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COPUOS/T.635 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ رير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٥اجلمسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٦ االثنني
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١١/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

مرحباً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):ئيس الر 
حارات املندوتني الكرام، أعم  اآلن افتتاح االجتماع 
ااامس والثالثني تعد املائة السادسة لمجنة استخدام 

 .الضاا  ااارج  يف األررا  السممية

آمل أن يكون قد تسىن لممندوتني االستمتاع 
 .مبشاهدة األفالم خالل اسرتاحة الغذا 

وتعد ظهر اليوم سوف نكمل النظر يف البند 
سبيس "تنضيذ توصيات اليونيالسادس عمى جدول األعمال 

ع  تقرير المجنة العممية والتقنية "والبند الساتع  "،الثالث
الضاا  العاشر "والبند  "،أعمال دورتا الثامنة واألرتعني

 ".والتمع

تعد اجلمسة العامة ستكون هناك ثالث عرو  
رحمة اإلنسان "األوىل م  ممثل الواليات املتحدة ع   فنية

مثل م  اندونيسيا املوعر  آخر م   "،إىل الضاا  ااارج 
طقس الضاا  والتوعية عمى حطام الضاا  يف "تعنوان 
مثل م  كولومبيا تعنوان املوعر  ثالث م   "،اندونيسيا

ت جلنة الضاا  الكولومبية اإلسرتاتيجية لتنمية االسرتاجتيا"
 ".املستدامة لكولومبيا

ويف املسا  سيكون هناك حضل تاستاافة 
  .VICالواليات املتحدة يف متام السادسة مساً  يف مطعم الـ 

نذكر الوفود تتوويد األمانة تالتعديالت املكتوتة 
  CRP.2لمقائمة املؤقتة لممشاركني اليت وزعت يف الوثيقة 
ى الئحة ك  تتمك  األمانة م  االنتها  م  العمل عم

 املشاركني حبمول يوم الغد.
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 تنفيذ توصيات مؤتمر يونيسبيس الثالث -البند الثالث 

أود اآلن أن نكمل النظر يف  ،املندوتون الكرام
تنضيذ توصيات "البند الثالث عمى جدول األعمال 

املتحدث األول عمى القائمة هو  "اليونيسبيس الثالث
 .مندوب الياتان املوقر

(الياتان) (ترمجة فورية م  المغة  ت. سانوالسيد 
 ،السيد الرئيس اإلنكميوية): شكرًا جويًال حارة الرئيس.

سم حكومة الياتان يسرين أن أعر  ات ،املندوتون الكرام
  .سبيس الثالثان املتصمة تتنضيذ توصيات اليونيأنشطة اليات

كما أننا حنتضل تالعيد اامسني لكوتوس وأول رحمة منهولة 
 .جمدداً  إىل الضاا 

 ، إن الياتان قد شارك تشكل ناشطالسيد الرئيس
وأسهم يف عدد م  فرق العمل اليت تنسست تغية تنضيذ يف 

توصيات اليونيسبيس الثالث كما وردت يف إعالن فيينا لعام 
وكمتاتعة لذلك إن الياتان  .ألف وتسعمائة وتسعة وتسعني

 لـالتعاون قد تذل اجلهود لمحصول عمى مويد م  
APRSAF  الذي يعمل عمى ترويج تعميم أو الرتتية عمى

خرية أصبح التعميم عمى األسنوات الويف  .شؤون الضاا 
فمثالً  APRSAFشؤون الضاا  م  األنشطة األساسية لمـ 

 خالساتع عشر إن حدث صارو  APRSAFتالتعاون مع 
املياه مبا يف ذلك مساتقة قد عقد مع مشاركة رفيعة 

العامل الستخدام تيئة الضاا  لـ وإن الضريق  .املستوى
APRSAF  قد كانت هناك وكاالت مشاركة تعمل عمى

تعويو وحدة التجريبية الياتانية تاسم كيبو ونتيجة ع  عمل 
أجريت عديد م  التجارب خاصة مع  ،هذا الضريق العامل

 .طالب آسيويني وذلك عرب عمميات التعاون الدويل

إن مشروع  ،املوتعد املقرتح املقدم م  الضريق الع
وهو يعمل عمى إطالق تذور  .ال زال جارياً  "إجي  سيد"

 H2 HTVشتالت م  دول عديدة عرب املركبة احلاممة 
وإن األنشطة لدعم تنا  القدرات تـ "كنوتوري"، املعروفة 

وهذا يتيح  ،والرتتية أياًا يتم النظر فيها مع استخدام كيبو
 HSTIا  البشري تشاطر العمل مع مبادرة تكنولوجيا الضا

اليت أطمقها مكتب شؤون الضاا  ااارج  التاتع لألمم 
مع  ،املتحدة عمى أساس توصيات اليونيسبيس الثالث

لالستخدام م  البشر ولصاحل  ISSتكميل اجلهود تاجتاه الـ 
 .اإلنسانية

سهم يف إجناز األنشطة دعماً وال زال الياتان يُ 
وتوود  .ة األر  أيااً لمتمبية وتنا  القدرات يف جمال مراقب

وتعمل عمى  ،جاكسا وكالة الضاا  األورويب الضرص التدريبية
تعويو استخدام تكنولوجيات االستشعار ع  تعد عرب 

 .مشاريع التحقق م  تطبيقات إيموس

ونود أن ندعو كافة الوفود إىل العر  الذي 
سنقدمه الحقًا خالل هذه الدورة لدى التطرق إىل البند 

والذي  "،الضاا  والتمع"جدول األعمال العاشر عمى 
رتتوية تشنن النشطة األسيتيح مويد م  املعمومات حول 

 الضاا  يف جاكسا.

تالنسبة إىل تنضيذ البند العاشر  ،السيد الرئيس
وموائمة أنظمة حتديد املواقع إىل، لمعمل حول حتسني النضاذ 

GNSS إن الياتان يشارك كدولة عاو يف . و واملالحة
وسوف  .نة الدولية املعنية تنظام ساتل املالحة العامل المج
شط يف اإلعداد لالجتماع السادس اطمع الياتان تدور نات
م  أيمول/سبتمرب الذي م  املومع أن ينعقد يف  ICG لمـ

اثنني م  عمى [؟يتعذر مساعها؟] وتعمل الياتان  .هذا العام
 ونظام "ZSS"كوازي زانيتك  ونظام سواتل  GNSSالـ 

هو  QZSS والـ ".سات يت اإلم"الويادة املرتكو عمى سواتل 
الذي يتيح  ،GPSنظام زيادة لنظام حتديد املواقع العامل  
 GNSSتاستخدام و التوسع يف الال املستخدم والوقت 
 .فاًال ع  تعويو الدقة يف حتديد املواقع

ويف العام املاض  فإن أول ساتل عر  قد أطمق 
عمى تطوير واحلضاظ عمى نظام تطوير وسوف يعمل الياتان 

هد لويادة استخدام مالحة حتديد شمواقع ذات دقة عالية وي
وهذا العام مع أن الياتان عاىن  .املواقع والتوقيت يف املستقبل

عالً اإال أن نظام السواتل قد ظل ف ،م  زلوال كبري لمغاية
وأوًال مباشرة تعد الولوال مت العمل  .خالل خمتمف األوضاع

عمى رصد موجة تقياس ستة أمتار عشر دقائق قبل وصول 
مث إن هذا التطبيق قد متك  م   .تسونام  إىل الساحلال

أساس تعقب  جتميع البيانات وذلك يف خارطة سري عمى
مت مجعها م  شركات  GPS البيانات لكل م  مراكو

 .املراكب الياتانية
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وإن املعمومات تشنن الطرق املقضمة قد زود 
  واإلقميم  الطرقات عمى املستوى احلكوممسؤويل 

