجنوب 

[؟يتعذر أما بالنسبة لقاعة عرض الكواكب 
ومتحف العلوم والتكنولوجيا الفضائية فهي غري مساعها؟] 
واملركز سيقوم بربنامج  ،ومًا لدى الغاين العاديمعروفة عم

جمال التطبيقات الفرص يف تواصل مع اجلمهور لتوعيته ب
[؟يتعذر وإن  .املختلفة والفوائد لتطوير األمم واألفراد

كبري هو متحف يف هذا الال ستكون منصة مساعها؟]  
جيدة إلثارة اهتمام كل من الشباب والكبار يف 

 .التكنولوجيا

عرض الكواكب فهي إىل  ،قاعة العرضأما 
جانب مرفق الرصد الفلكي الفضائي العميق سيفيد يف 
التدريب على املهارات والتدريس ويف البحث والتطوير ويوفر 

تدريبًا عمليًا عملياتيًا وفرص حبث للطالب من املرحلة 
واملركز أيضًا يتحدث  .األولية من التعليم حىت أعلى املراحل

يا أفريقكاملرصد الفلكي يف جنوب   مع أأراف أخرى
للفلك هاريت بيتهوك ومؤسسة األحباث الوأنية ومرصد 
من أجل التعاون  ،واملتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي

وقد تلقينا الكثري من التشجيع من هذه املعاهد  .واملساعدة
 ولكن مل نتوصل بعد إىل أي شيء ملزم.

كز هناك مشروع آخر هام يف مر  ،حضرة الرئيس
أال وهو أن يتم تطبيق  ،غانا للعلوم والتكنولوجيا الفضائية

أي  ،ومستضيف املركز ،لمتخرجني على مدى سنتنيلبرامج 
بدأ يطبق برامج دولية للمتخرجني يف   ،ة الطاقة الذريةئهي

لذا فإن الربنامج ملا بعد  ،كلية العلوم املشرتكة والنووية
املركز بالتعاون مع  و  .التخرج سيصبح جزءًا من إدارة الكلية

كلية هذه العلوم النووية بصدد إعداد منهج دراسي ويتوقع 
بني ألفني  ، أيأن يتم تطبيق هذا الربنامج وفقًا للمواعيد

 .واثين عشر وألفني ورابعة عشر

املوضوعات اخلمسة األساسية اليت ستدمج يف 
االستشعار عن بعد ونظام املعلومات  ،أوالً  .هذا الربنامج

فية مث االتصال بالسواتل وثالثًا األرصاد اجلوية للسواتل اجلغرا
لعلوم الفضائية اخلاصة بالغالف اواملناخ العاملي وبعد ذلك 

وبعد ذلك  ،اجلوي مبا يف ذلك الفلك والفيزياء الفلكية
وإعدادًا إلأالق هذه الربامج فإن صفوفاً  .بيولوجيا األفالك

م علّ ج قد بدأت تُ ودورات تدريبية يف خمتلف جماالت الربام
على املستوى األويل من اجلامعات يف اجلامعات الرئيسية من 
البلد واحملاضرين هلا قد مت اختيارهم وانتقاءهم من بني 

وأهم ما نستهدفه هو أن  .معاهد حبث وجامعات كربى
كمركز إقليمي يف املركز  عتمد هذه الربامج ملا بعد التخرج تُ 

ارجية يف األمم املتحدة حتت حماوالت وكالة الفضاء اخل
 :هييت نواجهها تحديات الالوأهم  .لتعليم الدول النامية

أن يكون لنا شركاء ومتعاونون يف هذه الربامج  ،أوالً 
تطوير  ،ثانياً  .واملشاريع الرئيسية الثالث اليت يطبقها املركز

ضمان  ،ثالثاً  .املوارد البشرية للمشاريع املذكورة أعاله
تطبيق برامج  ،ورابعاً  .ويل التلسكوباتالتمويل ملشروع حت

حبيث حتول إىل  ،التخرج يف التكنولوجيا والعلوم الفضائيني
ملكتب األوسا يف األمم  ،مراكز إقليمية بعد ذلك تابعة

غانا  ،خامساً  .املتحدة لتدريس التكنولوجيا والعلوم الفضائية
لن تصادق بعد يف أي من االتفاقيات ومعاهدات األمم 



COPUOS/T.631 
Arabic 

۹ 
  

ة الستخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية املتحد
 وستبدأ إجراءاتا تو مصادقة يف أسرع ما ميكن.

فإن وفدنا يشكرك على  ،ويف اخلتام حضرة الرئيس
الفرصة هذه املتاحة لنا حلضور هذه الدورة اهلامة جداً  
كمراقبني وسنتخذ كل التدابري الالزمة لنصبح أعضاء كاملي 

 وشكراً. ،نةالعضوية يف هذه اللج

شكراً  (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
واآلن أعطي الكلمة حلضرة  .حلضرة ممثلة غانا على بيا�ا

 .بيجان تفضلأذر ممثل 

بيجانية) ذر (اجلمهورية األالسيد أ. حاجي زادة 
. شكرًا حضرة الرئيس (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية):

وبني الكرام، يود وفد ، حضرات املندحضرة الرئيس
كافة الدول األعضاء لبيجان أن يعرب عن امتنانه لك و أذر 

يف كوبوس على إعطائنا فرصة املشاركة يف الدورة الرابعة 
النجاح ملداوالتكم واخلمسني للجنة ويف مداوالت نتمىن كل 

 يف هذه الدورة.

امسحوا يل باسم بلدي أن أعرب عن تقديرنا تن 
هلادفة إىل دعم االستخدامات السلمية للجهود املستمرة وا

للفضاء اخلارجي من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
نود أن �نئ الدكتور  .وذلك بإدارة الدكتورة مازالن عثمان

ن رومانيا على رئاسته املتميزة هلذه دورين بروناريو مدميرتو 
من هوت للسيد أورليش اللجنة كذلك نعرب عن تقديرنا 

من مجهورية إيران اإلسالمية  يد أمحد أالب زادةأملانيا والس
نشكرمها على إدارتما  ،الذين ترأسا اللجنتني الفرعيتني

 .احلكيمة يف هذا الال

نود أيضاً أن نعرب عن امتناننا للعاملني يف مكتب 
شؤون الفضاء اخلارجي على اجلهد الكبري الذي يبذلوه يف 

جتماع وعلى املساعدة يف التخطيط ويف تنظيم هذا اال
 دعمهم املستمر يف هذا الال.

حضرة الرئيس، هذه الدورة خاصة جدًا ومميزة 
فهي تنعقد مع االحتفال الذكرى اخلمسني إلنشاء اللجنة 

 .وكذلك الذكرى اخلمسني إلأالق أول رحلة من الفضاء
ومنذ إنشاء هذه اللجنة وهي تبذل جهودًا ناشطة من أجل 

أجل االستفادة من  تعزيز استكشاف الفضاء ومن

وذلك لضمان التنمية  ،تكنولوجيا الفضاء على األرض
 .املستدامة يف كافة البلدان

وإن الصكوك القانونية الدولية اليت تنظم أنشطة 
الفضاء قد أرست قواعد االستكشاف السلمي واالستخدام 
السلمي للفضاء اخلارجي وحددت اإلأار القانوين لألنشطة 

حددت املبادئ األساسية اليت على  كما أ�ا  ،الفضائية
وخاصة  ،أنشطة الفضائيةبطلع ضالبلدان أن حترتمها عندما ت

االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي ومبدأ االستكشاف 
على أساس عادل  ،واالستخدام احلرين للفضاء اخلارجي

 .وكذلك مبدأ التعاون الدويل ،وغري متييزي ومتساوٍ 

أن جلنة كوبوس بيجان أن يالحظ أذر يسر وفد 
يف إأار واليتها يف اجلمعة العامة قد سامهت مسامهة كبرية 
يف بناء القدرات من أجل أغراض التنمية املستدامة وتعزيز 
التعاون الدويل واحلفاظ على الفضاء اخلارجي ملصلحة كافة 

بيجان أمهية بالغة على العالقات الثنائية أذر تعلق  .البلدان
وكاالت الفضاء ومع األجهزة املعنية مع  ،واملتعددة األأراف

وذلك بدف صفيض كلفة الوصول إىل  ،لشؤون الفضاء
مع رفع التحديات العلمية والتكنولوجية اجلديدة و  نالفضاء

وإجياد وحتديد األأر الدولية اجلديدة الستخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية ومن أجل بناء العالقات 

 مة فيما بني الدول.وتعزيز العالقات القائ

نود أن ننتهز هذه الفرصة لكي نعلم اللجنة بإجياز 
بيجان يف جمال أذر حرزت يف بآخر التطورات اليت أُ 

االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي والتعاون الدويل يف 
 .هذا الال

وفق مرسوم مجهوري صدر يف السابع عشر من 
ة من برنامج الدول"وعنوانه  ،ألفني وتسعةآب/أغسطس 

والذي  "،بيجانأذر أجل إنشاء قطاع فضائي وتطويره يف 
اعتمد مبوجب مرسوم مجهوري رقمه سبع وعشرين يف الرابع 

ألفني ومثانية حول إنشاء قطاع تشرين الثاين/نوفمرب من 
وبعد  .صناعة الفضاء ووضع سواتل االتصاالت يف املدار

هذين املرسومني صدر مرسوم مجهوري آخر يف الثالث من 
ألفني وعشرة حول إنشاء شركة مسامهة مفتوحة أيار/مايو 

وأنشئت هذه الشركة  "،سبيس أذر"بيجان امسها أذر يف 
وتكنولوجيا املعلومات وذلك تابعة لوزارة االتصاالت وكانت 
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إدارة أعمال تشغيله و من أجل إأالق الساتل يف املدار 
من  كما أننا أنشأنا جملساً لشؤون الفضاء اخلارجي  .وصيانته

شأنه أن ينفذ هذه املراسيم اجلمهورية بالتعاون مع شركة 
 ".سبيس أذر"

وأين لالتصاالت بيجان أول ساتل أذر طلق اليوم تُ 
سبيس وننوي  أذر"بنته شركة  "،سبيسأذر يف الفضاء وامسه "

أن نطلقه يف املدار يف الربع األخري من ألفني واثين عشر من 
ويأخذ موقع  ،الفرنسية إذاً  يف غويانا، مركز الفضاء يف غويانا

وسيغطي هذا  .على املدار هو ست وأربعني درجة شرقاً 
ومن  .ياأفريقالساتل أوروبا وأجزاء كبرية من الدول اآلسيوية و 

الوصول و شأن هذا الساتل أن يوفر البث اإلذاعي الرقمي 
. إن إىل االنرتنت نقل البيانات واالتصاالت احلكومية

املدار سيكون العمل األول يف  اخلاص يفنا ساتلإأالق 
حتقيق مشاريع مستقبلية لنتحول إىل دولة ناشطة يف جمال 

 .الفضاء

 ،إضافة إىل هذه األنشطة على الصعيد الوأين
بيجان تشارك بشكل ناشط يف جمموعة من األحداث أذر 

الدولية املتصلة بالفضاء نريد ونسعى إىل أن نكون شريكاً 
ولذلك  . جمال الفضاء اخلارجيناشطًا يف التعاون الدويل يف

بيجان عن استعدادها الستضافة حلقة أذر أعربت حكومة 
 .عمل إقليمية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

 احلادي عشر حىت بيجان يفيف أذر انعقدت يف باكو 
ألفني وتسعة وذلك يف إأار اخلامس عشر من أيار/مايو 

الفضائية وبالتعاون  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات
تطرقت  .وبالشراكة مع مكتب الشؤون الفضاء اخلارجي

حلقة العمل هذه إىل مواضيع عدة من مجلتها تطبيقات 
الزراعة بواسطة و تكنولوجيا الفضاء مثل االستشعار عن بعد 

النقل واالتصاالت و املالحة اجلوية و هذه التكولوجيا الدقيقة 
درست مواضيع إدارة املوارد كما أن احللقة   .والتعلم عن بعد

البشرية ورصد البيئة من خالل تطبيق تكنولوجيات النظم 
، اتيةالعاملية لسواتل املالحة من خالل رسم اخلرائط املوضوع

 .إدارة الغابات وإدارة املوارد املائية

نكرر التزامنا باستخدام الفضاء اخلارجي يف 
وندعم  ،األغراض السلمية وذلك ملصلحة البشرية مجعاء

تطوير القوانني وسيادة القانون يف هذا الال كي نضمن 
 املنافع لكافة الدول السيما النامية منها.

بيجان تدعم بقوة التعاون الواسع يف جمال أذر 
وإن  ،استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

مسائل مثل بناء القدرات والتكنولوجيا املرتكزة إىل 
ونقلها إىل البلدان النامية وكذلك تنفيذ التطبيقات واملعارف 

السياسات هي مجيعًا مواضيع ذات اهتمام بالغ بالنسبة 
بيجان أن تستكمل احلكومات واملنظمات أذر وترجو  .إلينا

عزز التعاون الدويل من أجل الدولية دعمها للجهود اليت تُ 
 استكشاف الفضاء واستخدامه يف األغراض السلمية.

ت املندوبني الكرام، نعترب حضرا ،حضرة الرئيس
أن مشاركة بلدي كدولة عضوة بكامل حقوقها يف كوبوس 

بيجان أذر سيخدم التطوير والعمل والتعاون املستمر بني 
وإنه لشرف لنا أن يكون ألب عضوية مجهورية  .وكوبوس

وتن إذ  .قدم يف هذه الدورة كي تنظر فيه اللجنةبيجان يُ أذر 
خدام السلمي للفضاء اخلارجي نقر باألمهية احليوية لالست
فنحن شاركنا بشكل  ،لبلدانيف األغراض التنمية املستدامة 

ناشط كمراقب يف جلنة الكوبوس ويف جلنتيها الفرعيتني منذ 
بيجان على ثقة بأن عضويتها يف  أذر و  .عام ألفني وثالثة

كوبوس ستساعدها على تعزيز قدراتا يف جمال تكنولوجيا 
كذلك يف تقدمي مسامهة مهمة يف و  ،الفضاء وتطبيقاته
 .التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعيو التعاون الدويل 

بيجان قدراتا القوية يف تطبيق تكنولوجيا وعلوم أذر وستبدي 
الفضاء ألغراض التنمية وتقدم مسامهة قيمة يف مداوالت 
الكوبوس. نتطلع إىل الدعم القيم من الدول األعضاء يف 

اللجنة قرارها لكي توصي اجلمعية العامة  الكوبوس والصاذ
بيجان الدولة العضوة احلادية والسبعني يف  أذر أن تصري ب

 كوبوس.

يود وفدي أن يتمىن كل  ،باختصار وبإجياز
النجاح أن نقوم مبداوالت بناءة وناجحة يف هذه الدورة 

ونعرب عن قناعتنا الراسخة بأن هذه  .الرابعة واخلمسني
يهات عملية واضحة من أجل تعزيز القرارات ستعطي توج

 ،التعاون الدويل يف االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي
 شكراً جزيًال حلسن إصغائكم.