م  أجل نقل مواد اإلراثة إىل األماك  تاملعمومات املضيدة 
 .املنكوتة

وتعد الولوال اتاح أن األر  كانت قد حتركت 
أمتار تاجتاه الشرق مشال الشرق وررقت حبوايل  ٥,٣حبوايل 
إضافة إىل ذلك أدى  .مرت يف شبه جويرة ميار  ١,٢

يف منطقة آسيا  GNSSت عر  متعددة الياتان محال
وعقد ورشة عمل  ICGوإكوانيا ومت مناقشة التضاعل يف الـ 

أسرتاليا تغية يف ن ر إقميمية الثانية آلسيا وأكوانيا يف ممبو 
 .مناقشة الرتويج هلذا العر 

لمعديد م   "إمساس"إضافة إىل ذلك فإن خدمة 
يمها مع وميك  تشغ GPSالطائرات املدنية تعوز مؤشرات أو 

الذي يشغمه الواليات املتحدة واالحتاد  WASنظام 
وتذلك فإن كافة األنظمة ميك  أن تطبق تنضس  ،األورويب
ويهدف الياتان إىل التوويد خبدمات رفيعة املستوى  .املعدات

عامليًا مع إحراز تقدم يف مستوى التضاعل يف التشغيل تني 
 هذه اادمات.

يذ نظام عامل  ضن، تالنسبة إىل تالسيد الرئيس
متكامل إلدارة التخضيف م  آثار الكوارث وجهود اإلراثة 

فإن  .الذي متت الدعوى إليه يف تند العمل الساتع ،والوقاية
ول املختصة واملنظمات تغية دعم الياتان يعمل مع الد

اإلسهام يف  آسيا"ل ينتينـ "سيفيمك  لآسيا". ل ينتين"سي
له مكتب شؤون الذي يروج "يو إن سبايدر" مشروع 

 .الضاا  ااارج  أوسا

وردتنا آالف وتعد الولوال يف شهر آذار/مارس 
ل ينتين"سيمية عرب نطاق الكوارث الدويل ويالصور السات

عرب ع  جويل االمتنان لمدعم الكبري وأؤكد أود أن أو  آسيا".
لكم أن الياتان سوف يعمل عمى تنضيذ العديد م  اجلهود 

 .الكوارث الطبيعيةاآليمة إىل التخضيف م  

يف دورة هذا العام إن البيان الذي  ،سيدي الرئيس
الذي يتام  مسامهات م  كوتوس  ٢٠أديل ته يف ريو + 

الضاا  ااارج  يف األررا   اتحول فعالية استخدام
وحن  نناقش هذه املسنلة امسني  .نظر فيهالسممية سوف يُ 

أن يتسىن لنا سيما  عامًا لميوم وه  ذات أمهية كبرية لنا ال

ويوافق الياتان عمى مشروع  .فرصة عر  نتائج مناقشاتنا
دم وسوف ينضذ أنشطته كإحدى الدول البيان احلايل الذي قُ 

شكراً  ،املسافرة إىل الضاا  فيما يتضق وهذا البيان
 .إلصغائكم

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك م   ،هذا البيان جويًال ملندوب الياتان املوقر عمى

وفد آخر يود تناول الكممة يف هذا البند عمى جدول 
األعمال يف هذه اجلمسة؟ ال أرى م  طمبات وأأمل اآلن أن 

كمل النظر يف هذا البند السادس ردًا صباحًا وأن خنتتم نُ 
 النظر فيه.

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -البند السابع 
 ا الثامنة واألربعينأعمال دورته

املندوتون الكرام، أود اآلن أن نكمل النظر يف 
تقرير المجنة الضرعية "البند الساتع عمى جدول األعمال 

وقبل  ".العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني
أود أن أعط  تداية  ،ومبوافقتكم ،أن ننتقل إىل البيانات
 األمم املتحدة حول دوي وهو خبري الكممة لمسيد تكاو

طمع المجنة ع  أنشطة تطبيقات الضاا  ااارج  الذي سيُ 
ترنامج تطبيقات الضاا  يف ألضني وإحدى عشر وألضني 

 .تضال لك الكممة سيدي .واثين عشر

م  شعبة (خبري األمم املتحدة السيد ت. دوي 
م  مكتب شؤون الضاا   تطبيقات الضاا  ااارج 

شكرًا جويًال م  المغة اإلنكميوية):  ) (ترمجة فوريةااارج 
شكراً جويًال عمى إتاحة هذه  ،السيد الرئيس .حارة الرئيس

الضرصة لمتوجه إىل املندوتني الكرام يف المجنة حول أنشطة 
وجنبًا إىل  .ترنامج األمم املتحدة تشنن تطبيقات الضاا 

جنب مع زمالئ  يف شعبة تطبيقات الضاا  ااارج  نود 
تالعيد اامسني ألول رحمة منهولة إىل الضاا  أن حنتضل 

إنشا  جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف  أيااً، وعيد
وحن  مسروري  ألننا شاركنا يف هذا اجلو   .األررا  السممية
 .مجهود البشريةلاحلماس  لمغاية 

وإن ترنامج األمم املتحدة حول تطبيقات الضاا  
وتذلك  .حد وسبعنيقد تنسس يف العام ألف وتسعمائة ووا

وخالل  ،فإن هذا العام أياًا هو العيد األرتعني لمربنامج
السنوات األرتعني األخرية قد أجرى الربنامج مائيت وواحد 
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وسبعني ورشة عمل واجتماعات دولية ودورات تدريبية 
وقد استاافت سبعة وستني دولة  .واجتماعات خربا 

فة الدول وحن  نثم  جهود كا ،خمتمضة هذه الضعاليات
 .سيما يف دعمها هلذا الربنامج األعاا  ال

، إن ترنامج السيد الرئيس واملندوتني الكرام
الضاا  ااارج  لألمم املتحدة يقوم تإجناز تنجاح طبيقات ت

جمموعة واسعة م  األنشطة اليت حتدد إجراؤها يف ألضني 
يرس  األسس لألنشطة املومعة لمعام هو وإحدى عشر و 

يف ويهدف الربنامج إىل تنا  القدرات  .عشرألضني واثين 
 ةلدول النامية مع تركيو اجلهود عمى جماالت األولويا

مع مواضيع حمددة تعاجل موضوع التنمية  ،عيةيضااملو 
واضيع ذات األولوية يف ترنامج تطبيقات امل .املستدامة

إدارة و الضاا  ه  التدريب عمى عموم وتكنولوجيا الضاا  
ة والرصد البيئ  ومتكني تكنولوجيات الضاا  املوارد الطبيعي
وال زال الربنامج يدعم املراكو اإلقميمية لعموم  .وعموم الضاا 

الضاا  التاتع لألمم وعموم الضاا  والتعميم عمى تكنولوجيا 
تا اويساعد الربنامج املراكو اإلقميمية يف تعويو هيئ .املتحدة

عم املايل والتقين احلاكمة وجمالسها احلاكمة بدف زيادة الد
وتغية تنضيذ توصيات اليونيسبيس  .إىل املراكو م  املنطقة

املتصمة تاستخدام أنظمة املالحة العاملية وأنظمة  ،الثالث
فإن المجنة الدولية حول أنظمة سواتل  ،حتديد املواقع

 ،قد تنسست كمنتدى طوع  رري رمس  ICGاملالحة 
كومية املهتمة أن ك  لمحكومات والكيانات رري احلحيث ميُ 

العاملية  ةتناقش كافة املسائل املتصمة تننظمة سواتل املالح
GNSS وتعمل لعمل الـ  .عمى أساس واسع النطاقICG 

ني عمى أنه فإن مكتب شؤون الضاا  ااارج  أوسا قد عُ 
وبذه الصضة فإن أوسا عرب  .ICGاألمانة التنضيذية لمـ 

نظم ورشات عمل ي GNSSالربنامج اااص تتطبيقات الـ 
ركو عمى تنا  إقميمية ودورات تدريبية واجتماعات دولية تُ 

القدرات يف جمال استخدام التكنولوجيات املتصمة تالـ 
GNSS  ًيف جماالت التطبيق اليت تتوسع تدرجييا. 

العديد م  الدول  ،ومنذ اليونيسبيس الثالث
النامية قد كسبت معرفة وخربة يف استخدام شىت أنواع 

وه  مستعدة لالطالع تدور تضاعم  يف  ،وجيا الضاا تكنول
إحراز التقدم يف جمال عموم وتكنولوجيا الضاا  يف ما خيدم 

ولالستضادة م  عصر الضاا  اجلديد هذا  .مصمحة العامل
 .قد عمل الربنامج عمى إطالق مبادرتني وتنضيذ مبادرة

مبادرة عموم الضاا  ااارج  "املبادرة األوىل تعنوان 
واملبادرتان اجلديدتان  "،UNPSSIساسية لألمم املتحدة األ

 PSTIهنا مها مبادرة تكنولوجيا الضاا  ااارج  األساسية 
، وحبيث أ�ا HSTIومبادرة تكنولوجيا الضاا  البشرية 

طمقت يف ألف وتسعمائة وتسعني إن مبادرة الضاا  أُ 
ااارج  األساس  التاتعة لألمم املتحدة قد أسهمت يف 

وير الدويل واإلقميم  لعموم الضاا  وتكنولوجيا الضاا  التط
عرب ورش عمل سنوية تشنن عموم الضاا  األساسية وسنة 

لعام ألضني وسبعة ومبادرة  ،IHI ،الضيويا  الشمسية الدولية
وقد أدت إىل تنسيس ملبادرات  ،ISWIمناخ الضاا  الدويل 

ات عديدة ناشئة عنها السيما جمموعة م  الصكوك واألدو 
IHY – ISWY وإن مبادرة الـ  .خاصة يف الدول النامية

PSTI،  وه  مبادرة التكنولوجيا والضاا  األساسية قد
أطمقت لدعم أنشطة تنا  القدرات يف جمال تطوير 
تكنولوجيا الضاا  األساسية مع تركيو خاص عمى السواتل 

 .الصغرية وتطبيقاتا

م   إن املنتدى الثاين املنظم ،٢٠١٠ويف العام 
األمم املتحدة والنمسا ووكالة الضاا  األوروتية حول ترامج 

ة ظم تنجاح يف مدينالسواتل الصغرية لمتنمية املستدامة قد نُ 
س يف النمسا بدف التوويد تاملعمومات حول املبادرة ررات

 .اجلديدة وتنسيس الشركات ذات الصمة

لمتكنولوجيا مت إطالق  وتالتعاون مع معهد كيوشو
شراكة طويل األمد تني األمم املتحدة والياتان حول ترنامج 

 "اليتانانو سات"تكنولوجيات السواتل الضائقة الصغر 
يف الوثيقة  PSTIوميك  أن جتدوا ممخصًا ع  أنشطة الـ 

A/AC.105/2011/CRP.14.  إن مبادرة تكنولوجيا
طمقت م  الربنامج تغية قد أُ  HSTI الضاا  البشري

يل يف رحمة اإلنسان إىل الضاا  الرتويج لمتعاون الدو 
وتبين املبادر عمى  .واألنشطة املتصمة تاستكشاف الضاا 

ىل الضاا  التوصيات ذات الصمة املتصمة تسضر اإلنسان إ
 .الوارد يف تقرير يونيسبيس الثالثوإىل االستكشاف 

وقد نظم الربنامج ندوة لمدعاية تشنن احملطة 
شباط/فرباير يف مساعها؟]  [؟يتعذرالضاائية الدولية يف فيينا 

م  هذا العام وذلك تالتعاون الوثيق  مع احملطة الضاائية 
وهناك تقرير مضصل تشنن هذه الندوة  .الدولية وشركائها
. واألمل A/AC.105/2011/CRP.13ضم  الوثيقة 
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ن هذه املبادرة اجلديدة م  مبادرات األمم يف أ حيدونا
ت القادمة ك  تعود طمع تدور أهم يف السنواااملتحدة ست

 تالضائدة يف جمال استخدام تكنولوجيات الضاا  وعمومه.

تالنسبة إىل  ،سيدي الرئيس، أيها املندوتون الكرام
سنة عشرة وألضني وأنشطتها خبصوص ترنامج تطبيقات 

سنة إحدى عشرة وألضني كل نضيذها الضاا  وتمك املومع ت
لثامنة قدم لمدورة اذلك يرد مضصًال ضم  التقرير امل

 .A/AC.105/980الضرعية العممية والتقنية واألرتعني لمجنة 
وتيان اليوم يتطرق إىل أحدث األعمال اليت مت القيام با يف 

ويتام  مقرتحات  ،إطار ترنامج تطبيقات الضاا 
 .خبصوص سنة اثين عشرة وألضني

سنة إحدى عشرة وألضني فإن الربنامج قد أمت 
قدت يف ة الدراسية اليت عُ تنجاح نشاطني اثنني، احلمق

اإلمارات العرتية املتحدة تشنن تطبيقات نظم املالحة 
وذلك تديب تاإلمارات العرتية املتحدة كما  ،الساتمية العاملية

كانون الثاين/يناير م  السادس عشر إىل العشري    ،قمت
وكذلك املؤمتر الدويل لألمم املتحدة واألرجنتني تشنن 

قد يف الذي عُ و اا  يف إدارة املياه استخدام تكنولوجيا الض
س تاألرجنتني م  الراتع عشر حىت الثام  عشر يآير ينيس و ت

 .املنصرمآذار/مارس م  

كما أن هناك مثاين حمقات دراسية وندوات 
سنة إحدى  م عقد يف البقية الباقية وممتقيات لمخربا  ستُ 

املمتقى املشرتك تني األمم ، عشر وألضني وه  تشمل ما يم 
ملصمحة التنمية مية يملتحدة والنمسا تشنن الربامج الساتا

تالنمسا تني الثالث عشر والسادس عشر  املستدامة تغراتس
املؤمتر املشرتك تني األمم املتحدة واالحتاد أيمول/سبتمرب. م  

لضاا  والبيئة البشرية الدويل لممالحة الضاائ  تشنن ا
احل جبنوب إفريقيا عقد يف مدينة رأس الرجا  الصسيُ والبيئية، 

تشري  إىل الثاين م  أيمول/سبتمرب م  الثالث والثالثني م  
احلمقة الدراسية املشرتكة تني األمم املتحدة األول/أكتوتر. 