أشكر (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واملتحدث التايل على  .بيجان املوقر على بيانهأذر مندوب 

 .تفضل ،قائميت هو ممثل اإلمارات العربية املتحدة
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(غإلمارات العربية لسيد أ. ع. المنصوري ا
شكرًا جزيًال املتحدة) (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته مالسال ،حضرة الرئيس

حضرة الرئيس، أصحاب السعادة واملعايل يسرين 
أن أتوجه إليكم اليوم يف هذه الدورة الرابعة واخلمسني للجنة 

 .اخلارجي يف األغراض السلميةاستخدام الفضاء 

يسرنا أن نراك من جديد ترتأس  ،حضرة الرئيس
هذه اللجنة ونود أن نشكرك على عملك القيم يف هذا 
الال، كذلك نود أن نشكر الدكتورة مازالن عثمان 

وب الذي ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على العمل الدؤ 
ا يف كما أننا نعرب عن فخرن  .طلع به يف هذا الالتض

املشاركة يف هذا االحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيس جلنة  
كوبوس والذكرى اخلمسني إلأالق أول رحلة لتحليق 

ونعرب عن سرورنا بذه اإلجنازات  .اإلنسان يف الفضاء
 .الكبرية

ألبت الكلمة ألتكلم عن ثالثة مواضيع حضرة 
 لكي أعطيكم حملة سريعة عن األنشطة العامة ،أوالً  .الرئيس

ألسلط األضواء على  ،ثانياً  .يف جمال الفضاء يف اإلمارات
آخر اإلجنازات اليت حققناها يف السنني األخرية ونرى إىل 

لكي أقدم بعض العمل  ،وأخرياً  .أين تن منضي يف املستقبل
مكتب املشرتك الذي األع به اإلمارات العربية املتحدة مع 

 شؤون الفضاء اخلارجي وكوبوس.

العربية املتحدة ناشطة يف الفضاء منذ  إن اإلمارات
سواتل مع إأالق مخسة عشر عامًا وبدأت يف التسعينيات 

كما أننا مضينا تو توسيع أنشطتنا   ،االتصاالت التجارية
 ،الفضائية مع الرتكيز مع استخدامها احمللي الداخلي

ومع التزام باملشاركة يف التعاون الدويل  ،تصنيعها ،تطويرها
وتن يف اإلمارات كدولة ناشطة وناشئة يف  .رىالدول األخ

وأن  .جمال الفضاء يهمنا أن نعزز مكانتنا يف هذا الال
يبني رغبة حكومتنا  ،نوسع قدراتنا وحضورنا اليوم كمراقب

يف أن نتصل مع الدول يف العامل وأن نتعاون معها يف 
االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي ويسلط األضواء على 

 أن نصري عضوًا ناشطًا وكامل احلقوق يف هذه رغبتنا يف
 .اللجنة

إن األنشطة املتصلة بالفضاء يف اإلمارات هي 
يف  .خليط من الشركات اخلاصة الشبه احلكومية واحلكومية

أألقتها شركة  ،التسعينيات أألقنا ثالثة سواتل اتصاالت
لية املتنقلة وقدمت فيها هذه يثريا لالتصاالت السات

يت غطت دول وأماكن كثرية بعيدة يف الشرق اخلدمات ال
ويف ألفني وتسعة أألقنا  .أوروبا وآسياو يا أفريقو األوسط 

وكان أول ساتل حكومي إمارايت واستخدم  "١ديب سات "
ديب سات "إن البيانات املستقاة من  .لالستشعار عن بعد

نقدمها يف جمال ستخدم يف جمال االستشعار عن بعد و تُ  "١
 .عوستعاون دويل م

املاضي أألقنا نيسان/أبريل يف الثاين والعشرين من 
يف غويانا الفرنسية على منت غورو من  إي" ١ياه سات "

وميكن أن  .هو ذات محولة ستة أأنانمخسة، و مركبة آريان 
يقدم خدمات البث اإلذاعي والبيانات والبث الصويت 

وإن مستوى استثمار احلكومة يف هذا املشروع  .للمنطقة
أمهية هذه املسألة وكيف تتم اإلمارات يف هذا الال  يبني

حاليًا هو من  "١ياه سات "ويف حتسني حياتنا اليومية. 
السواتل اليت متتلكها احلكومة بشكل كامل وتشغلها هي 

يف املستقبل و  .وهو معلم أساسي لالستثمارات ،أيضاً 
والذي سيضاعف قدراتنا وتغطية  يب" ١ياه سات "سنطلق 

يف العام  .ة، يف املنطقة بكاملها يف جمال االتصاالتاملنطق
لالستشعار عن بعد  "ديب سات اثنني"املقبل سنطلق 

وهي مبادرة بني  "إيال سات"وأورناه بشكل مشرتك مع 
ومبادرة  ،اإلمارات وكوريا اجلنوبية واإلمارات العربية املتحدة

م تن نتطلع إذًا إىل إأالق أه... ومن املفرتض  "ساتراك"
وتن يف صدد إنشاء فريق  .ساتل متقدم من حيث فئة وزنه

من العلماء اإلماراتيني القادرين على القيام بتطوير حملي 
وزنه ال يتجاوز " ديب سات اثنني"و .هلذه التكنولوجيات

الثالمثائة غرام مع استبانة تصل إىل مرت واحد وله قدرة كبرية 
هو  "سات اثنني ديب" .ذات جودة عالية ةلتقدمي صور جتاري

مثل جيد للتعاون الدويل أورناه بالتعاون بني احلكومية 
على تكنولوجيات جديدة أورناها شتمل وكوريا اجلنوبية ي
مثًال نظام الدثر الفرعي الذي يكون على  .بشكل مشرتك

منت هذا الساتل الذي أورناه بشكل مشرتك مع جاكسا 
شبيه ببعثة  ويشتمل على كاتود باملوجة الصغرية املوازية

نتطلع إىل املستقبل ولدينا خطط كثرية إلأالق هيابوسا. 
 ثالث سواتل اتصاالت وثالثة أخرى لالستشعار عن بعد.
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نود أن نفيدكم ببعض العمل بالتعاون  ،أخرياً 
  .الذي قمنا به مع اللجنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

اإلمارات هي عضو يف اللجنة الدولية للنظم 
واتل املالحة شاركنا مع وفود أخرى يف عمل مهم الدولية لس

قبل الذي سينعقد يف اليابان يف وتن سنحضر االجتماع امل
 .املقبلأيلول/سبتمرب 

استضافت  ،من هذا العامكانون الثاين/يناير يف  
مع هدف تعزيز  GMSSمدينة ديب حلقة العمل اإلقليمي 

يف املعارف يف هذا الال ونتائج هذه الورشة ستقدم 
أشكر السيدة شارافات  .الكوبوس يف األسبوع املقبل

والفريق العامل معها الذي مسح لنا بإجناز هذا غادميوفا 
كما أننا نشارك بشكل ناشط يف مبادرة األمم   .التعاون

املتحدة لتكنولوجيا الفضاء األساسية يف كافة ورشات 
عملها ومؤمتراتا وسيحضر وفدنا هذا االجتماع يف هذا 

كذلك تن عرب بيانات   .يف النمسا تسم يف غراالعا
 "ديب سات واحد"االستشعار عن بعد الذي نأخذها من 

واليت تقدم الصور عن "يو إن سبايدر" نساهم يف مبادرة 
 .الكوارث يف كافة بقاع العامل

نتطلع إىل التعاون مع مكتب شؤون الفضاء 
بل اخلارجي والدول األعضاء يف كوبوس وأتطلع إىل املستق

 شكراً جزيالً. ،الذي سنعمل فيه معاً على مشاريع كثرية

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واملتحدث  ،ملندوب اإلمارات العربية املتحدة على بيانه

التايل على قائميت هو ممثلة اللس االستشاري ألجيال 
 .تفضليكورنيل، السيدة   ،الفضاء

لس االستشاري ألجيال ال(السيد أ. كورنيل 
شكرًا جزيًال  ) (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية):الفضاء

يسر جملسنا أن يعمل معك من جديد يف  ،حضرة الرئيس
نعرب عن  جنتنا.هذا العام ونتطلع إىل رئاستك املستمرة لل
لقد عملنا كثرياً  ،تقديرنا إلعطائنا فرصة إلفادتكم بتقاريرنا

 .منذ االجتماع األخري

إن السنة املاضية كانت قد شهدت منوًا كبريًا يف 
نسعى يف كل عام ألن تقق هدفنا من خالل  ،منظمتنا

تعزيز األجيال املقبلة يف قادة قطاع الفضاء للمسامهة بتقدمي 

سياسة وضع وضع آرائهم يف املناقشة اليت تؤدي إىل 
 الفضاء.

يف العام املاضي متكنا من القيام بذا بفضل دعم 
بنينا جمموعات  ،لنا من خالل حضور مؤمترات دويل كثريةدو 

قمنا بتقدمي  ،على مشاريع خاصة باللس االستشاري
سياسات حول الفضاء وعززنا العمل التنظيمي والشراكة 

 .اإلسرتاتيجية

من  ،حضرنا أكثر من عشرين مؤمتر يف العامل ،أوالً 
احملرتفون كان   ،من كوريا إىل إيطاليا ،إثيوبيا إىل أسرتاليا

تعرفون  .الشباب وأالب اجلامعات حيضرون هذه املؤمترات
بل يقدم  ،من اللس االستشاري ال حيضر فقط املؤمترات

أوًال مؤمتر أجيال الفضاء وحدث آخر  .حدثني مهمني
بالشراكة مع مؤمتر الفضاء يف القارة األمريكية وسأفيدكم 

 .مبزيد من املعلومات حول كل من هذين احلدثني

 استضفنا املؤمتر الذي كان يف براغ يفكما أننا 
حضر أكثر  ،املاضياجلمهورية التشيكية يف أيلول/سبتمرب 

من مائة شاب وشابة من أربعني دولة ملناقشة مواضيع 
ومن املتحدثني كان  .متصلة بالفضاء وتفيدنا حبياتنا اليومية

 ، برين فويرفاخروهو إداري يف ناساتشارلز بولدوين لدينا 
اريو ، ودوميرتو برونرئيس االحتاد الدويل للمالحة الفضائية

رئيس خدمات جيم تسيمريمان كوبوس وكذلك الرئيس 
وهذه التقارير  "أي إيه إف". الفضاء الدويل ورئيس سابق للـ

وكذلك أحلناها إىل كانون األول/ديسمرب قد صدرت يف  
ا ومخسة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت انعقدت يف فيين

من هذه التقارير أيضاً ستقدم كأوراق عمل يف مؤمتر الفضاء 
 يف �اية هذا العام. ونتاب الدويل الذي سينعقد يف كي

تشرين بالنسبة للحدث الثاين الذي انعقد يف �اية 
ا تن يف اللس االستشاري اإلأار أمنّ األول/أكتوبر، 

ارة ادس للقالتنظيمي حملفل الشباب يف املؤمتر الفضائي الس
ويف السنني  ،وكا يف املكسيكاألمريكية الذي انعقد يف باتش

االثين عشر املاضية وتن ندعم الشباب باملساعدة املالية 
 .حبضور هذه املؤمترات

يف ألفني وعشرة حضرة الرئيس قدمنا أربع وثالثني 
وإال مل  ،منحة دراسية لشباب ليشاركوا يف هذه األحداث

وهذا كان قد حطم رقمًا قياسياً  .يتمكنوا من حضورها
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وأتوا من أربع وعشرين  .بعدد املنح الدراسية اليت نقدمها
كندا و كامريون و الربازيل و بيالروس و النمسا  ،دولة خمتلفة

املكسيك و إيطاليا و إيران و أملانيا و جورجيا و فرنسا و إثيوبيا و 
جنوب و االحتاد الروسي و رومانيا و بولندا و باكستان و نيجرييا و 
أورغواي و الواليات املتحدة و تركيا و نكا الي سر و يا ريقأف
من إحدى تدابري جملسنا من أجل حتقيق  .فنزويال وزامبياو 

 ،النجاح هو أن نشرك املهنيني الشباب يف هذه األحداث
من خالل تسهيل وصول هؤالء  .خاصة وأ�ا تم مستقبلهم

ريد الشباب إىل هذه املؤمترات الدولية ومتويل حضورهم هلا ن
أن نسمح للجيل املقبل من القادة يف جمال الفضاء يف أن 

 .يقدموا آراءهم بشأن هذا املوضوع

إضافة إىل املساعدة يف حضور املؤمترات تن 
نشكل املنتدى واحملفل للشباب لكي يقدموا أفكارهم أيلة 
العام عرب فرق العمل األربعة وسنقدم لكم عمل هذه الفرق 

لدينا  ص عنه.ولكن ملخ ،صيل أكرباألسبوع املقبل بتفايف 
فريق عامل خاص بالشباب من أجل النظم العاملية لسواتل 

حول  يمنقدم دعمنا للفريق العامل ج، YGNSSSاملالحة 
 .GNSS اللجنة الدولية لـ

ذلك لدينا جمموعة تكنولوجيا الفضاء من أجل ك
وتن حضرنا اجتماعات كثرية كتلك اليت  ،إدارة الكوارث

يف كانون األول/ديسمرب لبعثة الدائمة األملانية يف  نظمتها ا
ولدينا فريق عمل حول األجسام القريبة من األرض  .فيينا

الذي عقد مؤمتره السنوي الثالث حول النيازك والكويكبات 
. وحضر هذا ولدينا ورقة عمل تقنية ستقدم يف هذا الال

ن وكا .ارست أكثر من مائة وثالثني شخصاً املؤمتر يف بوخ
وهو مدير مركز دراسات احلطام لري من أهم املتحدثني بيل إي

وهو املدير العام لوكالة إيونا بيسو الفضائي وكذلك ماريوس 
وهو رائد فضاء كان ، رسدي شفايغكارت الفضاء الرومانية

على منت أبولو تسعة ومشارك يف تأسيس مجعية مستكشفي 
 .الفضاء

مان الفضاء وأخريًا لدينا فريق جديد وهو فريق أ 
والذي بدأ بالعمل منذ عشرة أشهر للقيام  ،واالستدامة

ولدينا نقاط  .ببحوث وأنشطة توعية حول هذا املوضوع
 ،وبدأت اآلن فيما أنا أديل بذا البيان ،اتصال يف نيجرييا

ي فريقحبلقة عمل جمانية بالتعاون مع املركز اإلقليمي األ
ة اإلنكليزية لتعليم لتعليم التكنولوجيا وعلوم الفضاء باللغ

جميات احلاسوبية االطالب يف اجلامعات على استخدام الرب 
من خالل هذه الرباجميات إذًا لنمذجة  ،للرسم التحليلي

وميكن هلذا الفريق أن يساهم  .الفضاء واهلندسة والعمليات
يف اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت أنشأت فريق عمل 

 .الفضائية يف األمد البعيد جديد حول استدامة األنشطة

إن ازدياد عدد املنح الدراسية واملسامهات الفكرية 
واملهنية اليت نقدمها مبنية على أساس اجلهود اليت قمنا با 

لدينا مساهم أساسي يف عملنا وهو اللس  .يف املاضي
وهو مؤلف من   ،االستشاري الذي يقدم مسامهة قيمة هنا

 .اء الدويل واألنشطة الفضائيةكبار النافذين يف جمال الفض
 :مجدد قد عيِّنوا وه ويف هذا اللس لدينا أعضاء

وهو مؤسس مؤسسة الفضاء  ،أدي أديغون أبيدون
 ؛يةفريقاأل

 ؛"بارادون سبيس ديفيلومبنت"وهو من شركة  ،النس بوش
ليم األمني العام للمركز اإلقليمي لتع ،سريجيو كماشيو

 ؛ريكا الالتينية والكارييبتكنولوجيا وعلوم الفضاء يف أم
هو مستشار حول سياسة الفضاء شيك، و أنيسكالو كاتس

 ؛Secure World Foundationيف مؤسسة العامل اآلمن 
 ؛رئيسة املعهد الدويل لقانون الفضاءتانيا مسون زوان، 

 آريان سبيس؛رئيس موي كالي   
رتاتيجية استكشاف وهو املسؤول عن إسنيكالوس بيتري 

 ؛ااإليسالفضاء يف 
 ؛ودميرتو بروناريو رئيسة جلنة الكوبوس

إذًا هذا اللس االستشاري يف جملسنا هو يقدم التوجيهات 
حول كيفية إدارة هذا اللس وحول تقدمي االسرتاتيجيات 

ويسرنا أن يكون أكثر من نصف أعضاء  .لتحقيق هدفنا
مما يعزز عالقتنا وصلتنا  ،اللس يسامهون يف عمل الكوبوس

والذي يعرف بأننا نكمل العمل  ،ه املنظمة وهذه اللجنةبذ
 .الذي يتم يف هذا الال

إضافة إىل منونا الداخلي فنحن يف اللس 
يف أقل  ،االستشاري عززنا الشراكات مع مؤسسات كثرية

من عام قمنا بالتوقيع على مذكرات تفاهم أو صكوك 
 آسيا قانونية أخرى مع منتدى وكاالت الفضاء اإلقليمية يف

مع  ،مع شركة بيكر وماكنزي للقانون ،واحمليط اهلادئ
مع اجلمعية ، DLRمع مركز الفضاء األملاين  ،إكليبس سييت

 ،مع اجلامعة الدولية للفضاء ،الدولية لتقدم األمان الفضائي
نكون وبرنامج نرباسكا لقانون الفضاء يمع جامعة ل
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ة وكذلك يوريز نايت اليت بدأت كمنظم ،واالتصاالت
 مستقلة لتعمل على مواضيع تمنا مجيعاً.

تن متحمسون حيال العقد املقبل ونعترب أن 
 ،جناحنا لن يكون ممكنا من دون دعم املنظمات ألنشطتنا

لذلك نشكر اجلهات الراعية الدولية اليت دعمتنا يف أعمالنا 
مكتب الفضاء التشيكي آريان سبيس، و  ،يف العام املاضي

املعهد و وكالة الفضاء األوروبية و ين مركز الفضاء األملاو 
األورويب لسياسات الفضاء وكذلك معهد البحوث الفضائية 

مؤسسة و  ،الناساو  ، ولوكهيد مارتن،IAASS الكوري الـ
مؤسسة و  ،ياأفريقمرصد الفضاء يف جنوب و  ،العامل اآلمن

وبالطبع  ،سبيس نيوزو  ،مؤسسة حدود الفضاءو  ،الفضاء
جي. يسرنا أن نفيدكم بعمل مكتب شؤون الفضاء اخلار 

مثمر ونتطلع على العمل معكم يف العام املقبل بشكل 
 .مثمر

إن منظمتنا اليت لديها أكثر من أربعة آالف عضو 
يف حوايل تسعني دولة تتطلع إىل التعاون معكم يف ألفني 

وندعو كافة الدول لدعم شبابا للمسامهة  ،وإحدى عشر
 حضرة الرئيس. على الساحة الدولية، شكراً جزيالً 

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واملتحدث  ،جزيًال ملمثلة اللس االستشاري ألجيال الفضاء

التايل على قائميت هو ممثل االحتاد الدويل للمالحة 
 ه.السيد براشي ،الفضائية

االحتاد الدويل للمالحة (براشيه ج. السيد 
شكرًا جزيًال اللغة الفرنسية):  (ترمجة فورية من )الفضائية

 ،حضرة الرئيس، حضرات السيدات والسادة حضرة الرئيس.
مل يتمكن من حضور هذه الدورة هنا فويرباخر الرئيس 

وقد ألب مين بصفيت  .احلايل للجنتكم ويوجه لكم حتياته
نائب الرئيس املعين باالتصال باملنظمات الدولية أن أقدم 

تب شؤون الفضاء مبناسبة مخسني خالص التهاين للجنة وملك
 .سنة من اإلجنازات الرائعة

إن االحتاد الدويل للمالحة الفلكية احتفلت 
واستطعنا أن  ،بالذكرى الستني لتأسيسها يف هذه السنة

نتابع تطور جلنة الكوبوس منذ بدايتها واستفدنا من إسهام 
 يفالكثري من الشخصيات الرئيسية اليت اشرتكت بنشاط 

وسوف نشيد بتعاوننا مبناسبة احملفل الذي  .ملنظمتنيأنشطة ا
 .سوف ينعقد غداً من الثانية إىل الثالثة بعد ظهر الغد

باسم احتادنا يسعدين أن أحيطكم علمًا بإجنازات 
االحتاد خالل سنة منصرمة وأن أتكلم باختصار لألنشطة 

 .املتوقعة

إن احتادنا مؤسسة عاملية للوكاالت النشيطة يف 
 .وهي تنظم أكرب مؤمتر عاملي بشأن هذه املسائل ،الفضاء

تتجاوز جمرد عقد هذا ال ومع ذلك فإن أنشطة االحتاد 
عامل للفضاء والتعاون لصاحل "ومتاشيًا مع شعارنا  ،املؤمتر

فإن االحتاد يؤدي إىل تقدم املعارف والتطبيقات  "،البشرية
 .الفضائية خدمة للبشرية

ء متخصصني يف لدينا شبكة عاملية من اخلربا
كل [؟يتعذر مساعها؟]  وإن  ،الفضاء تتطوير استخداما

الفضاء حاليًا ويف املستقبل ويشمل االحتاد مائتني بنواحي 
ومخسة منظمة من مثانية ومخسني دولة يف أماكن خمتلفة من 

يف السنوات  واأضيف ،العامل وعدد متزايد من األعضاء
ويشمل االحتاد   .ينيةيا وأمريكا الالتأفريقاألخرية من آسيا و 

كل األجهزة الرئيسية املعنية بشؤون الفضاء يف العامل وأغلب 
كذلك هناك   .وكاالت الفضاء بالذات يف البلدان الناشئة

 الشركات الصناعية الفضائية ومعاهد ومؤسسات البحوث.

 ،يف هذه السنة تتفل بالذكرى الستني لتأسيسنا
مثان دول وأسسوا ففي عام واحد ومخسني التقى خرباء من 

وهناك  .وتتفل إذًا بذه السنة بالذكرى الستني ،االحتاد
وسوف  ،عدد من الفعاليات بدأت يف هذا الربيع يف باريس

 .ياأفريقتتم بانعقاد املؤمتر الدويل الثاين والستني يف جنوب صُ 

ولقد شهدت هذه الفرتة خطوات عمالقة 
لة يوري غاغارين بالنسبة للبشرية انطالقًا من سبوتنيك ورح

نستضيف كثري تن  .وبعثات أبولو واحملطة الفضائية الدويل
من خرباء الدول الذي جيرون أنشطة فضائية خمتلفة بشأن 

إىل  وهذا النجاح يرجع أساساً  ،االستخدامات الفضائية
ومهندسون ورجال الصناعة  االبتكارات اليت قدمها علمائنا

ويف  .ت مسات االحتادالتابعني هلم، وخالل ستني سنة تغري 
البداية كنا نعمل كوسيط بني القوى الفضائية وباقي العامل 
وقد أسهمنا إىل حد كبري على تعميم املعارف والكفاءات 

 .اخلاصة بالنظم الفضائية
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أتناول اآلن أنشطة االحتاد يف السنة املاضية، إن 
عقد يف براغ يف السابع والعشرين املؤمتر احلادي والستني ان

 ،ألفني وعشرةتشرين األول/أكتوبر إىل واحد لول/سبتمرب أي
بدعوى من املكتب التشيكي للشؤون الفضائية ونال هذا 
 املؤمتر الثناء وهناك أكثر من مائة وستني عرضاً فنياً أثناء اثىن

تبط . إن االحتاد ير عشر جلسة عامة ومعرض مهين واسع
ويف براغ عقدنا أيضاً  .بتحسني تنظيمها هلذه املؤمترات
هذا اللقاء مجع برملانيني  ،االجتماع الثاين ألعضاء الربملانات

الفضاء دعماً "من كل القارات لتبادل اآلراء حول موضوع 
وقمنا بتوسيع املعرض الصناعي  "،إلدارة الكوارث الطبيعية

لعرض فعاليات متخصصة قامت با الشركات الصغرية يف 
ذلك هناك معرض للسواتل املتناهية ك  .إأار منتدى كالسنت

مة البلدان النامية يف جمال ، وذلك خلدالصغر انعقدت
لو اهتممتم . التعليم وتعزيز القدرات والتطبيقات اإلنسانية

 .ميكنكم االتصال بنا ،بذه املسائل

دعمًا هلذه املبادرات فإن مكتب االحتاد ألب 
ة جلامعات مؤخرًا تكوين جلنة جديدة تسمى اللجنة اإلداري

الفضاء وتشجع التبادالت والتنسيق بني اجلامعات اليت 
 .تنخرط يف األنشطة الفضائية

يسعدين أن أبلغكم بنجاح مبادرات االحتاد 
براغ، أثناء مؤمتر  ،بالنسبة لتجنيد شباب الدوائر الفضائية

أي أكثر من الثلث هم من  ،أكثر من مثانني مشرتكاً 
وهناك  .مسة والثالثني سنةالشباب املهنيني دون سنة اخل

برنامج تابع لنا برنامج منح للشباب يسهل مشاركة الفريق 
وجتدون تفاصيل هذا الربنامج يف موقعنا على  .الشباب
 .اإلنرتنت

 ،وبني األمم املتحدةنا ورشة العمل املشرتكة بين
 UN - IAFتن ننظم سنويًا ورشة عمل تسمى

Workshop ،من الدول النامية  وهي جتمع اخلرباء واملدراء
لسواتل املالحة  ةوتتناول أيضًا مسألة تطبيقات النظم العاملي

انعقدت أيضًا من براغ يف األسبوع  ،خدمة للتنمية البشرية
تناولت ورشة العمل مسألة  .السابق ملؤمترنا يف السنة املاضية

تكنولوجيات املالحة وتطبيقاتا واخلدمات اليت تنبثق منها 
ج التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية وتسهم يف برام

 .بالذات يف البلدان النامية

إن الدعم املايل املقدم للمشرتكني من الدول 
 .النامية مسح هلم أن يستفيدوا من األنشطة الثرية هلذا اللقاء

إن الورشة يف هذه السنة سوف تنعقد يف أواخر 
أًا باملؤمتر ارتبايف كيب تاون يف هذه السنة أيلول/سبتمرب 

وقد حصل مكتب  .الدويل الثاين والستني للمالحة الفلكية
شؤون الفضاء اخلارجي أكثر من مائة وعشرين ترشيحًا ملن 

 .يرغب يف حضور ورشة العمل هذه

وسوف ينعقد  ،هناك أيضًا الندوة اخلاصة بالقمر
 ،ألفني وعشرةأيار/مايو وانعقد ذلك االجتماع يف يجني يف ب

هيئات صينية خمتلفة وشركاء من اجلهات اشرتكت فيه 
الفضائية يف العامل مثل الناسا والوكاالت الفضائية لكندا 

وكالة الفضاء األوروبية ومشرتكني و روسيا و اليابان و اهلند و 
إن املسائل اليت حبثها املنتدى مسائل بعثات  .آخرين

االستكشافية واملعدات وعلوم احلياة وإمكانية إقامة موائد 
ومت تنظيم زيارات تقنية لكي يتعرف  ،لقمر وغري ذلكعلى ا

حضر املؤمتر  .احلاضرون على أنشطة الصني يف هذا الال
 .أكثر من مخسمائة خبرياً 

ويف سياق دعم التعاون الدويل يف الفضاء فإن 
 ،االحتاد شرع يف تطوير مفهوم الموعات اإلقليمية

ول اجتماع جمموعتان من هذه الموعات اإلقليمية نظمت أ
والموعة األوىل مشلت  .هلما أثناء املؤمتر الدويل يف براغ

أمريكا الالتينية والكارييب برئاسة كولومبيا والموعة األخرى 
هناك مشروع  .مشلت آسيا واحمليط اهلادي برئاسة ممثل كوريا

ية ونرجو أن يتم ذلك مبناسبة أفريقلتكوين جمموعة إقليمية 
 تاون.ب ياملؤمتر الدويل يف ك

إن مكتب الشؤون الفضائية استمر يف وضع وثيقة 
عنوان  ،سنوية بشأن املالمح الرئيسية لتطورات الفضاء

 "،أضواء على الفضاء"، "Highlight In Space" الوثيقة
وقد أصدرنا وثيقة  .يلخص األنشطة الفضائية يف العامل

وهناك  ،جديدة تتناول دور املعهد الدويل لقانون الفضاء
 نشور ترد على اإلنرتنت.خة من هذا املنس

�تم مبسألة االستدامة لألنشطة الفضائية، إن جلنة 
الفضاء أرحت هذه املسائل أثناء املؤمترات يف األمن 

وهناك عضو يف هذه اللجنة  ،األخرية للمالحة الفلكية
ز وهو رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يالسيد مارتين
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ط الضوء على هذه املسألة أثناء املؤمتر ويتم تسلي ،للكوبوس
 من هذه السنة.تشرين األول/أكتوبر العاملي يف 

ب إذًا املؤمتر الثاين والستني سوف ينعقد يف كي
وهذه هي املرة  "،يافريقاملولد الفلكي أل"تاون حتت شعار 

إن  .يةفريقاألوىل أن ينعقد مثل هذا املؤمتر على القارة األ
إن زمالؤنا يف جنوب  ،املؤمتر قد مت اختيار العروض هلذا