نام تشنن تطبيقات الضاا  وتكنولوجياته ومواياها  تيوفي
االقتصادية واالجتماعية م  العاشر إىل الراتع عشر م  

احلمقة  .نام تييف فيهانوي تشري  األول/أكتوتر يف 
الدراسية املشرتكة تني األمم املتحدة ونيجرييا خبصوص 

تشري  األول/أكتوتر عقد يف وتُ  ،املبادرة الدولية ملناخ الضاا 
تنتوجا يف م  الساتع عشر إىل احلادي والعشري  منه 

وكذلك الندوة الدراسية املشرتكة تني األمم املتحدة  .نيجرييا
وه  حمقة دراسية إقميمية تشنن  ،ن اإلسالميةومجهورية إيرا

عقد يف تكنولوجيا الضاا  والصحة البشرية وحتسينها وتُ 
مجهورية إيران اإلسالمية م  الثالث والعشري  إىل يف طهران 

احلمقة الدراسية تشري  الثاين/نوفمرب. السادس والعشري  م  
ية تشنن السور العرتية ألمم املتحدة واجلمهورية تني ااملشرتكة 

تطبيقات تكنولوجيا الضاا  املتكاممة ودعمها لرصد تغريات 
سوريا يف يف عقد يف دمشق وتُ  ،املناخ وأثره يف املوارد الطبيعية

كذلك احلمقة الدراسية املشرتكة تني تشري  الثاين/نوفمرب.  
األمم املتحدة وماليويا وذلك تشنن تكنولوجيا الضاا  ملبادرة 

يف [؟رازجيافا؟]  عقد يف تورتشري وتُ تكنولوجيا الضاا  الب
تشري  ماليويا م  الراتع عشر إىل الثام  عشر م  

وكذلك االجتماع الدويل اااص تاألمم الثاين/نوفمرب. 
مية العاملية وذلك يف فيينا ياملتحدة تشنن نظم املالحة السات

كانون تالنمسا م  الثاين عشر إىل السادس عشر م   
 األول/ديسمرب.

تالنسبة [؟يتعذر دت الدول األعاا  وقد أفا
اثين عشر وألضني رربتها تاستاافة ندوات مساعها؟] 

حمقة دراسية تشنن  ،العالقات الدراسية ومؤمترات كاآليت
احلمقة التضيا. مية يف يملالحة الساتنظم ااملنظومة العاملية ل

الدراسية املتعمقة تإدارة املوارد البشرية يف مجهورية الباكستان 
احلمقة الدراسية املتعمقة تالتكنولوجية الضاائية  .سالميةاإل

احلمقة الدراسية املتعمقة تاملبادرة الدولية  .األساسية يف الياتان
احلمقة الدراسية تني  .ملناخ الضاا  يف مجهورية إكوادور

 .لممالحة الضاائية واألمم املتحدة يف إيطاليا االحتاد الدويل
انون الضاا  يف اجلمهورية وحمقة دراسية أخرية تشنن ق

 األرجنتينية.

لقد قدمت  ،املندوتون الكرام ،سيدي الرئيس
إليكم تقريرًا وجيوًا تشنن أهم األنشطة اليت مت القيام با يف 

وقد أجنونا الكثري م   ،إطار ترنامج التطبيقات الضاائ 
إال أن الكثري م  التحديات ال توال قائمة وأخص  ،النجاح

نا قد احتجنا إىل قدرًا أوفر م  الوقت واجلهد تالذكر منها أ
. وإين أدعو تبادل مع الدول املستايضةخطاتات إلترام 

املويد م  التعاون مع الربنامج يف هذا إىل الدول األعاا  
والتعاون الدويل يف مجع املوارد البشرية والقدرات  .الال

نا يف ختط  وجناح .التقنية واملوارد املالية هو أمر تالغ األمهية
وإن  ،هذه التحديات رهني مبقدار دعم شركائنا العديدي 
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ألشكر الدول األعاا  عمى مسامهتها يف املوارد البشرية 
 .وكذلك املالية والتكنولوجية

ومرة أخرى أود أن أوجه نداً  إىل الدول األعاا  
سهم يف متويل حساب وسائر املنظمات األخرى ك  تُ 

 .ق تربنامج تطبيقات الضاا لطوع  املتعممان ااالستئ

ختامًا فإن ترنامج تطبيقات الضاا  يظل يسعى 
إىل تقص  السبل والوسائل لمنهو  تعموم الضاا  
 .والتكنولوجيا تغية تعويو القدرات يف البمدان النامية

وسنواصل تقص  السبل األخرى لويادة تعويو هذا الربنامج 
عمى حس  شكرًا جويًال  ،ملا فيه خري البشرية مجعا 

 اإلصغا .

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واآلن سننتقل إىل البيانات  .عمى تيانهتكاو دوي السيد 

وأول املتحدثني هو ممثل جمموعة السبعة  .تشنن البند الساتع
 كاستيممو.والسبعني املوقر السيد ماركو  

، (مجهورية فنوويال البوليضاريةالسيد م. كاستيللو 
تالنياتة ع  جمموعة السبعة والسبعني والصني) (ترمجة فورية 

شكرًا جويًال يا سيدي الرئيس، م  المغة اإلنكميوية): 
سبعني والصني نياتة ع  السبعة و السنلق  تيان جمموعة 

السضري عم  أكرب سمطانية سضري مجهورية إيران اإلسالمية إذ 
رى متعددة أنه تعذر حاوره معنا الرتباطه تاجتماعات أخ

 .األطراف

جمموعة السبعة والسبعني والصني تود أن تتقدم 
تالشكر لألمانة عمى إعدادها لموثائق املتعمقة بذا البند 

وتود الموعة أن تبدي  .جدول األعمالتنود م  املهم 
جمموع السبعة والسبعني  .آرا ها لمجنة تشنن هذا املوضوع

لضريق العامل املعين والصني ترى أن نتائج النقاش يف إطار ا
تاستدامة أنشطة الضاا  ينبغ  أن حتول دون أي تداتري م  
شن�ا أن تضا  إىل احلؤول دون الوصول إىل األمم املبتدئة 

وال تد م  تطوير اإلطار الدويل  .والوصول إىل الضاا 
ملراعاة شوارر كل الدول واإلحجام ع  إرسا  معايري قصية 

وحتول دون تطوير القدرات  ، وعالية تقيد النشاط الضاائ
ويف هذا الصدد فإن  .يف البمدان النامية يف هذا الال

الموعة تود التنكيد عمى ضرورة إيال  املويد م  اجلهود 
لتعويو القدرات يف الال الضين والتقين وتوفري ما يموم م  

واالستشعار ع  تعد وجماالت  .خربة ملصمحة الدول النامية
الضاا  والتكنولوجيات هلا تطبيقات  أخرى ختص عموم

وتعويو بيئة، عديدة يف جمال موارد املياه والبحار واحمليطات وال
ريق فيما نشعر القدرات يف هذا الال م  شننه أن ميهد الط

ستضيد م  هذه التطبيقات يف احلد م  تالعامل مجعا  ك  ن
تدهور البيئة وما يتصل با م  أخطار وحتسني التخطيط 

اع  وقياس التوقعات املتعمقة تاجلضاف والتصحر عمى الور 
 ال احلصر.ذكر السبيل 

متعميم لمية ميك  أن تستخدم يكما أن النظم السات
ع  تعد والتطبيب ع  تعد والرخا  األسري واالتصاالت 

ويف هذا  .وموجات احلاالت الطارئة يف املناطق النائية
 ةل الناميالصدد فإن تدريب العمال  واملوظضني يف الدو 

إىل يكتس  أمهية قصوى كما هو الشنن تالنسبة إىل احلاجة 
 .حرية تدفق املعمومات العممية وتبادل البيانات

والكوارث الطبيعية ه  م  دواع  االنشغال 
والقمق تالنسبة لكافة الدول والسنوات األخرية قد أتت 
تالعديد م  التحديات احلقيقية تالنسبة لمدول مبا يف ذلك 

زل والضياانات اليت ضرت تالكثري م  املناطق وأودت الوال
ولذلك فإن  .حبياة املئات تل اآلالف م  األشخاص

الموعة تعتقد أنه ال تد م  تذل اجلهود لتعويو 
استخدام تكنولوجيا الضاا  يف إىل االسرتاتيجيات الرامية 