يا منخرأني اآلن يف التفكري بذا احلدث وسوف ينعقد أفريق
وهناك  .تاونب معرض ضمن الفعاليات يف مدينة كي

منتدى كالسرت للشركات الصغرية واملتوسطة واجتماع دويل 
تاون سوف ينظم  ب هذا املؤمتر يف كي .ألعضاء الربملانات

 .ككل  ياأفريقكمناسبة صص 

ي متخصص سوف ينعقد قبل أفريقوهناك مؤمتر 
مؤمترنا بأسبوع يف كينيا واهلدف هو تشجيع إعداد توصيات 

ية فريقتعرض على املائدة املستديرة لرؤساء الوكاالت األ
تشرين للفضاء الذي سوف ينعقد يف الثالث من 

وباالتصال بإيطاليا فهذه  .ألفني وإحدى عشراألول/أكتوبر 
تستضيف املؤمتر الثالث والثالثني لالحتاد يف  الدول اليت

ضًا للمؤمتر الرابع والستني يف إن االحتاد خيطط أي .نابويل
 ألفني وثالثة عشر.بيجني يف أيلول/سبتمرب 

ذه الفرصة لكي أشرح هلشكرًا سيدي الرئيس 
أكرر التعبري  .بإجياز أنشطة االحتاد الدويل للمالحة الفلكية

 وشكراً. ،الذكرى اخلمسني للجنةعن التهاين مبناسبة 

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
على قائميت  ةالتالي ة، املتحدثه على هذا البيانسيد براشي

 .العامل اآلمن ،Secure Worldمؤسسة  ةممثل

(العامل اآلمن) (ترمجة فورية السيدة أ. لوكاشيك 
ن مبؤسسة العامل ت ،سيدي الرئيسمن اللغة اإلنكليزية): 

. نتطلع اآلمن �نئكم على توجيهكم احلكيم هلذه اللجنة
وننوه أيضًا باجلهود  .اللجنة على تأييدكم أثناء عمل

املتواصلة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي حتت رئاسة 
الدكتورة عثمان لدعم االستخدامات السلمية للفضاء 

 ونثق أن الكوبوس واألوسا سوف يستمران يف ،اخلارجي
 ،دعم استخدام موارد الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 .بالذات الدول اجلديدة يف جمال الفضاء

استدامة  ،إن مؤسستنا تركز على املواضيع التالية
األنشطة يف األمد الطويل، تطوير سياسات سليمة للفضاء 

احلوكمة يف علوم تكنولوجيا الفضاء دعماً  ،وقانون الفضاء
 والبيئي ومحاية األرض وشعوب األرض من لألمن اإلنساين

 األجسام القريبة من األرض.

بالنسبة لالستدامة نظمنا حدثني ركزتا على 
ورشة عمل استضافها مكتبنا  ،أوالً  .انشغاالت االستدامة

إن  .يف بروكسل أجنزت على التحقق يف اتفاقات الفضاء
ن هذا احلدث تناول التحديات التقنية والسياسية للتحقق م

فبالتعاون مع نيسان/أبريل ويف  .األنشطة يف البيئة الفضائية
االنطالقة من املاضي وولوج "نظمنا مؤمترًا عنوانه "يونيدير" 

إن هذا االجتماع غطى جمموعة من مواضيع أمن  "،املستقبل
الفضاء ودور التمع الدويل يف اإلسهام يف استدامة يف 

ء بشأن التعاون وانعقد اجتماع ضمن ذلك اللقا .الفضاء
بني املؤسسات االرتباط والتعلم وسرنا مشاركة السيد الرئيس 

 .احلايل

إن جعل البيئة الفضائية قابلة لالستدامة تتم 
التخفيف من حطام الفضاء وااللتزام  ،مبسائل خمتلفة

 .وكل ذلك يسهم ذلك ،بالقواعد وتوحيد إجراءات التشغيل
يؤدي دورًا هامًا يف إن التفاعل بني كل األأراف املعنية 
 تناول هذه املسائل متعددة القطاعات.

فهم التنا حتاول أن تسد اهلوة بني مؤسس
املختلفني الدوائر واالهتمامات بني أصحاب املصلحة 

الفضائية وذلك يرجع إىل تقريرنا بشأن األمن الفضائي 
إن ملخص هذه النشرة يتناول  .الذي يصدر للمرة الثامنة

الكوبوس ويوزع على  ية وهو متاح ملندويباالجتاهات احلال
نطاق واسع جتدوه يف موقعنا على اإلنرتنت ويف املكتبات 

إن استنتاجات هذا التقرير . املختلفة بناء على الطلب
 .سوف تقدمها منظمة كندية يف األسبوع القادم

يسرنا أن نشرتك يف تنظيم ورشة العمل املعنونة 
التعاون مع مبورغ بيف لوكس حزيران/يونيويف  "حتسني رؤيتنا"

إن ورشة العمل اخلامسة يف جمموعة من  زشركاء آخرين
ورشات التوعية سوف تركز على سياسات لدعم وتعزيز 
تقاسم هذه املعلومات وتطبيق هذه املعلومات لتعزيز األمن 

 .واألمان واالستقرار يف عمليات الفضاء
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لدينا برنامج أيضًا لتطوير السياسات الفضائية 
لسليمة والقانون الفضائي متاشيًا مع املعاهدات الدولية ا

السنة املاضية أجرينا لقاء يف كولومبيا يف و  .اخلاصة بالفضاء
من هذه السنة تشاركنا مع األكادميية الصينية أيار/مايو ويف 

للعلوم يف تنشيط ورشة عمل بشأن سياسات الفضاء 
من  مجعت ورشة العمل هذه خرباء .والقوانني يف آسيا

الصني وأوروبا واليابان واهلند والواليات املتحدة لدراسة 
تاريخ وشؤون سياسات الفضاء يف دول خمتلفة والتعاون 

 .على الصعيدين الدويل واإلقليمي

 "إيفري"فإن املؤسسة وجمموعة أيلول/سبتمرب يف 
سوف يعقدان مؤمترًا مشرتكًا يف بروكسل بشأن حوكمة 

لقاء سوف يقيم اآلثار املؤسسية الفضاء األوروبية، وهذا ال
جمموعة خرباء ثانية سوف تتناول شؤون  "ليسبون"ملعاهدة 

الموعة الثالثة . GMESغاليليو واحلوكمة املتصلة بربناجمي 
من اخلرباء سوف تتناول حوكمة برامج األمن املتصل 

األنشطة الدبلوماسية حول يضًا وسوف نتناول أ .بالفضاء
للسلوك يف الفضاء وهو اقرتاح من ة دولية نو د مداعتما

 .االحتاد األورويب

كذلك تتم املؤسسة حبسن استخدام املعطيات 
إن أدوات االتصال احلديثة هذه تسمح  ،املتأتية من الفضاء

للجمهور أن يشرتك يف حتليل توزيع املعلومات املتأتية من 
نظمات خمتلفة الستخدام هذه . وظهرت مالفضاء

اجلمهور من أجل التصدي للكوارث  التكنولوجيات خلدمة
يف الشهر القادم يسر املؤسسة أن تنظم بالتشارك  .الطبيعية

وحكومة النمسا ورشة عمل بشأن "يو إن سبايدر" مع 
"يو إن و ،معلومات من الفضاء بشأن رسم اخلرائط

تنفذ مشروعًا ملدة سنة للتعرف على كيفية توثيق سبايدر" 
واجتماع أول هلذا  .ة املختلفةالتعاون بني الدوائر الفضائي

املشروع سوف ينعقد يف فيينا يف الشهر القادم يركز على 
اسرتتيجيات لرسم خرائط املناأق املكتظة دعمًا حلماية 

 .املدنيني ووكاالت إدارة حاالت الطوارئ

لنصف يف اوأثناء رئاسة بولندا لالحتاد األورويب 
اقش أجنع الثاين من هذه السنة سوف نشرتك يف ندوة تن

الطرق الستخدام التطبيقات الفضائية ودعمًا للجهود 
إن هذه الندوة تعطينا  .اإلنسانية ملواجهة األزمات اخلطرية

املنظمات اإلنسانية الدولية  ،فرصة اللتقاء دوائر خمتلفة

وسوف حتضر مؤسسات  .ومقدمي التطبيقات الفضائية
 .أخرىتتم باملساعدات اإلنسانية ومنظمات غري حكومية 

جمال الرتكيز الرابع للمؤسسة والتصدي لتهديد االرتطام 
لقد اشرتكنا يف فريق العمل  ،باألجسام القريبة من األرض

عمل العديد من ورش العمل ارتباأاً برقم أربعة عشر وعقدنا 
 .هذا الفريق رقم أربعة عشر

اشرتكنا يف تنظيم مؤمتر الدفاع أيار/مايو يف 
ية الدويل للمالحة الفلكية الذي الكوكيب التابع للكادمي

اشرتك العديد من املندوبني  ،رومانيابوخارست يف انعقد يف 
وركزنا على اجلهود لالستجابة بطريقة تعاونية  ،يف هذا املؤمتر

 ملواجهة أي تديد يتأتى من األجسام القريبة من األرض.

حرصنا على العمل لصيانة أمن وأمان  ،ختاماً 
وشعوب األرض ولتعزيز التعاون  الفضاء خدمة لألرض

مثل حطام الفضاء واكتظاظ  ،الدويل يف حل مشاكل
وينبغي أن  .املدارات والتهديدات األخرى يف البيئة الفضائية
ندعم عمل  .نتصدى هلذه التحديات بطريقة دولية وتعاونية

الكوبوس وينبغي احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض 
رصة ساتة لكي نضمن للمجتمع الدويل ف ،السلمية

 شكراً. ،استخدام الفضاء اخلارجي بطريقة آمنة ومستدامة

 .شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
هل هناك أي وفد آخر يود أن يتكلم حتت البند أربعة 

 ؟اليونان لقد أعطيناك الكلمة"؟ التبادل العام لآلراء"

نية) (اجلمهورية اهليليالسيد ف. كاسابوغلو 
هي مشكلة  .نقطة نظام(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

ناقشناها على األقل ملدة مخس دورات بالنسبة لطول 
يف االحتاد الدويل لالتصاالت قررنا بالنسبة للوفود  .البيانات

يف برملاننا يف اليونان  .الوأنية والدول األعضاء مخس دقائق
أعتقد أنه  .قائق فقطرئيس الوزراء والوزراء لديهم مخس د

ملنظمات غري ، امن التعسف أن نستمع إىل غري الوفود
احلكومية، أن تضيع من وقتنا الثمني ربع ساعة من الرتمجة 

رف ملاذا يف عام وألسباب تارخيية ال أع .الفورية وغري ذلك
 ،نجح يف وضع القواعد الداخلية للجنةتسعة ومخسني مل ن

ولكن أعتقد أنه  .معية العامةوإننا نطبق قرارات وأساليب اجل
أعتقد أنه  ،أمام األزمة االقتصادية اليت تنتاب كل بالد العامل

عرض للخطر من دواعي التعسف هذا األسلوب الذي يُ 
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وبالتايل أقرتح بالنسبة ملداخالت الدول  ،املنظمات الدولية
والدول املراقبة مخس  ،األعضاء احلد األقصى سبع دقائق

لكل املمثلني اآلخرين هنا من القطاع  وبالنسبة .دقائق
عندنا إمكانية  .ال أكثر ،اخلاص أو غريهم ثالث دقائق

وهذا يسمح  ،عن أريق اإلنرتنت ةاستالم تقاريرهم السنوي
الرجاء  مي البيئة بتوفري الورق.كذلك ت  .بتحقيق الوفورات

كل الرجاء أال نطرح هذه املسألة لكي نكون فريقًا خمصصاً 
أعتقد أنه من دواعي  .وضع قواعد داخليةيعكف على 

التعسف لو فشلنا يف اعتماد هذا املنهج فإنين أسحب 
 موافقيت بالنسبة ملدة املداخالت.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ملندوب اليونان، خالل السنوات القليلة قررنا أن تدد عشر 

ا بقوة كل الدول وأوصين ،دقائق ملداخالت الدول األعضاء
 .شكراً جزيالً  .األعضاء أن ال تتجاوز بياناتا عشر دقائق

هل هناك أي وفد آخر يطلب الكلمة حتت هذا 
 ؟ "التبادل العام لآلراء"البند الرابع 

معذرة نلتزم بالربنامج ألننا نضطر أن نرفع اجللسة 
يف الساعة السادسة ننتقل اآلن إىل العروض الفنية ولن نفتح 

 .د التايل يف جدول األعمالالبن

 العروض الفنية

أود اآلن أن نبدأ بالعروض الفنية ونذكر املقدمني 
العرض األول  ،هلذه العروض أن يقتصروا على عشرين دقيقة

من اليابان وعنوانه وريكاوا وشي هعلى قائميت السيد ياس
فعالية معطيات السواتل ملواجهة الكوارث الزلزال الياباين "

 ."العظيم

(اليابان) (ترمجة فورية من السيد ي. هوريكاوا 
 ،حضرات املندوبني ،شكرًا حضرة الرئيساللغة اإلنكليزية): 

شكرًا لكم على إتاحة هذه الفرصة يل  ،سيادايت ساديت
 .لتقدمي عرض إليكم يف هذه الدورة

ذان لالبحري الكارثية الوموجة املد إن الزالزل 
 .بًا ما زاال حيني يف ذاكرتناضربا بالدنا قبل ثالثة أشهر تقري

وأدركنا مع كل هذه الصدمات وشهدنا شيئًا هامًا أود أن 
بكل اأمئنان وثقة ميكنين أن أؤكد لكم و  .أشارككم إياه

مدى فائدة وفعالية التكنولوجيات الفضائية بالنسبة للبشر 
 .خاصة يف املناأق اليت حلثت با الكوارث ،والتمعات

ود أن أعرب بامسي بالنيابة ولكن قبل أن أتابع أ
عن شعب اليابان عن عميق تقديرنا للعامل برمته على كل 

وكلمات التشجيع  .الدعم واملساعدة اهلائلني الذين تلقينامها
الصادقة والصلوات اليت تقدم با الكثريون يف دول عديدة 

ولذا أود من عميق قليب أن  ،أثرت فينا مجيعًا يف اليابان
 زيًال.شكراً ج ،أشكركم

إن اليابان بدعمكم احلثيث هذا تتقدم على قدم 
 .اسرتجاع عافيتها من أجل عيش مستقبل عظيمتو وساق 

يف الثانية واألربعني دقيقة آذار/مارس يف احلادي عشر من 
بالساحل الشمايل  ٩أمل زلزال مدمر مبقياس  ،بعد الظهر

كيلو مرت من   ٤٠٠على بعد هونشو جزيرة من الشرقي 
وبالزالزل األربعة اليت حلقته واليت تراوح قياسها بني  .أوكيو
فإن قدر الدمار على منطقة واسعة كان منقطع  ٩و ٧,٣

وإن املنطقة األساسية يف الزلزال كانت  .النظري يف تارخينا
كانت ممتدة بني مخسمائة    ،على بعد مخسمائة كيلو مرت

ربعمائة ومت تدمري أ .كيلو مرت ومائيت كيلو مرت أوًال وعرضاً 
كيلو مرت مربع نتيجة ملوجة املد البحري اليت وصلت إىل 

ومجيع الضحايا وصلوا إىل مخسة  .علو مخسة عشر مرت
وهناك  .وهناك تسعة آالف ما زالوا مفقودين ،عشر ألف

جلوا وعددهم أكثر من مائة ألف حبلول آخر من أُ 
إذًا نتائج هذه الزالزل فاقت كل ما تصورناه من أيار/مايو. 

 .قبل

وعلى هذه الصور تشاهدون حمطة قطار وسكك 
حديدية وأرق وشبكات اتصال على األرض مت تدمريها 

تسونامي، ومل يتمكن أي كان بالوصول إىل المتامًا مبوجة 
ومل يتمكن أي كان من  ،مناأق متأثرة باستثناء املنقذين

استخدام اهلواتف األرضية أو النقالة أو التلفزيونات أو 
مث أن خطر اإلشعاعات نتيجة للحوادث يف  ،اإلذاعات

دايتشي النووية منعت أي كان من الوصول فوكوشيما حمطة 
. وإن هذه الكارثة حىت من اجلو ،إىل مقربة هذه املرافق

متثل مسة فريدة من بني ما حدث من كوارث يف املهولة 
اليت ... وعند االستجابة هلذه الكارثة على الصعيد  .تارخينا

فإن التكنولوجيات الفضائية  ،ق منقطع النظريهي من نطا
إن  ،أوالً  .وتطبيقاتا أثبتت جدواها من خالل ثالثة جوانب
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سواتل رصد األرض كانت مزاياها بالنسبة لرصد أساليب 
أخرى مثل الطائرات قد أبرزت أ�ا تستطيع أن تعطينا نظرة 
أوسع تغطي مناأق واسعة وشاسعة، وباألخص بالنسبة 

يت ال تستطيع الطائرات أن حتلق فوقها كاجلبال لألماكن ال
نووية أو األماكن اليت يصعب الوصول إليها نتيجة حلوادث 

 .فإن رصد السواتل كان سبيل الرصد الوحيد

ثانيًا سواتل االتصال بوصالتا اتضح أ�ا حيوية 
يف املناأق النائية املعزولة اليت ال وصول إليها لوسائل النقل 

جلوا كانوا عاجزين من وأولئك الذين أُ  .أو سبل االتصال
التثبت من سالمة وأمن أسرهم وأصدقائهم بوسائل 
االتصال العادية املوصولة باإلنرتنت مثًال واليت توفرها 

وحىت إن مل تكن القدرات متوفرة مبا فيه الكفاية  ،السواتل
 .يف املناأق املتأثرة

رعته بس GPS أو نظام حتديد املواقع العاملي ،ثالثاً 
األربع وعشرين اليت متثل نظام مالحة وحتديد املواقع بدقة 
أثبت جدواه جدًا يف رصد التشوه يف القشرة األرضية 

 .تسونامي والزلزالالوالتحوالت اليت حدثت نتيجة ملوجة 

إذاً ، ويف عرضي سأركز على اجلانب األول
استجابة أو تصديًا للكارثة فإن ساتل دايتشي أو آلوس 

يف رض على عشر وزارات أربعمائة مشهد عُ حصل على 
 .رئيسي ملنظمات منفردة عاملة يف التصدي للكارثةالقر امل

ومن أصل سبع وعشرين ساتل من املناأق األربعة عشر فإن 
كسا وكالة الفضاء اليابانية تلقت أيضًا مخسة آالف ا ج

مشهد بفضل أأر التعاون الدويل مثل ميثاق الكوارث 
 يل آسيا.سينتينالدولية أو 

وأود أن أعطيكم حملة عامة عن ثالث أمثلة من 
هناك جهاز استشعار  ،أوالً . استخدامنا لبيانات السواتل

س له نطاق مراقبة واسعة ميتد على منت ساتل آلو على 
إدراك الوضع اإلمجايل مع سبعني كيلو مرتًا ومسحت بياناته ب

عار . مث أن أجهزة االستشاملتضررة كانت أوسع ةطقأن املن
وس كانت فعالة جدًا يف رصد االجنرافات يف الرتبة يف آل

الكشف عن مدى يف مناأق اجلبال واملناأق املغطاة باملياه و 
. التشوه الذي حدث يف القشرة األرضية بتحليل خمتلف

ملناأق جبلية كثرية وأبوغرافية  هوكو اليت تتسمو ومنطقة ت
 .ا بدقةمتكنا أيضاً من احلصول على صور رصدت ،منفردة

فإننا بعد  ،يف إأار ميثاق الكوارث الدويل ،ثانياً 
تلقي صور من سواتل دول عديدة قمنا بتحليالت كثرية 
واستخدمت جاكسا هذه الصور لتقييم املناأق املغطاة 

ن إجراء متكنت أيضًا م ،باملياه وبسواتل عالية االستبانة
 حتليل مفصل لبعض املناأق.

فإن هناك مراكز آسيا،  سينتينيلويف إأار  ،ثالثاً 
 واوفر  نند ممجيستا تايلتوفري بيانات مثل املعهد اهلندي أو 

وباألخص استخدمنا صوراً  ،لنا صورًا بصرية عالية االستبانة
واستخدمناها  "٢"فورمو سات بصرية حصلنا عليها من 

 .لتبني وحصر الوضع اإلمجايل لألضرار يف مرحلتها األوىل

ئمة بالسواتل اليت وفرت هذه الشرحية تعطيكم قا
وكما تالحظون ليس هناك  ،صورًا لنا للتصدي هلذه الكارثة

ساتل واحد من أي دولة كان بإمكانه أن يوافينا ببيانات  
ولذا فإن  .كافية للتصدي لكارثة هائلة من هذا القبيل

املساعدة املقدمة من دول عديدة أفادتنا جدًا يف أنشطة 
 .اإلنقاذ

 ،بيانات السواتلعن ثال حمدد واآلن سأوافيكم مب
 ،إن جاكسا ليست وكالة لتدبر الكوارث عينتها احلكومة

ولكن يف حالة الكوارث  ،فهي ما زالت وكالة حبث وتطوير
فإن وكالتنا جاكسا تقوم بعمليات رصد بناء على ألب 

عىن مبنع الكوارث ومبوافقة مكتب رئيس يأيت من هيئة معينة تُ 
إدارة الكوارث التابعة جلاكسا والذي وإن نظام دعم  .الوزراء
 .ما زال يقدم مسامهات كربى ،أربع سنوات قبلأنشئ 

الشرحية التايل تبني لنا اإلجراءات األولية اليت 
اصذتا جاكسا برتتيب زمين يف أعقاب الزلزال، منذ ليل 

 عشر من وحىت صبيحة اليوم الثاين يف الثاينحدوث الكارثة 
وقدمت مطبوعة شاملة امسها أعدت جاكسا آذار/مارس 

 "خريطة املخاأر"وعنوا�ا  "خريطة منع الكوارث لدايتشي"
وهذه اخلريطة بينت تفاصيل البىن  .فيها معلومات جغرافية

التحتية العامة مثل السكك احلديدية والطرق واجلسور 
 .وكذلك مراكز اإلجالء ،وحمطات رجال املطافئ والشرأة
متت املطالبة با خصيصاً  وخرائط مبقياس أربعمائة ألف

مخسني قياس للتصدي هلذه الكارثة إىل جانب خرائط مب
ألف أو مائيت ألف سبق وكانت موجودة يف حوزة جاكسا 
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ووصل  .للتصدي ألي أارئ من الطوارئ قبل الكارثة
 .جمموع اخلرائط إىل سبعني مما سلم إىل مكتب رئيس الوزراء

امت قآذار/مارس ويف صبيحة الثاين عشر من 
حىت  شيموكيتا جاكسا أوًال برصد املنطقة األرضية كلها من 

هناك غطاءات  توكان ،كانتو جبهازي استشعار بصريني
 .ثلجية وغيوم آنذاك

الصورة على اليمني تبني املنطقة املغطاة باملياه فوق 
 .تسونامي باللون الداكن األزرقالاملنطقة اليت يغطيها 

رصدت مارس آذار/ويف صبيحة الرابع عشر من 
إيباراكي جبهاز حىت هاتشيمايا جاكسا كل الساحل من 

فداحة األضرار مت حتليلها على صعيد استشعار بصري و 
تلك املوجودة يف ويف الصورة الثانية من اليسار و  .البلديات

على اليمني هناك أجزاء باألزرق الداكن تبني املناأق املغطاة 
اليمني تشاهدون ومن الصور املوجودة يف أسفل  .باملياه

وهذه الصور عاجلناها على  .ا�يار جسر روكوك أوهاشي
دمت شكل وعلى نسق خريطة مبقياس مائيت ألف وقُ 

 .للحكومة لكي تدرك الوضع احلقيقي

وكذلك فإن جاكسا قدمت املعلومات عن تلك 
قوات الدفاع املدين ومكتب تدبر  إىلاملناأق الشاسعة 
وبعد  .جامعة إيوايتل من خال يوايتإلالكوارث التابع 

بدأت جاكسا تقوم بتقومي آذار/مارس السادس عشر من 
[؟يتعذر وحتليل باستخدام سواتل دول أخرى وسواتل 

صورة على اليسار تبني الو ـ [؟إليوس؟]. التابعة لمساعها؟] 
ذو التشوهات يف القشرة األرضية اليت تولدت من الرادار 

أيضًا اليت تبني [؟بالسار؟] الفتحة االصطناعية وبينت 
 .تغريات قبل وبعد الزلزال

وهناك الكثري من األلوان الظاهرة على املنطقة 
 .بني حتوًال يف سطح األرض حول أوشيكاتاملرصودة 

صورة على اليمني تبني التغري الذي كشفناه يف حوض الو 
واملناأق باألمحر يبدو كأ�ا تأثرت [؟يتعذر مساعها؟] 

 .بالكارثة

تخدمت جاكسا بيانات الشرحية هذه اس
للكشف عن املناأق املغطاة باملياه وقيمنا جمموع [؟بالسر؟] 

الكيلومرتات املربعة املائة ومخسني بأ�ا مناأق فيها فيضانات 

فرت ملناأق النقل والسياحة وتغطي مدنًا وبلدات ووُ 
ر جري باستخدام صو وهذا التقييم أُ  .واألرض والبىن التحتية

 .سار إكسخرى مثل تري ألدول اقدمتها سواتل 

ينتينيل ورداً على حتريك ميثاق الكوارث الدولية وس
قامت سواتل من دول أخرى برصد  ،بعد زلزال بقليلآسيا 

آذار/مارس األوضاع الطارئة ابتداًء من الثاين عشر من 
وباألخص هناك صورة واضحة حصلنا عليها أوًال من 

واأللوان  سياينتينيل آساثنني من خالل [؟يتعذر مساعها؟] 
الداكنة الزرقاء يف هذه الصورة تبني املنطقة املغطاة باملياه 

 سيندال.قرب مدينة 

لية يواآلن أود أن ألفت انتباهكم إىل صورة سات
هذه من أمثلة الصور اليت قدمتها  "سات اثنني راريد"قدمها 

صورة على اليمني الو  .الكثرية عرب ميثاق الكوارث الدويل
اي اليت غرقت حتت من مطار سينت ةطقة القريبدر أ�ا املنقُ 
املغطاة ناأق تسونامي واألجزاء احلمراء يف الصورة تبني املال

وهذا التحليل  .كيلو مرتًا مربعاً   ٧١باملياه وجمموع مساحتها 
 .دم لوزارة النقل لديناقُ 

الفوتوغرافية أيضاً  ،هذه هي الصور اجلوية
األلوان الداكنة تبني  املستقيمة ملطار سينتاي بعد الزلزال

والصور اجلوية هذه كانت فعالة  .املناأق التابعة للفيضانات
لتقدمي شهادات لضحايا الكوارث يف كل من احلكومات 
احمللية ألن الصور اجلوية أكثر دقة ووضوحًا يف املناأق 

ولكننا استخدمنا تلك الصور  ،ليةيالضيقة من الصور السات
 .فقط لتبني املوقع أحياناً 

رسلت بالربيد صورة على هذه الشرحية أُ الو 
اإللكرتوين من أحد الباحثني يف جامعة كالرك يف الواليات 

الذي كان قد عمل  AITاملتحدة إىل الدكتور ناجاي من 
وعند حتليل  .لية لليابان كمدير مشروعيعلى صور سات

لية فإن الباحثني يف جامعة كالرك تنبهوا إىل يالصور السات
الدكتور ناجاي  رسلت من األرض وبُلغكانت أُ   رسالة جندة

 جلوا من منطقةوكان هذا نداًء للنجدة أرسله البعض ممن أُ 
الدفاع املدين قوات قدمها أوناغاوا وألبوا إمدادات إغاثة ي

وهذا النداء نقل فورًا إىل احلكومة  .وغريهم من املنقذين
جيات وهذه القصة تبني أنه كيف التكنولو نياغي، احمللية يف 
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الفضائية ميكن أن تكون جسرًا بني أولئك احملتاجني 
 .للمساعدة واملستنجدين غريهم إلنقاذ أرواحهم

وبعد الزلزال مل توفر جاكسا فقط أساليب رصد 
الوضع من الفضاء وإمنا وصالت اتصال بفضل ساتلي 

وهذا هو اجلانب  .وكيزونا ٨ومها كيبو  ،اتصال جتريبيني
لوجيات الفضائية وتطبيقاتا مما الثاين من جانب التكنو 

مثانية فإن اجلاكسا  وأوًال وبالنسبة لبيكو .ذكرته من قبل
وحمطة اتصال اختبارية نقل يف بلدية  وضعت هوائي أرضي

سوشي وبلدة أونوغاوا بني الرابع والعشرين تأوفوناتو وبلدة أو 
وخط أيار/مايو وحىت احلادي والعشرين من آذار/مارس من 

مع كيلو بايت كل ثانية جيُ   ٧٦٨بقدرة  االتصال هذا
األنرتنت كتلك املتصلة بالسالمة أو اإلقامة معلومات عرب 

 .دينوجاملؤقتة أو للتأكد من قائمة امل

فإن جاكسا ركبت  ،أما بالنسبة لكيزونا ،ثانياً 
يف مكتب إدارة ايواتة  ، نقاالً هوائيًا أرضيًا قابًال لالنتقال
باإلضافة إىل مدينة   ،الكوارث الذي كان مقرًا إلجراءات

كامايشي اليت كانت تعمل مكتبًا إلجراءات الكوارث 
 ٢٠بقدرة "برود باند"، وهناك خطوط نطاق واسع  .احمللية