يف هذا  .جمال إدارة الكوارث وتدتريها ودعم املتارري  منها
فإن الموعة تتاتع األنشطة اليت يتم إجنازها يف إطار الصدد 
دعم املقدم م  خالل المبا يف ذلك "يو إن سبايدر" ترنامج 

الربنامج يف سبيل اجلهود يف حاالت الطوارئ لالستجاتة 
تستحس  إترام ة والموع .لمكوارث الكربى يف العامل أمجع

ة اتضاقيات تعاون جديدة وكذلك إرسا  مكاتب إقميمي
تغية توفري املعمومات  ،جديدة لمدعم يف الدول النامية

والموعة تسجل مع االرتياح  .الضاائية لدعم جهود اإلراثة
قد شرع يف "يو إن سبايدر" أن مكتب تيجني لربنامج 

طمع االعمل مؤخرًا وتعتقد الموعة أن هذا املكتب سي
 .تدور هام يف جمال تدتري الكوارث وإدارتا

التكنولوجيا يا سيدي الرئيس ال تد  كما أن نقل
له م  أن يتعوز ويتدعم م  خالل تعويو القدرات 

لذلك فإن جمموعة  ،وإمكانات الوصول إىل التكنولوجيا
السبعة والسبعني والصني تناشد مكتب األمم املتحدة املعين 
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تشؤون الضاا  ااارج  والدول األعاا  إىل تذل املويد م  
ون تني تمدان الشمال واجلنوب وتمدان الدعم يف تعويو التعا

 .اجلنوب فيما تينها تيسرياً لنقل التكنولوجيا تني الدول

كما أن جمموعة السبعة والسبعني والصني توجه 
مكتب األمم املتحدة املعين تشؤون  ،نداً  إىل املكتب
الدول األعاا  لتوفري املويد م  الضرص م  الضاا  ااارج  

اصر األكادميية وكذلك الوماالت طويمة أجل إقامة تعويو األو 
الوطنية واإلقميمية  تاألمد واملويد م  التعاون مع املختربا

ومراكو األمم املتحدة لمبحوث ورري ذلك م  اهليئات 
 .الدولية واإلقميمية املعنية تشؤون الضاا  يف الدول النامية

واملسائل اليت ختص مناخ الضاا  تكتس  أمهية تالنسبة إلينا 
يعًا تاعتبار أن فهم أثر أمهية أنشطة الضاا  وتنثريها يف مج

 ،املناخ األرض  ورري ذلك م  الاالت األخرى ذات الصمة
مبا يف ذلك املبادرة الدولية يف مناخ الضاا  م  شن�ا أن 
تتيح فرصة ملويد م  االستضادة م  هذه التطبيقات ودعم 

 .الضاا  جمال والتنبؤات ودعم البحوث الدولية يفالتوقعات 

مورد ناضب حمدود الثاتت تالنسبة لألر  واملدار 
ينطوي عمى إمكانيات ضخمة م  شن�ا أن تعود تالنضع 

وجمموعة السبعة والسبعني والصني يساورها  ،عمى دولنا
وإن  ،القمق إزا  خطر اكتظاظ هذا الال احملدود الناضب

ن استخدام طيف هذا املدار ينبغ  أن يكون مرشدًا وأ
يراع  مصاحل خمتمف الدول مع مراعاة احتياجات الدول 
ا مبالنامية ومصاحلها واملواقع اجلغرافية لبعض هذه الدول 

يوافق املبادئ املستحكمة يف جمال اإلطار املعياري والقرارات 
ه م  األجهوة رري اليت اختذها االحتاد الدويل لالتصاالت و 

األولوية إىل إيال  مع  ،ذات الصمة يف منظومة األمم املتحدة
مسامهات أنشطة الضاا  يف حتقيق التنمية املستدامة وتموغ 

 .األهداف اإلمنائية لأللضية

كما أن جمموعة السبعة والسبعني والصني يود أن 
يشري إىل استخدام مصادر القوة النووية يف الضاا  

وعمى وجه ااصوص يف املدار الثاتت تالنسبة  ،ااارج 
ويد م  م  إيال  املوال تد  .جلوي املنخضضلألر  والال ا

العناية يف هذه املسنلة تغية معاجلة مشكمة احتمال ارتطام 
وما  .األجسام احملممة مبصادر القوى النووية يف هذا املدار

قد ينشن ع  ذلك يف حاالت الطوارئ وما يسببه عودة 
الدخول عمى سبيل احلادث يف الال اجلوي األرض  وأثر 

 .حياة البشر وصحتهم وسالمة النظام البيئ ذلك يف 
والموعة تعترب أنه ينبغ  إيال  مويد م  هذه املسنلة م  
خالل اسرتاتيجيات املالئمة والتخطيط طويل األمد 
والتنظيمات مبا يف ذلك إطار األمان الستخدام مصادر 

 .القدرة النووية وتطبيقاتا يف الضاا  ااارج 

فإن الموعة ترى أن  ،فيما خيص حطام الضاا 
مستقبل األنشطة الضاائية رهني إىل حد تعيد تالتخضيف 

وهذا املوضوع ينبغ  أن يظل ينظر  ،م  احلطام الضاائ 
إليه تاعتباره موضوع ذو أولوية تغية زيادة تعويو البحوث يف 
جماالت التكنولوجيا لرصد احلطام الضاائ  والنمذجة البيئية 

لوجيات الرامية إىل محاية النظم لمحطام الضاائ  والتكنو 
واحلد م  إنشا  املويد م   ،الضاائية م  احلطام الضاائ 

 .احلطام الضاائ 

كما ترى الموعة أن التوجيهات املتعمقة 
وال تد م  تذل  ،تتخضيف احلطام الضاائ  ه  تالغة األمهية

املويد م  اجلهد يف جمال البحث والدراسات لتحسني هذه 
عمها حمينة مواكبة ملا يستجد م  تقنيات التوجيهات وج

 ٦٢/٢٧١وفقًا لمقرار  ،وتطبيقات وقدرات يف هذا الال
 ، شكراً يا سيدي الرئيس.الصادر ع  اجلمعية العامة

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملمثل جمموعة السبعة والسبعني عمى تيانه والكممة اآلن 

نياتة ع  جمموعة تاديال دي ليون  فريديلسعادة السضري 
 أمريكا الالتينية والكارييب.

(كولومبيا، تالنياتة السيد ف. باديال دي ليون 
ع  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب) (ترمجة فورية م  المغة 

سيدي الرئيس، جمموعة أمريكا الالتينية اإلسبانية): 
الضرعية العممية  والكارييب تشكر لألمانة تقدميها تقرير المجنة

ويف هذا الصدد فإن جمموعتنا تود أن تؤكد أمهية  ،والتقنية
التقدم العمم  احلاصل يف جمال الضاا  ااارج  والتطبيقات 
اااصة تالتكنولوجيات الضاائية يف جماالت خمتمضة م  
جماالت التنمية البشرية كشنن محاية البيئة وإدارة املوارد 

هذه  .الطبيعية والتصرف با الطبيعية وتدتري الكوارث
ربز توايد أمهية األنشطة الضاائية اليت ترتتب النجاحات تُ 

عميها حتديات جديدة يف جمال استخدام الضاا  ااارج  
واملشاكل  .ومبا خيص شكل تمك األنشطة وطريقة إجرائها



COPUOS/T.635 
Arabic 

۸ 

املتعمقة تالتصرف تاحلطام الضاائ  واكتظاظ املدار الثاتت 
دام مصادر قدرة القوى النووية ه  تالنسبة لألر  واستخ

جماالت ينبغ  أن تظل نصب االهتمام والعناية يف إطار 
 .هذه المجنة وجلنتيها الضرعيتني