آذار/مارس وصلت بني العشرين من أُ  ،ميغا بانت كل ثانية
لتمكني استخدام نظم نيسان/أبريل والرابع والعشرين من 

ستبانة والتلفونات عرب اإلنرتنت التداول عن بعد العالية لال
وقبل الكارثة فإن كيزونا قد  .الالسلكية "الن"وخطوط 

وبعد الكارثة اتضح  ،شغل بدف إفادة آسيا واحمليط اهلادئ
يف أن كيزونا أساسي لتلبية االحتياجات البسيطة للشعب 

 .الكوارثاملنكوبة باملناأق 

نظام اهليئات احلكومية استخدمت أيضًا  ضوبع
لرصد تشوهات يف القشرة  GPSديد املواقع اجلغرافية حت

له  GSIومعهد املسح اجلغرايف  .تسوناميالاألرضية وموجة 
ل كل التشوهات لاليابان وحيف  ١٢٠٠تو حمطات مراقبة 

واتضح أن شبه جزيرة  ،القشرة األرضية برصد حتركهايف 
أمتار  ٥,٣أوشيكا كانت قد انتقلت جنوبًا شرقًا بنحو 

وبعد حتليل أشكال  .مرتاً بسبب الزلزال ١,٢ت بنحو وهبط
األمواج كما سجلناها بذا النظام فإن معهد امليناء واألحباث 

األوىل كانت قد  .اكتشف أنه أحدثت سبعة موجات كربى
 .وصلت إىل ستة أمتار يف علوها

لعب فإن دايتشي كساتل  يوكما جاء يف عرض
الذي وقع يف شرقي  دورًا هائًال بعد هذا الزلزال اهلائل

وبعد الصور الكثرية اليت ظهرت يف وقت احلاجة  .اليابان
ًا يف توليد لزلزال اتضح أن دايتشي فيه بني شذوذبعد ا

أفئت الطاقة وإن مجيع أجهزة الرصد املوجود على متنه قد أُ 
 .بعد شهر من الزلزالنيسان/أبريل يف احلادي والعشرين من 
ألفني كانون األول/ديسمرب يف   ألقوكان هذا الساتل الذي أُ 

عمره  قد عمل ألكثر من مخس سنوات أي أكثر من .وستة
[؟يتعذر  .ثالث سنواتلاملتوقع وتصميمه الذي كان 

شاهد دايتشي تصل إىل ست ماليني ونصف ن مساعها؟]
تخدام البيانات احملفوظة منه لرصد ونعتزم مواصلة اس

 .الكوارث ورسم اخلرائط ورسم الغابات والبيئة

إن التحضريات إلأالق سواتل التابعة جارية حالياً 
من املقرر أن  SARالذي حيمل  [؟يتعذر مساعها؟]فإن 

لياباين ألفني وثالثة عشر ويليه يطلق خالل العام املايل ا
رر أن ومن املق ،الذي حيمل أجهزة استشعار بصرية ٣لوس آ

 يطلق سنة ألفني ومخسة عشر.

حضرة الرئيس، من خالل جتاربنا هذه األخرية بعد 
مرة أخرى بأن التكنولوجيات  رنق ،ال اليابان الكبريزلز 

�ا متكننا من ألالفضائية فعالة جدًا يف مكافحة الكوارث 
إقامة رصد واسع النطاق وتوفري وصالت اتصال بقدرات 

وإن الرصد  .هائلة وبتحديد مواقع دقيقة ومعلومات آنية
الدقيق هلبوط األراضي وإصدار شهادات لضحايا الكوارث 

ناد إىل البيانات أمر مت بفضل البيانات اجلوية ال باالست
ولكن السواتل ميكنها أن ترصد وتراقب  .بيانات السواتل

املناأق اليت ال تستطيع فيها الطائرات أن حتلق كاجلبال أو 
وهي  ،كما هناك نقطة هامة أخرى  .املناأق الوعرة األخرى

 أنه إذا أردنا أن نستجيب لكوارث قوية منقطعة النظري فال
بد من استخدام التطبيقات الفضائية معًا كما يقدمها العامل  

 .ويف هذا الصدد فإن التعاون الدويل هام جداً  .كله

ويف اخلتام أود مرة أخرى أن أعرب عن تقديرنا 
الكبري الذي حصلنا عليه من كافة أتاء  دعمالاخلالص على 

وبينما شهدنا مدى فعالية وحيوية دمج  ،العامل
والتطبيقات الفضائية وحتقيق التظافر يف التكنولوجيات 

جهودنا للتصدي وللتغلب على حتديات هائلة فإننا شعرنا 
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من جهة أخرى بعمق مدى أمهية املساعدات الدولية 
 وشكراً. ،بالنسبة لذوي احلاجة

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
هل هناك أي وفد يود  .للسيد هوريكاوا على عرضك هذا

وبذلك نأيت إىل  .دوأرح أسئلة على احملاضر؟ ال فيما يب
شيلي السيد ؟؟؟ ض الثاين عصر اليوم ويقدمه ممثل العر 

ال التعاون الدويل ألفني حول أنشطة الفضاء التشيلية يف جم
 ألفني وإحدى عشر. -وعشرة 

(ترمجة فورية ) شيلياجلمهورية (أكونا خ. السيد 
شكرًا حضرة الرئيس، أود أن أشكركم  :من اللغة اإلسبانية)

 .على هذه الفرصة املتاحة يل لتقدمي هذا العرض

ثل اليابان مم هذكر  اعيد مننود أن  ،منذ البداية
 ،ألفني وعشرة شباط/فربايرفبالزلزال الذي وقع يف  ،املوقر

سررنا للدعم اهلائل الذي حصلنا عليه من التمع الدويل 
لية ال لتدبر يباستخدام صور التكنولوجيات الفضائية السات

. ووكالة وإمنا أيضًا خالل عملية إعادة التعمري ،اكارثتن
ئاسي وهي تعمل  شيلية منظمة هلا تفويض ر الفضاء ال
وهدفها  .شيليار للرئاسة بلجنتها املوجودة يف كمستش

الرئيسي أن تدير وتنسق كل القضايا املتصلة بالفضاء يف 
وحددنا مساري عمل بعد إعادة تنظيم وكالتنا يف  ،بالدنا

فإننا قررنا الرتكيز على  .من العام املاضي آذار/مارس
رصد  ،والثاين .العلم والتكنولوجيا ،أوالً  ،نشاأني أساسيني

وسأشري إىل بعض هذه األنشطة اليت نطورها مع  .األرض
 .إبراز جانب التعاون الدويل يف جماهلا العلمي والتكنولوجي

فإننا نود أن نبني لكم  ،رصد األرضثانياً، أما يف 
كيف ميكن أن   ،ونبني جلميع املنظمات يف بالدنا ويف اخلارج

ق التنمية تفيدنا التكنولوجيات الفضائية لصاحل شعبنا ولتحقي
لية وذلك يف كل ياالقتصادية واالجتماعية عرب الصور السات

 ما خيص اإلدارة العامة.

امة للغاية يف هاالت تشاهدون هنا ثالثة جم
التخطيط أللفني وعشرة ألفني وإحدى عشر الستخدام 

إن رصد األرض يدمج بنظم  .لية لإلدارة العامةيالصور السات
حسني وتنسيق أفضل يف املعلومات اجلغرافية اليت تسمح بت

ومن الاالت اليت ظللنا نطورها يف إأار  .عمليات اإلنتاج
ابقة لتبني جدوى ما يسمى بالفرتة الس ،العلم والتكنولوجيا

بعد جتربتنا يف العام املاضي شاركنا  .ليةياالتصاالت السات
يف حتسني كل سبل اتصاالتنا وأدركنا أننا يف حاجة إىل دعم  

وبذلك فإن  .بالتكنولوجيا الفضائيةكل شبكات أوارئنا 
وزارة االقتصاد اليت أمثلها وأمانة االتصاالت السلكية 

لية يوالالسلكية تعمالن على تبني جدوى االتصاالت السات
كلت واليت خصصت لنا من و باستخدام املواقع املدارية اليت أ

 .جانب التمع الدويل

وتن أيضًا بصدد تبني املراحل األولية ملشروع 
فنحن نعمل على توقعات  ،ره بدعم التمع الدويلنطو 

وتنبؤات تسمح لنا باستخدام املعلومات اجلغرافية لتعريف 
وحتديد درجات احلرارة وغري ذلك من املعايري اليت تساعدنا 

كما أننا منخرأون يف مشاريع   .بفضل االستشعار عن بعد
أخرى مع منظمات أخرى تابعة للدولة مثل مركز املعلومات 

كما تاول   .اصة باملوارد الطبيعية ومعهد األحراج الوأيناخل
لية لتحسني كل عملية اإلنتاج ياستخدام الصور السات

ووزارتنا ضالعة أيضًا يف تطوير تلك اهليئة لكي  .الزراعي
يكون عملها مفيدًا بفضل االستشعار عن بعد وخاصة 

 .ليةيبالصور السات

ويف سياق هذا املشروع فإننا نطور عددًا من 
األنشطة عدد من الدول األخرى إذًا إليكم اآلن بعض 

[؟يتعذر كما أننا   ،املشاريع اليت نطورها يف هذا الصدد
ربة على منوال ما ذكرته اليابان يف استخدام جت مساعها؟]

عىن أنشأنا فريقاً إعالمياً يُ  .تكنولوجيات الفضائية بعد الزلزال
مع معهد اإلحصاءات بتوفري وجتهيز املعلومات اآلتية 

وهذا مسح لنا بأن ندير وتدد مناأق الفيضانات  ،تلبالسوا
وتن اآلن بصدد  .وأن تسن إدارتنا للكوارث بعد وقوعها

واستخدام التكنولوجيات  .حتقيق إعادة تعمري البالد
الفضائية يتجاوز هذا احلد فكما مسعتم يف العام املاضي 

شيليني وقد حظينا جنحنا يف إنقاذ عمال املناجم ال أيضاً 
عام من الناسا واألأباء الذين ساعدونا يف املشاكل بدعم 

الطبية خاصة لدعم أولئك الذين عانوا من حالة انعزال 
. وبعد جتربتنا هذه رأينا أن نفيد الدول األخرى با .قصوى
ومع  ...وإىل جانب  حزيران/يونيوالسابع عشر من ويف 

لكوادر الرئيسيني من ناسا قمنا بالرتتيب لعملية ااألأباء و 
وستكون هناك حلقة دراسية يف سانتياغو يف اإلنقاذ 

عاصمتنا لكي نبني للعامل الربط بني االنعزال األقصى يف 
 .يف باأن األرض ،الفضاء والعزلة القصوى حتت األرض
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وهذه تتصل بأمور ذكرناها باألمس فيما يتعلق بالتعاون 
كما أننا نشارك يف تنفيذ عدة   .الدويل يف املسائل الفضائية

فكما قلنا يف األمس نرى أن  ،جلامعاتمشاريع دعم ا
عليها  .رغم قلة مواردهادنا ال بد من أن تكون استباقية بال

 .أن تكون استباقية ومقدامة يف النهوض مبشاريع تعم البلد
واملعاهد  وهنا تاول أن نستغل كل أاقات جامعاتنا

 .اإلقليمية واألقاليمية

يف االحتاد الروسي نعمل على روس كومسوس مع 
وكذلك مع تبادل  QOSم لنظم الكمية والبصرية تطوير نظا

  .كومسوس املعلومات بني وكالة الفضاء الشيلية وروس
  اغفاإنتو كذلك هناك مشروع جديد نطوره مع جامعة 

يف مشال سانتياغو وسيفسره لنا مدير العلوم ستا كا
 .والتكنولوجيا هلذه اجلامعة الدكتور كارلوس أرايا

ستا) كا  اغفا(جامعة إنتو  كارلوس أراياالسيد  
امسحوا يل أوًال وأنا  :(ترمجة فورية من اللغة اإلسبانية)

اجلامعة اليت أمثلها أن أقدم عرضاً  أتشرف شخصيًا وباسم
موجزًا للمشروع الذي سيرتك أثرًا كبريًا على منطقتنا والذي 
سيعزز التطبيقات لتكنولوجيا الفضاء والتنمية يف بلداننا 

نقل و وتكون له منافع كبرية يف تطبيقات كثرية مثل السياحة 
 تطبيقات الطاقة النظيفة وغريها.و التكنولوجيا 

ستا تعمل على اسرتاتيجيات كا  غافاإن جامعة أنتو 
ونريد أن نعرف ما  ،حتليليالت كثرية لتعزيز هذا األثر الكبري

خاصة وأننا نعرف أنه على  ،هي املنافع الكبرية يف املنطقة
وكما ترون يف هذه الصورة على  .سطح املريخ هناك صحراء

الشاشة نريد أن نعرف كل املعلومات املتصلة بذه الصور 
وخاصة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات  ،اليت مجعناها

كذلك حظينا بدعم  .ناسا إميس"ـ "كعلمية رفيعة املستوى  
من شركات املناجم وشركات التنقيب اليت تستخدم أحدث 
التكنولوجيات للتنقيب يف املناجم وتعمل يف ظروف صعبة 
جدًا حيث لدينا مشاكل كثرية متصلة بأماكن حتصل على 

اً أو ظروف صعبة إشعاعات أو أماكن ذات ارتفاع عال جد
لذلك حاولنا أن نرى ما هي احلاجة وحاولنا أن  .خمتلفة

وهو جممع  "اتت"هابينضع جممعًا كبريًا يف الصحراء مسيناه 
أورنا هذا املشروع الذي حدد أن  ،علمي وتكنولوجي

شيلية اتيجي لنا سيكون وكالة الفضاء الالشريك االسرت 
ا المع وذلك بناء على اقرتاح املؤسسات لكي تطور هذ

عبارة عن  " وهيإم مارس"و MM MARSاملعقد وهو 
 .القمر مع املريخ وهلا مراحل كثرية

 تعلى إنشاء جممع هابيتا لاملرحلة األوىل تشتم
وخميم للسكن يف الصحراء سيكون يف ليونغاي وهي على 
بعد مثانني كيلو مرت من مدينة أنتوفاغاستا وهناك سنقوم 

ية التشغيل وكيفية استقالل مبحاكاة لشروط وظروف إشعاعية
ويف حبوثنا  .واختبار التكنولوجيات املتصلة بامللفات الفضائية

نقوم ببحوث متصلة بتحول األراضي التحقيقات والعمل يف 
 .ظروف صعبة خاصة من الناحية الطبية

املرحلة الثانية تشتمل على إنشاء مبىن تعاوين يف 
 Greenمقر اجلامعة سيسمى يف المع األخضر 

Building  اعتماد التكنولوجيات اخلضراء غري املؤذية ومع
للبيئة إذًا واليت تدرس أثر التكنولوجيات على البيئة مثل 

سنعمل  .توليد الطاقة والتصرف بالنفايات البيولوجية وغريها
أيضًا مع فرق حبوث على مشاريع حمددة وأن ننشئ مركزاً 

حيث سنكيف برامج من العلوم ومناذج  ،لالبتكار التعليمي
مثًال يف  حزيران/يونيوليم يف مراكز املعاهد الدولية ويف التع

 غاليليو.هذا الشهر سنستضيف برنامج تعليم على برنامج 

املرحلة الثالثة وهي من أجل بناء االختبارات 
مع توليد الطاقة  ،تللهابيتاالتكنولوجية لتشغيل خارجي 

إدارة النفايات وكذلك تشغيل البعثات واستكشاف القمر 
الوقت ذاته سنستفيد من هذه املعارف ويف  .واملريخ

شيلي وتعرفون أن  ، التنقيب عن النحاسوالتكنولوجيات يف
فنحن سنحاول أن  ،هي من كبار الدول املنتجة للنحاس

نكون هذه املشاريع لدينا أربع ومخسني منجمًا يف هذه 
األمن و املنطقة ولدينا مشاريع كثرية مثًال الطاقة واملياه 

الصحة واألمان يف و ليات اخلطرية أمتتة العمو الصناعي 
الصحة الوظيفية واملهنية وكذلك مع خمتلف املنافع و الوظيفة 

اليت ميكن أن تصل عليها من هذه املشاريع بواسطة رؤوس 
لدينا كتيب حول هذا املشروع ميكن  .أموال وأنية ودولية

 .أن حتصلوا عليه يف هذه القاعة

(ترمجة فورية ) شيلياجلمهورية (أكونا خ. السيد 
نعمل  ،ما أشار زميليك  ،إذًا تن :من اللغة اإلسبانية)

وننوي أنتوفاغا كاستا بالتعاون مع التماعات ومع جامعة 
أن نطلق يف املستقبل القريب مشروعًا جديدًا مع جامعة 
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ع املختلفة بالتعاون مع ولدينا هنا هذه املشاري ،شيلي أيضاً 
كاردي لدينا أيضاً جتربة نقوم با وقدمها الدكتور   .اجلامعات

دمي منصة شيلي وهو تقدي من جامعة سانتياغو ماس منييز 
ساتلية للتعليم املتعدد اللغات وذلك بدف مساعدة 

ومن خالل  .السكان األصليني على فهم جسم اإلنسان
لية يف املناأق ياستخدام تكنولوجيا االتصاالت السات

وذلك عرب هذه السواتل ميكننا أن نعلم يف لغة  ،البعيدة
ولغات السكان األصليني األخرى كيف يفهمون ابانوي ر 

كذلك لدينا معرض اجلو   .ونه بشكل أيبجسمهم ويعاجل
يف �اية  شيليدي و غضاء الدويل الذي انعقد يف سانتيالفوا

كذلك ترك هذا املعرض أثرًا دولياً . نيسان/أبريلآذار بداية 
ويف ذلك املعرض نريد أيضًا أن ندعوكم هنا لكي تشاركوا 

 ،فيه يف املستقبل وخاصة يف خمتلف املواضيع اليت ننظمها
وأرجو  ،مثًال تنظيم جناح يف املعرض يكرس للفضاء ومنها

أن تتصلوا بنا لنساعدكم على هذا الال أو حىت عرب موقعنا 
وهكذا ميكن أن نعطيكم ت" ويب ساي" ،على اإلنرتنت

معلومات وميكن لكم أن تسامهوا بشكل أفضل يف هذا 
 .الال

ء وكاالت ذلك نريد أن نعقد اجتماعًا لرؤساك
 ،شيليهذا املعرض الذي سينعقد يف  يفالفضاء مجيعًا 

وإضافة إىل األنشطة املؤسساتية واحلكومية تن لدينا تعاون 
واسع النطاق مع الشركات اخلاصة الناشطة يف جمال 

مثًال أورنا مشروعًا ال يبغي الربح مع شركة  ،الفضاء
شيلية يف جماالت كوم وهي تعمل مع وكالة الفضاء الليأجن

ري لونمنها مشروع  ،شاريع كثريةمتصلة بالفضاء منها م
وجمموعة أجنليكوم كانت من تلك الموعات  .إكسربايز

شيلي السيد توتش ولدينا رائد الفضاء ال .اليت مت اختيارها
الذي سيفيدكم مبزيد من املعلومات يف التاسع من 

 .خالل هذا االجتماع حزيران/يونيو

األسبوع األول  ،إذًا أرجو أن تذكروا هذا التاريخ
يف سانتياغو نعقد االجتماع الدويل  تشرين األول/أكتوبرمن 

للجنة سواتل مراقبة األرض مبشاركة الواليات املتحدة وكندا 
وندعوكم حلضور هذا احلدث املهم ملراقبة األرض  ،والربازيل

تشرين الذي سينعقد إذًا يف األسبوع األول من 
 شيلي شكراً جزيالً.غو عاصمة يف سانتيا األول/أكتوبر

كراً ش :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
هل من وفد لديه أسئلة يود أن  .على عرضك أكونالسيد ل

 ،يطرحها على صاحب العرض؟ نعم مندوب الربازيل
 .تفضل

اجلمهورية ( فيلو)ونسيرات م .خ(السيد 
شكراً  :)نيةاسبإلا(ترمجة فورية من اللغة ) يةالربازيلاالحتادية 

أبدأ بتكملة مداخلة  امسح يل بأن ،جزيًال حضرة الرئيس
فمن املثري لالهتمام  .شيلي يف هذا العرضإخويت من 

 .لشيلي يف هذا الااب أن نرى كل ما ينجزوه يف اإلعجو 
تن يف وكالة الفضاء الربازيلي على استعداد للتعاون معكم 

ولكنين أريد أن أأرح سؤاًال هنا يراودين يف  ،يف هذا الال
وهو بالنسبة إىل الشخص الذي سيعطينا  ،هذا الال

  غاو برنامج أنتافحول التفاصيل والذي قدم التفاصيل 
ما هي  ؟أريد أن أعرف ما هو مثن هذا الربنامج ،وستاك

 اتكم يف امليزانية اليت تستخدمو�ا يف هذا الال؟توقع

: ة من اللغة اإلنكليزية)(ترمجة فوريلرئيس ا
  مندوب شيلي.

(ترمجة فورية ) شيلياجلمهورية (أكونا خ. السيد 
شكرًا جزيًال على هذا السؤال  :من اللغة اإلسبانية)

التقديرات األوىل للمرحلتني األولتني هي عشرين مليون 
كما   .اخلاصة اتومعظم هذه األموال تأيت من الشركدوالر 

قدمت يف عرضي قلت إن من أكرب الشركات الناشطة يف 
مها جدًا أن تستثمر يف هذا الال موجودة يف بالدنا ويه
لدينا  .وأعطيكم أثرًا هنا ،هذه املشاريع اليت ترتك أثرًا عاملياً 

شركة للمناجم وأنية حتقق أرباح كثرية وأعطتنا وحدها 
لذلك يهم هذه الشركات أن  ،مخسة عشر مليون دوالر
وميكن هلذا  ،هذا هو انطباعنا .تقدم التمويل هلذه الربامج
زايدًا يف املستقبل ونشهد انضمام الربنامج أن يرتك أثرًا مت

 .لشركات أخرى

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
 .السؤال الثاين للمكسيك

 ةلواليات املتحدا( ]السم غير مذكورا[السيد 
بكل بساأة  :)نيةاسبإلا(ترمجة فورية من اللغة ) املكسيكية

أريد فقط أن أحصل على مزيد من املعلومات بالنسبة إىل 
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االجتماع الذي سينعقد يف إأار املعرض اجلوي والفضاء 
أريد أن أشري إىل أنه من املواضيع اليت تمنا هو أن  ،الدويل

تن يف حكومة املكسيك وفيما تن  .النقوم بذا االتص
إذًا يهمنا أن  .نشغل اآلن الرئاسة املؤقتة لألمانة املؤقتة

جنتمع مع مدراء الوكاالت وأن نلتقي با يف هذه 
 االجتماعات الدولية.

تفضل  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
 .نعم

(ترمجة فورية ) شيلياجلمهورية (أكونا خ. السيد 
شكراً يف هذا الال سنقدم لك دعوى  :من اللغة اإلسبانية)

تساعد على تنظيم لواقع تثك على أن تعمل معنا و ويف ا
 .حلدثهذا ا

هل  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
 يود مندوب املكسيك أن يساعدنا على تنظيم هذا احلدث؟

العرض األخري الذي سنستمع إليه اليوم بعد الظهر  .شكراً 
من املكسيك وعنوانه إنشاء نظم مشيدت هو السيد مايكل 

 عرب السواتل يف املكسيك.رصد 

لواليات املتحدو ا( )شميدت. م(السيد 
شكراً جزيالً،  :ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)() املكسيكية

 املكسيك عرب لقد أورنا تطبيقات تشغيلية كثرية يف
تصل عليها من  استخدام السواتل وهي تشتمل على صور
لذلك نود أن  ،السواتل ولكن أيضًا من سواتل اختبارية

نعرضها على حضراتكم يف هذا املنتدى وقمنا با يف أمريكا 
الالتينية ومع دول أخرى أيضًا ليس فقط مع أمريكا 

 .الالتينية

من املكسيك  إذًا تن يف هذه اخلدمات التشغيلية
بعضها نسميها سلسلة تنظيم اخلدمة من  ...بدأنا منذ 

وبالنسبة إلينا البداية هي عند االلتقاط  ،البداية إىل النهاية
أوًال توافر أو قدرة تقدمي  .يف املوقع وذلك لسببني أساسيني

خدمات تتم يف الوقت احلقيقي وسنفسرها مثًال يف حالة 
من دون االلتقاط الكشف عن حرائق اليت ال تكون ممكنة 

 .واهلدف الثاين هو بناء القدرات .للمعلومات يف املوقع
بالنسبة إلينا جنحنا يف هذا املسعى من خالل استخدام 
اهلوائيات وحاليًا لدينا ثالث هوائيات يف املكسيك واحد 

متعدد األمناط واحد آخر هو هوائي  ،ترونه هنا يف الصورة

يعها تعمل من دون ومج .وثالث اللتقاط البيانات ،للبعثات
 .أي خلل وتقدم املعلومات األساسية

إذًا تن نستخدم هذه الصور لرفع تقارير وأنية 
من إحدى أهم املشاريع هو احلصر أو  ،وكذلك الدولية

وتن يف هذا الال  "املنغروف"اجلرد الذي قمنا به لغابات 
إن كان من ناحية  ،قمنا بتوسيع مجيع البيانات يف هذا الال

ة . الحظنا أنه لدينا نظم إيكولوجيأو منطية معينة منهجية
روف وكذلك حاولنا أن نفهم غمعينة يف هذه األماكن يف املن

[؟يتعذر هذه النظم لنحافظ عليها ولنستعمل هذا الربنامج 
لذي يعطينا صور ذات استبانة عالية جداً وتاول ا مساعها؟]

أن نستفيد من برامج أخرى لنجمع البيانات اليت ميكن أن 
 .روف وإعادة تأهيلهاغدمها للحفاظ على املننستخ

نا بتطويره على صعيد القارة أمشروع آخر بد
بكاملها وشركاؤنا هنا هم مجعية املسح اجلغرايف يف الواليات 

نعمل على وضع منوذج رصده  .كذلك مع كندا  ،املتحدة
كندا تقوم   .ومعاجلة البيانات تصل على البيانات من املوقع

الواليات املتحدة تقدم  ،لى نطاق واسعمبعاجلة البيانات ع
وتن نستخدم هذه البيانات  ،ليةيخدمات صور سات

لوضع أول خارأة لتغطية األراضي على القارة  "سيمود"
شيلي األرجنتني ، نعمل مع زمالئنا األمريكية تكون موحدة

ينا وسننشئ ، نسميه سري الربازيل لتوسيع هذا املشروع
ريكية حول تغطية ونصدر بذا أول خارأة للقارة األم

لدينا استبانة لواحد على مائيت ومخسني ألف  .األراضي
ميلي مرت يف مشال أمريكا وتاول أن تصل على االستبانة 

 .ذاتا ملا تبقى من القارة األمريكية

كذلك يف خليج املكسيك نقدم هذه الصور 
سطح الساتلية خلليج كاليفورنيا أيضًا ونقوم برصد حلرارة 

بحر وكذلك نستخدم تركيز هذه املكونات الذي املياه يف ال
حيدد خمزون السمك وملوحة املياه وحيدد النظام اإليكولوجي 

كذلك نستخدم بيانات االستشعار عن   .بكامله يف البحر
بعد للتحليل الفضائي وهنا نفيد بتقارير بشأن هذه 

نقدمها وفق جمموعة واسعة ومتنوعة من املعايري  ،البيانات
ونعرف أنه دائمًا من الصعب أن نقوم بإدارتا  .توالبارامرتا

وأيضًا تصل على هذه اخلدمة لتحديد كيف ميكن أن 
وكيف ميكن أن ترز تغيريات نوعية  ،نعمل على هذا الال

ذ يف الربامج نف. وهذه التحاليل تُ وجوهرية يف هذا الال
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  يدلدينا مشروع ر  دى أهم املشاريعوهي من إح ،الوأنية
نقوم به وسننفذه يف �اية العام املقبل يف كالس الذي 

 .املكسيك

مشروع آخر وهو رمبا األهم والذي يستخدم يف 
ف عن حرائق الغابات ورسم أكرب حجم ممكن هو الكش

 مشروع بدأنا مبشروع الواليات املتحدة انتقلنا إىل .خرائطها
وديس بشكل مكثف ومتكنا مآخر واآلن نستعمل هوائي 

الغابات ألمريكا  ة للكشف عن حرائقمن تقدمي هذه اخلدم
لدينا تعاون من خمتلف املعاهد مع مركزنا  .الوسطى بكاملها

كما أننا نرسل من املكسيك خرباء إىل   ،يف املكسيك
غواتيماال ليدربوا العاملني فيها أو يف دول أخرى أيضاً 

نكثف هذه اخلدمة نستخدم النظام األمريكي وهو حمساس و 
وترون هنا ماذا نفعله  يكشف عن احلرائقوالذي تيلي أغوا 

وحتصلون على هذه ، [؟يتعذر مساعها؟]على هذا املوقع 
ميكن أن  .اخلدمات بشكل جماين حول احلرائق اخلدمات

تسجلوا كمستخدم أكثر من ستمائة مستخدم منها 
حكومات وهيئات حكومية واحتادية وفيدرالية وحملية يف 

أن  كذلك يف كل دولة من أمريكا الوسطى ميكن  .املكسيك
أي أ�ا مل حتصل على كل  ،تسجل وحتصل على تقرير دائم

نقطة ومكان حلريق بل ميكن أن حتصل على معلومات 
هذه هي بعض املنتجات العامة اليت أصدرناها مثان  .تمها