فإن جمموعة أمريكا  ،فيما خيص احلطام الضاائ 
الالتينية والكارييب تعمق أمهية كربى عمى تطبيق الدول 

إذ  حلطام الضاائ األعاا  لمتوجيهات املتعمقة تتخضيف ا
مستقبل األنشطة الضاائية هو رهني إىل حد  أ�ا تعترب أن

والمجنة الضرعية العممية  .تعيد تاحلد م  احلطام الضاائ 
مع إيال   ،والتقنية ينبغ  أن تعمق النظر يف هذا املوضوع
مة مبصادر عناية كربى لمحطام املرتتب عمى املصاطب احملمّ 

ام األجسام الضاائية القوى النووية يف الضاا  ااارج  وارتط
مع احلطام الضاائ  ورري ذلك م  املسائل املتضرعة ع  هذه 

وكذلك ضرورة حتسني التكنولوجيا وشبكات  .املسنلة
 .التعاون واحليطة يف هذا الال

فيما خيص تاستخدام مصادر القدرة النووية يف 
الضاا  ااارج  وعمى وجه ااصوص يف املدار الثاتت 

ر  واملدارات كاملدارات القريبة م  األر  تالنسبة إىل األ
فإن جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب تعترب أن األنشطة 
التنظيمية املرتبطة تاستخدام مصادر القوة النووية يف الضاا  

وذلك تغض النظر ع   ،ه  واجب مقصور عمى الدول
مقدار تنميتها أو منوها االقتصادي واالجتماع  والتقين 

. واجب يقع عمى عاتق البشرية كامالً هو دي و واالقتصا
كما أن الموعة تكرر تنكيد املسؤولية الدولية لمدول فيما 
خيص أنشطتها الوطنية اليت تقتا  استخدام مصادر القوة 

وضرورة حىت وإن قامت تتمك  ،النووية يف الضاا  ااارج 
األنشطة هيئات حكومية أو أخرى رري حكومية وعمى أمهية 

ألنشطة ينبغ  أن يتم مبا فيه أنشطة الشعوب وال مبا تمك ا
 فيه ضررها.

إن اكتظاظ املدار الثاتت تالنسبة  ،سيدي الرئيس
فإن  ،ويف هذا الصدد .لألر  هو موضوع آخر يشغل تالنا

جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب تويل عناية خاصة إىل 
يف  طيف املداراملنصف ملصمحة الدول إىل مصادر الوصول 

إطار املدار الثاتت تالنسبة لألر  تاعتبار ما ينطم  عميه 
م  إمكانات يف جمال التكنولوجيا الضاائية يف سبيل تنضيذ 

شاريع املالربامج االجتماعية اليت تعود تالنضع م  خالل 
 .رتتوية واملساعدة التقنية يف جمال الطب عمى الشعوبال

موقضنا مبا فإننا نود أن نؤكد ونكرر وجندد  ،ختاماً 
معناه أن هذا املورد الطبيع  وهو مورد حمدود معر  اطر 

وتالتايل فإن استخدامه ينبغ  أن  ،الناوب واالكتظاظ
يكون مرشدًا وأن يكون موسعًا ليشمل كافة الدول مع 
مراعاة االحتياجات واملصاحل لمدول النامية تاعتبار مواقعها 

وذلك ... خيص  سيما تعض الدول منها فيما اجلغرافية وال
أرسيت يف إطار االحتاد الدويل  وفقًا لممبادئ اليت

لالتصاالت ويف األمم املتحدة، شكرًا جويًال يا سيدي 
 الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك وفد  .ملمثل أمريكا الالتينية والكارييب عمى تيانه

ال أرى طمبات أخرى آخر يطمب الكممة تشنن هذا البند؟ 
إذًا سنواصل النظر يف هذا البند عمى أمل أن نضرغ  .لمكممة

تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية يف "البند الساتع  ،منه
 صباح الغد. "،دورتا الثامنة واألرتعني

 الفضاء والمجتمع –البند العاشر 

املندوتون الكرام، اآلن نواصل النظر يف البند 
يب "، أول املتحدثني يف قائمة طالضاا  والتمعال"العاشر 

 .تضال ،الكممة هو ممثل اهلند املوقر

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

إن ترنامج الضاا  اهلندي ينطمق م  رؤية حتقيق فوائد 
ي عمى العديد م  الربامج يف التكنولوجيا الضاائية وينطو 

ومنها تطبيقات كشنن التطبيب ع  تعد  ،هذا االجتاه
 ،والتعميم ع  تعد والتدتري الكوارث  والبحث واإلراثة

 .وإدارة املوارد الطبيعيةالقروية وكذلك مراكو املوارد 

فإن  ،ووفقًا ملصب اهتمام المجنة تشنن هذا البند
ألنشطة الضاائية اليت قامت وفد اهلند يريد أن خيرب المجنة تا

با اهلند يف سبيل تعويو املويد م  املشاركة ألتنا  الشعب يف 
إن اهلند تويل أمهية كربى  .تكنولوجيا الضاا م  االستضادة 

إىل اجلماعات الريضية واستضادتا م  البحوث والدراسات يف 
والوكالة اهلندية لشؤون  .جماالت تطبيقات الضاا  وعمومها
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ه  اليت تسهر عمى تطوير السواتل الصغرية والدقيقة  الضاا 
ويف ذلك اإلطار هناك تعثة قد  .لدعم هذه التكنولوجيات

وهناك عدد آخر م  السواتل جيري  ،متت يف السنة املاضية
إعدادها تاملشاركة النشطة لمطمبة تعدد م  اجلامعات 

مبا يف ذلك املعهد اهلندي  ،واملؤسسات األكادميية
ومما جيدر اإلشارة إليه أن الساتل الذي امسه  .جيالمتكنولو 

والذي مت صناعته مبساعدة شبيبة م  الطمبة  "،سات نيو"
م  اهلند وروسيا قد أطمق تنجاح يوم العشري  م  

إحدى عشرة وألضني إىل جانب ساتل ثان نيسان/أتريل 
كما قمنا جبامعة   ،ومبشاركة"أونو" استخدام عرتتا اإلطالق 

يا والوكالة اهلندية لشؤون الضاا  وعدد م  موسكو تروس
ومنظمة البحوث الضاائية يف اهلند قد  .الضعاليات األخرى

نظمت عديدًا م  األنشطة الدعائية والرتوجيية جلمب 
االهتمام يف جمال الضاا  وتيان أمهية تكنولوجيا الضاا  

ويف هذا الصدد فإن هناك معار  فاائية تنظم . ودالالتا
وأكثر م  عشري  معرضاً قد  ، خمتمف أحنا  البالدتانتظام يف

 .نظمت يف هذا الصدد خالل السنة املاضية

 ،سيدي الرئيس، إن الطمب م  مستويات خمتمضة
 ،م  املستوى االتتدائ  إىل اجلامعة ،م  مستويات التعميم

يتنقمون تاستمرار إىل مراكو الوكالة اهلندية لشؤون الضاا  
وهناك  .تهم تاألنشطة املوجودة وأمهيتهالتعويو جترتتهم ومعرف

هلذا  ةر  دائماالكثري م  املراكو قد مت إرساؤها وأرست مع
كذلك فإن مراكو الوكاالت تنظم تانتظام أيام و  .الغر 

املشاركة عمى وطنية لمعمم ولمضاا  العامل  وتشجع الطمبة 
الضاا  تربنامج عدد م  األنشطة املتصمة تالعموم عامة و يف 

والعمما  م  الوكالة يوورون تانتظام  .وجه ااصوصعمى 
املدارس واملعاهد وينظمون حمقات حوارية ويقدمون عروضاً 