مرات يف اليوم الواحد نقوم مبعاجلة هذه البيانات وتن 
سريعون يف توفري هذه املعلومات اليت ال تستغرق أكثر من 

 .صف ساعة لتقدميها مبا نسميه الصور يف الوقت الفعلين
هذا مثًال حريق يف احلديقة الوأنية  ،نضع خرائط وحتاليل

وقمنا بإنذار األشخاص القاأنني إىل جانب هذه احلديقة 
 .العامة لكي يعرفوا كيف يأخذوا احتياأاتم

لدينا أيضًا خريطة لرسم املناأق احملروقة شبه 
ة نقوم با يف شهر واحد أو على أوتوماتيكية شبه آلي

إذًا مع تقدير هذه اخلدمات بشكل ناجح فكرنا  .أسبوعني
رمبا ميكن أن نكون  ،تن يف وكالة الفضاء املكسيكية

مًا وللذهاب أبعد من هذا يف هذه قد للمضي ةاحلاضن
لية أو سواتل يوفكرنا يف تقدمي اخلدمات السات .الطريق

أيسر هذه الصورة لدينا إذًا تن ترون هنا عند  .للمكسيك
وتذهبون هنا إىل  ،منتوج ثنائي يعطينا إنذارًا حبريقة معينة
ميكن  .ذه الصورةهلأمين الصورة وترون تقييمًا كميًا ونوعيًا 

أن نصرف بعدئذ احلرائق وفق احلرارة اليت تصدرها أو الطاقة 

وهذا يساعدنا ليس فقط يف حتديد أثر هذا احلريق بل 
يضًا ميكن مثًال لرجال اإلأفاء أن يعرفوا أ .إلمخاد احلريق

كذلك   ؟وكيف يقومون بإمخاده ؟أين يكمن مركز احلريق
ما هو الغطاء األرضي والطاقة اليت ميكن أن  ،ترون أيضاً 

وهذا أمر مهم عندما نرفع تقارير  ؟تصدر عن هذا احلريق
انبعاث ثاين أوكسيد الكربون والذي كما قلت يف �اية العام 

 .تقارير مومسية له املقبل سنصدر

يعمل على  "نيمادا موديس"إذًا كما الحظتم إن 
لية يعمل يأحدث التكنولوجيات يف جمال االتصاالت السات

له استبانة خاصة به تتجاوز املائة ألف  ،إذًا يف املكسيك
 ،مرتمرت أو مخسمائة ميليمرت أو مائتني ومخسني ألف ميلي

عليه ومقارنة مع السواتل األخرى هو منوذج ميكن التعويل 
فكل حريق  .شبه كاملة ،ألننا الحظنا أنه له قابلية للتنبؤ

تنبأنا أو متكنا من كشفه كان يف الواقع قد حدث وقد كان 
احملساس اليت هي موجودة أكيدًا وهذا أيضًا بفضل قدرات 

س واليت حتتاج تقريبًا إىل مائة ألف مرت مربع من ييف املود
ومعقد مما جيعل  وهذا صعب .احلرائق اليت تكون كبرية جداً 

 .مخاد احلريق حىت أصعب ومعقد أكثرإ

ناقشنا مع  ؟هذا احملساس إىلماذا فعلنا بالنسبة 
مركز الفضاء األملاين الذي أألق يف ألفني وواحد ساتالً 

ويعمل بواسطة الكشف عن احلرائق بريد صغرياً اختبارياً امسه 
د بعض السمات اخلاصة به اليت ري لب ،باألشعة دون احلمراء

ن أ موديسوتن تاول يف  .وز عمليات رصد احلرائقتتجا
املشكلة  هنتبع هذه املعايري والبارامرتات ولكن أن تتجاوز هذ

واملهم بالنسبة إلينا هي  .من خالل مجع قدرات عدة سواتل
أن األملان سيطلقون قريبًا ساتلني جديدين يتمتعان بذه 

لذلك نناقش معهم إمكانية التعاون  ،واملعامل تالسما
أالق ساتل ثالث من هذا النوع وهذا تن ما نسميه إل

وهذا ألنه عادة عندما تتصل يوم  ،زاتساتل خدمة البي
زا حتصل على قطعتني بدل تاخلميس لتحصل على البي

فنحاول إذًا أن نقدم هذه اخلدمة يف هذا  ،القطعة الواحدة
الساتل لتكون مزدوجة وتاول أن تصل على هذه القدرات 

 يف وكالتنا.

أن  ،نقيم هذا املشروع على أربع شروط، أوالً  تن
أوًال نريد أن نرى أيضاً  ،يكون الساتل يف املكسيك

نقل بشكل فعال يف املكسيك ال نريد أن تكنولوجيا تُ 
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نشرتي أية تكنولوجيا ممكنة نريد أن نتعلم كيف نستفيد 
 .منها ورأينا أن األملان كانوا نشطني يف هذا الال

على مشاركة معقولة لقطاع نريد أن تصل  ،ثانياً 
الصناعة الفضائية يف املكسيك الذي ميكن أن يقدم 

 .خدمات فضائية دولية يف هذا الال

نريد أن تصل على تطبيقات خمتصرة  ،ثالثاً 
تن لدينا  .للمكسيك وهذا خاصة يف جمال كشف احلرائق

مشكلة يف هذا املوضوع لدينا مشكلة احلرائق اليت تشكل 
وأهم مصدر  .الغطاء النبايت لديناتغيري لأهم عامل 

النبعاثات ثاين أوكسيد الكربون بسبب تغيريات معامل 
 .الغابات

نريد أن تصل على نظام ميكن التعويل  ،؟]ثالثاً [؟
عليه ونظام رمبا ال نبدأ به من الصفر ولكن نعرف كيف 

ولذلك حىت اآلن يبدو  .يعمل وأنه يعمل فعًال بشكل سليم
ترون من مسات هذا احملساس أنه الربنامج مثريًا لإلعجاب و 

وأهم جمال  .يعطينا جماالت كثرية للتحسني يف جمال الكشف
هو أننا ميكننا من هذه البيانات أن تدد احلرارة اليت جنمت 

وكذلك كمية ثاين أوكسيد الكربون الذي  ،عن هذا احلريق
ميكن أن نصدر هذه التقارير اخلاصة  اوهكذ .انبعث عنها

 .م املقبلبالرصد بنهاية العا

د ومتكنا ري ترون هذه الصور من الساتل األملاين ب
من حتديد احلريق الذي كان على حجم مرتين إىل مرتين 
مربع، إذًا ميكن أن نستخدم قدرات هذا الساتل وأن 

وميكن أن نزيد عدد  ٦إىل  ٤نضاعف هذه القدرات من 
ميكن أن نعقد منتدى للجيل  .ستة مثالً  واالسواتل يصري 
السواتل حىت ألن معظم األعضاء صاروا اخلامس من 

وإمنا هي  ،ليست من السواتل املعقدة ،جاهزين هلذه املسألة
تكنولوجيا ذات كلفة متدنية وميكن لكافة املؤسسات أن 
تديرها وهي تعمل بشكل ميكن التعويل عليه وميكن أن 

 نتخيل هذا على أنه جمموعة خاصة بأمريكا الالتينية.

 اً على حسن إصغائكم.بذا أختتم بياين وشكر 

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
هل من وفد يود أن يطرح أسئلة  .ت على عرضهدللسيد مشي

 .على صاحب العرض؟ ال

 .أود اآلن أن أعلمكم جبدول أعمالنا غدًا صباحاً 
سنجتمع عند الساعة العاشرة صباحًا لدينا عروض كثرية 

 ،غدًا صباحًا ونريد فعًال أن نبدأ باكرًا عند الساعة العاشرة
من املندوبني أال يدلوا ببيانات تتجاوز العشر  وكذلك أرجو

عندما أقول عشر دقائق هذا يعين بيانًا على ثالث  .دقائق
ألننا  ،صفحات خبط أبيعي وبقراءة أبيعية ووترية أبيعية

لن ننتهي يف األسبوع املقبل ولن نرفع تقريرنا إذا جتاوزنا هذا 
نا به فقدنا يومًا مع هذا اجلزء االحتفايل الذي قم .الوقت

سجل دائمًا وميكن للجميع وكل ما قدم يف العام املاضي يُ 
لذلك أرجو أن تضعوا يف بياناتكم ما هو  .أن حيصلوا عليه

 جديد وحديث ويأيت من هذا العام فقط، شكراً.

إذًا نبدأ عند الساعة العاشرة وننظر يف البند الرابع 
ووسائل  لسب"مث البند اخلامس  "،التبادل العام لآلراء"

ظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض احلفا
تقرير اللجنة القانونية الدويل للعمل "والبند الثامن  "،السلمية

 ".دورتا اخلمسني

بعد اجللسة العامة سنستمع إىل عرضني فنيني من 
هل من أسئلة تودون أرحها  ،الواليات املتحدة واملكسيك

تفضل  ،لألمانة إعالن .حول برنامج العمل املقرتح؟ ال
 .سو يكالن

مكتب األمم املتحدة (أمانة هيدمان ن. السيد 
 :ية)(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليز ) لشؤون الفضاء اخلارجي

أوالً  .يف الواقع لدي ثالثة إعالنات ،شكرًا حضرة الرئيس
وثانيًا املناقشات يف  ،بالنسبة للمشاورات غري الرمسية

من التاسعة صباحًا إذًا من  .جمموعات ستنظم يف الغد
التاسعة حىت العاشرة صباحًا غدًا ستجرى مشاورات غري 
 رمسية مفتوحة أمام أي وفد مهتم بشأن اختصاص الفريق
العامل املعين باستدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد 
برئاسة رئيس الفريق العامل من اللجنة الفرعية العلمية 

وهذه املشاورات غري الرمسية ستنعقد يف القاعة  .والتقنية
M7، أود أيضًا أن أشري إىل أنه الليلة  .أي يف هذا املبىن

ة الفضائية ستكون بعض الوثائق املتصلة باستدامة األنشط
دمت للوفود وهي موجودة يف صناديق يف األمد البعيد قد قُ 

اليت  CRP.10وهنا أشري بشكل خاص إىل الورقة  .الربيد
كذلك   ،حصلنا على معلومات من االحتاد الروسي بشأ�ا

CRP  مع تعليقات املكسيك فيها وورقة غري رمسيةNon 
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paper،  وهي عبارة عن جمموعة وافية قامت با األمانة
 .لكافة املقرتحات اليت قدمها االحتاد الروسي واملكسيك

متصلة برتشيح أعضاء  Non paper ،ورقة غري رمسية ثانيةو 
لغت إىل األمانة يف فرق اخلرباء وقائمة بنقاط االتصال اليت بُ 

 .إأار هذا البند

أكرر هذه املشاورات غري الرمسية ستنعقد غداً 
 M7القاعة  صباحًا من التاسعة حىت العاشرة صباحًا يف

ثانيًا بعد  .وسنضعها على شاشات التلفزيون يف اخلارج
انعقاد اجللسة العامة غدًا صباحًا يف هذه القاعة سنعقد 

 .تقريبًا حوايل الساعة الواحدة ظهراً  ،مشاورات غري رمسية
وهي متصلة مبسامهة كوبوس يف مؤمتر التنمية املستدامة 

لذي ومشروع مسامهة كوبوس ا ،٢٠املعروف بريو + 
وهذه  CRP.9سيحال إىل املؤمتر قد وزع عليكم يف الورقة 

فرصة لكم اآلن لكي تعرفوا ما هي املعلومات ولكي تطرحوا 
وأعتقد أن الوفود ستكون ممتنة لقراءة هذه الوثيقة  .األسئلة

 .موقفكم من هذه الوثيقة واولكي حتدد

أكرر املشاورات غري الرمسية ستنعقد يف هذه 
  .لواحدة غدًا إثر رفع اجللسة العامةالقاعة عند الساعة ا

امسحوا يل يف هذه القاعة أيضًا غدًا بدءًا من  ،كذلك
عقد جلسة ملناقشة تتم يف ستُ  ،الساعة الثانية من بعد الظهر

حول الذكرى اخلمسني  [؟يتعذر مساعها؟]إأار جمموعة 
ني إلنشاء تسلتأسيس وإنشاء جلنة كوبوس والذكرى ال

اهلدف من هذه  IAFاالحتاد الدويل للمالحة الفضائية 
 IAF املناقشة هو مراجعة تاريخ التعاون بني كوبوس واالحتاد
تلك  ،لكي نرى كيف ميكن حللقة عمل األمم املتحدة

ألقت يف احللقات املشرتكة بني الكوبوس واالحتاد قد أُ 
كن أن دينامية جنعلها أكثر يف املستقبل كيف مي ،السابق

توضع  وأن تواكب عصرها وتواكب املواضيع األساسية اليت
ستشتمل هذه املناقشة وستضم  .عمالناعلى جدول أ

جمموعة من الشخصيات املرموقة يف تاريخ االحتاد الدويل 
IAF ، ًالسيد راو من اهلند  ،األشخاص ،وهي كما يلي إذا

ا وكان أيضا تعرفونه مجيعًا كان رئيسًا للكوبوس يف بدايات
 ش من كنداتدويرل السيد كا .سبيس ثالثةرئيسًا ملؤمتر يوني

الذي كان رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف السابق 
ولكنه سيكون  ،ليس يف القاعة ،وهو رئيس سابق لالحتاد

السيد كوبال وكان رئيساً للجنة وللجنة  .حاضراً عرب الفيديو
وكذلك املطابق ملكتب شؤون الفضاء  ،الفرعية القانونية

الحة اخلارجي واملستشار القانوين لالحتاد الدويل للم
والذي كان رئيسًا للكوبوس ونائب  ه. السيد براشيالفلكية

ورئيس جلنة ذلك  ،رئيس االحتاد الدويل للمالحة الفلكية
 .االحتاد بشأن االتصال باملنظمات الدويل واألمم املتحدة

نمسا الر الرئيس السابق لالحتاد ومندوب نالسيد أورت
املدير التنفيذي  [؟يتعذر مساعها؟]والسيد فيليب  .السابق

أي جمموعة من  .لدويل للمالحة الفلكيةلالحتاد ا
الشخصيات املرموقة سوف تناقش مخسني سنة للجنة 
والذكرى الستني لالحتاد الدويل للمالحة الفلكية يف هذه 

من الساعة الثانية إىل الساعة الثالثة غداً  M1القاعة 
 وشكراً.  ،وسوف نضع هذه املعلومات على الشاشات

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
أنه مساء اليوم يف قاعة بلدية فيينا أود أن أذكر املندوبني 

بني الموعة الدولية لرواد  ةهناك مناقشولكس هاله"، "ف
وأدعوكم حلضور هذا اللقاء رفعت  ،الفضاء سوف ينعقد

 شكراً. ،الساعة العاشرة غداً  ىنحاجللسة 

 ٠٥/١٨اختتمت اجللسة يف حوايل الساعة 