 .يعرفون م  خالهلا مبوايا األنشطة الضاائية

لية آلاهلند مقتنعة تارورة التعويو  ،سيدي الرئيس
لتطوير الكوادر البشرية الرفيعة املستوى يف هذا الال وقد 

 اتكنولوجياتلمتعميم يف جمال عموم الضاا  و  اً أنشنت مركو 
وهناك عدد كبري م  الطمبة يمتحقوا  .مبناهج تعميمية حمددة

بذا املبدأ كل عام لتنظيم حمقات دراسة اإلجازة وتطوير 
هناك مائة ومخسون طالبًا التحقوا  .األداة يف نظام الوكالة

دسة جماالت اهلنم  تاملعهد هذا العام يف ثالث جماالت 
كما أن املعهد يقدم دراسات يف مستوى دراسات   .والعموم

 .املرحمة الثالثة والدكتوراه

يف جمال قانون الضاا  فإن الوكالة تقدم الدعم 
املايل والتقين ألول أكادميية هندية تعىن مبجال البحوث 

 ةوالوكال .القاائية املتعمقة تقاايا الضاا  ااارج  املعاصرة
ة اهلنود يف عدد م  الاالت واملناظرات تعوز مشاركة الطمب

ويف كل مرة  .يف جمال قانون الضاا  منذ عام أرتعة وألضني
يتم اختيار املوضوع الناجح وحيظى صاحبه تالدعم املايل 

ويسر  .اإلقميميةتظاهرات م  الوكالة املشاركة يف عدد م  ال
ركة وفد اهلند اإلتالغ تاختيار املوضوع الضائو يف اهلند لممشا

إحدى آذار/مارس يف املناظرة اإلقميمية قد مت تنجاح يف 
يف  عشر وألضني يف مستوى كمية احلقوق وقانون الضاا 

وهناك أياًا املناظرة الوطنية الثالثة اليت  ،الورجامعة تنغ
والوكالة تشجع تانتظام مشاركة الطمبة روجارات تنتظم يف 

الدولية لممالحة  قبل حماضراتم يف املؤمتراتاهلنود الذي  تُ 
 الضاائية وذلك منذ سنة ستة وألضني.

فإن وفد اهلند يقدر متام  ،ختاماً  ،سيدي الرئيس
التقدير أمهية مشاركة اجلالية لمسع  يف جمال والعموم 

شكرًا يا  ،التكنولوجية وهو ال يدخر جهدًا يف هذا الال
 سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك وفد  .لممندوب الكرمي م  اهلند عمى هذا البيان
 "الضاا  والتمع"آخر يطمب الكممة يف إطار البند العاشر 

ال أرى طمبًا لمكممة إذًا سنواصل النظر يف  ؟يف هذه اجلمسة
 .هذا البند العاشر عمى أمل أن نضرغ منه وذلك صباح الغد

لى استخدام سبل ووسائل الحفاظ ع -البند الخامس 
 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

وتالتايل فإننا  ،أمامنا متسع م  الوقت عصر اليوم
وسائل و سبل "سنعيد فتح النقاش تشنن البند ااامس 

احلضاظ عمى استخدام الضاا  ااارج  يف األررا  
وأول املتحدثني يف هذا  ،تطمب م  وفدي  اثنني "السممية

 .يل املوقرالبند هو ممثل الرباز 

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكراً يا سيدي الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الرئيس والشكر اااص عمى قرارك الكرمي تإعادة فتح 
 .النقاش تشنن هذا البند م  تنود جدول األعمال
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سيدي الرئيس، أيها املندوتون الكرام، الربازيل 
نعة متام االقتناع تنن م  شنن إخال  األر  م  أسمحة مقت

الدمار الشامل وإخال  الضاا  ااارج  م  مجيع أشكال 
م  شننه أن ميهد الطريق لألنشطة السممية  ،األسمحة

البنا ة مما ميثل ضمانًا متينًا ملستقبل دولنا وشعوتنا والبشرية 
املاضية  لقد عشنا مجيعًا السنوات األرتع واامسني .مجعا 

منذ إرسال أول تعثة منهولة إىل الضاا  يف منم  م  
وما تنممه  .األسمحة والنواعات املسمحة يف الضاا  ااارج 

الربازيل هو أن يستمر هذا الوضع عمى امتداد السنوات 
وال سبيل لمعثور ع  إجناز أبر م  هذا  .اامسني املقبمة

  .هذه األنشطة لالحتضال تالسنوات املائة األوىل عمى مرور
نعيش اليوم سياقاً "هريرني السمو" كما قال املضكر الري 

 دوه  املرة األوىل اليت جت ،تارخييًا وفرصة فارقة الختاذ القرار
كوكب األر  وتدرك كفيها السالالت اليت تعمر املعمورة  

واعتبارًا هلذه  .أ�ا ال يهددها تاالنقرا  سوى عممها الذايت
فإذ  ،فهناك أمهية ألي فعل وإن كان ضئيالً  ،املرحمة اااصة

 .أثره اجلسيم يف تنثري وجهة وجودنا وحياتنالو يكون قد أنه 
ري إما صوب الدمار أو صوب اإلجناز مث ميكننا أن نس وم 

وذلك م  خالل إقامة هياكل جديدة لمعمل  ،العظيم
معىن هذا عمميًا أننا إذا ما جنحنا يف صون  .وأمناط جديدة

ااارج  وجعمه يف منم  وخموًا م  األسمحة الضاا  
فإن ذلك سيضتح أمامنا واقعًا جغرافياً  ،ووسائل احلرب

وتضال ذلك  .سياسيًا جديدًا يف كنف هذه البيئة الضاائية
سيكون توسعنا أكثر م  أي وقت ماى أن نام  انضراد 

نشطة السممية ااالصة دون رريها والتعاون األهذا الال ت
 التساؤل تشنن السبل والوسائل الكضيمة تصون وم  مث ،فيه

الضاا  ااارج  لألررا  السممية وه  موضوع تالنسبة 
 .موضوع تالغ األمهية تني تنود جدول أعمال المجنة ،إلينا

هذه  ،عد العدة لمحربم  شا  منكم السمم فميُ 
القولة املنثورة الالتينية تعود إىل القرن الراتع أو ااامس وه  

وبا تتحدد مصائر احلياة البشرية وحن   ،ل سارية اليومال توا
فهل حكم عمينا أن نقود  .يف مقتبل القرن احلادي والعشري 

 ؟هذه الثقافة إىل استخدام القوة يف الضاا  ااارج  أيااً 
إنه مرياثنا فكيف السبيل إىل احليمولة دون دماره واإلضرار 

ما الذي  .حلياتنامما م  شننه أن يكون مبثاتة الكارثة  ،ته
ميك  أن نعممه خطوة خطوة تصرب وأناة وتروح تنا ة 

تمك  ؟لامان االستخدام السمم  ااالص لمضاا  ااارج 
 ه  مهمتنا التارخيية.

سيدي الرئيس، م  املسائل ذات األمهية واليت 
تنيت يف حني هذا السياق حماولة معرفة املوايا والعيوب 

وم  مث حتويل الضاا   ،رج لمعسكرة اجلذرية لمضاا  ااا
ااارج  إىل مسرح جديد لمحروب والنواعات وتقائه عمى 

مع مراعاة الطمبات واالحتياجات فيما خيص  ،تمك احلال
إن العسكرة اجلذرية لمضاا  ااارج  مع  .أم  كافة الدول

ما قد حيتمل أن يرتتب عميه م  إنشا  مسرح جديد 
ه  مسنلة ال ختص ليست جمرد قاية وطنية أو  ،لممعارك
تل إ�ا  ،وعمكما كثريًا ما يُ   .الدول املرتادة لمضاا سوى 

فوق ذلك كمه قاية دولية تالغة ااطورة ختص كافة الدول 
ولسنا ما نقول هنا ليس سوى أمر  .واألمم والشعوب

تديه  وإن تبعات نقل األسمحة لمضاا  ااارج  قد تتمثل 
ية تال ريب سيكون هلا إن األسمحة الضاائ .يف كارثة عاملية

ميكنها أن ترم   ،مدى عامل  وتالتايل سيكون هلا أثر عامل 
وميك  أن تؤثر يف نظم  ،العامليف تالعتمة عمى أي منطقة 
عات وحتديد املواقع العاملية والتوق االتصاالت ورصد األر 

املناخية ورصد األر  واإلنذار املبكر وختضيف الكوارث 
ن الشركات العامة واااصة قد تتنثر وإ .الطبيعية والبيئية

واالستثمارات الاخمة واألعمال  ،وتتكبد خسائر ال تقدر
ضتح يف الضاا  اجليدة قد تغيب يف هذه اهلاوية اليت ستُ 

ما عسانا نغنم م  إقبالنا عمى مثل هذه املخاطر  .ااارج 
 ؟اجلسيمة

يا سيدي الرئيس، إن العسكرة اجلذرية لمضاا  
ثمة يف نقل األسمحة العصرية إىل مداراته م  ااارج  واملتم

شن�ا أن تعوز النووع إىل حل ااالفات الدولية توسائل 
وهو ما يتناىف ومبادئ ميثاق  ،القوة أو التهديد تاستخدامها

إن هذا الوضع االسرتاتيج  اجلديد ميك  أن  .األمم املتحدة
قد  نه، تل إحيي  املخاصمات واحملاكاة القدمية واملنازعات

ونتائج هذا الارب اجلديد م  احلرب  .ينشئ اجلديد منها
وكما ذكر  ،الباردة ميك  أن يكون أسوأ تكثري م  ساتقه

ذلك مندوب االحتاد الروس  املوقر يف هذه اجلمسة العامة 
حن  نعمم مقدار صعوتة رصد مدى امتثال االتضاقات 

 ؟فما تالكم تالبيئة الضاائية ،لمسالح عمى سطح األر 
 .األمر سيكون أعسر م  ذلك تكثريف

إن وفد الربازيل يساوره القمق إزا  مالحظة أخرى 
 ،أقتبس ما قال ،أياًا أشار إليها مندوب االحتاد الروس 

روسيا تعتقد أن أعمال الدول اليت م  شن�ا أن تضا  إىل "
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واعتماد مضاهيم يرتتب  ،ظهور األسمحة يف الضاا  ااارج 
م  شن�ا أن تقو   ،يف هذه البيئة عميها استخدام القوة

األسس األخالقية واملنطق السياس  لتعويو آلية عدم 
وكذلك املبادئ األساسية واملعايري الدولية لقانون  ،االنتشار
وذلك وفق القوانني واملعايري . انتهى االقتباس "الضاا 

نظرًا وتالنسبة إىل هذه  .اااصة تالقانون الدويل لمضاا 
ندئذ يتوايد اعتقادنا حن  يف الوفد الربازيم  تننه املالحظات ع

سبل وطرق احلضاظ عمى " تالنسبة إىل البند اااص ب
جيب أن يناقش أيااً  "الضاا  ااارج  لألررا  السممية

يف المجنة الضرعية القانونية فذلك هو املكان املناسب 
لتحميل هذه اآلثار اجلذرية املوعومة لعممية عسكرة الضاا  

مع إطارها يف قانون الضاا  الدويل وأن نغمب  ،ارج اا
ادة القانون يف األنشطة عميها هذا القانون مع مضهوم سي

 الضاائية.

ازيل أنه م  يعترب وفد الرب  ،أخريًا حارة الرئيس
كان أن ننظر يف إمكانية إنشا  إجرا  منسق املالئم واملضيد مب

لضاائية يف تني الضريق العامل اااص تاستدامة األنشطة ا
يف العام  ئنشاألمد البعيد وفريق ااربا  احلكوميني الذي سيُ 

املقبل وذلك مبوجب مقرر صادر ع  اجلمعية العامة لألمم 
وبدف اقرتاح تداتري طوعية  ،املتحدة أخذته يف العام املاض 

م  أجل تعويو األم  واالستدامة يف األنشطة الضاائية 
طة يف الضاا  وأحوال وكذلك تعويو الوع  حيال األنش

وهكذا ميك  لمضريقني أن ينسقا تشكل جيد وأن  .الضاا 
يعوزا تدتري شاممة لمشضافية ولبنا  القدرات يف األنشطة 
الضاائية مما يشكل مسامهة قوية وخطوة أساسية لك  
نام  أن الضاا  ااارج  يبقى خاليًا م  األسمحة 

 والنواعات شكراً جويًال حلس  إصغائكم.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ئيس الر 
 .عمى هذه املداخمة تاسم الربازيلمو لسعادة السضري في

واملتحدث التايل عمى قائميت حول البند ذاته هو مندوب 
 .تضال ،فنوويال املوقر

 (مجهورية فنوويال البوليضارية)السيد م. كاستيللو 
جويًال حارة  شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

شكرًا إلعطائ  الكممة يف هذه املرحمة حول البند  .الرئيس
ونود  .ااامس ولو كنت قد انتهيَت منه تقريبًا تشكل �ائ 

أن نرحب تتناول الكممة تعد سعادة سضري الربازيل ألن ما 
 .قاله وما حن  سنقوله اآلن يكمل تعاه البعض

 تبيان أود أن أديل ،سنتوخى اإلجياز حارة الرئيس
 .عمى سبع دقائق وإذا جتاوزتا أرجو أن تقاطعين

منذ البداية كما تعرفون تنظر جلنة  ،حارة الرئيس
الكوتوس حبجم التعاون الدويل يف جمال االستخدام السمم  

ويف كل عام ناع الربامج ترعاية األمم  .لمضاا  ااارج 
 نقرتح تعويو البحوث وتعميم املعمومات حول هذه ،املتحدة
 .وحناول أن حنرتم قانون الضاا  يف هذا الال ،املواضيع

تقوم تتحميل جمموعة  ،وجلنة كوتوس مع جلنتيها الضرعيتني
وعمى هذا األساس نظرًا إىل أننا  ،م  املواضيع كما تعرفون

طالع ضهيئة دائمة تاتعة لمجمعية العامة تقوم المجنة تاال
رر تقنية عممية قانونية كوأ .مبهامها التقنية والقانونية والعممية

ألننا يبدو أن معظمنا ينسى  ،أصر عمى سياسيةوسياسية، 
هذا اجلانب يف أنشطتنا الذي م  البديه  أن كل القرارات 

وتقوم جلنة   .اليت نتخذها ترتك أثرًا عمى اجلانب السياس 
كوتوس تمعب وظيضة مهمة يف التعاون فيما تني الدول فهذا 

 ،ل أن تتبادل املعمومات فيما تينهاحيث ميك  لمدو  ،احملضل
ولك   .حيث ميكنها أن تعوز التعاون فيما تينها أيااً 

أسموب العمل هذا ليس هو الوحيد لك  نام  الطاتع 
طمع با الدول يف الضاا  االسمم  لألنشطة اليت ت

ولذلك م  الاروري هنا أن ناع إطارًا سياسياً  .ااارج 
يات أخرى تاتعة ملنظومة لمتنسيق واحلوار مع هيئات وآل

 .األمم املتحدة

م  الاروري أياًا أن نعوز القانون الدويل يف 
الضاا  ك  يتمك  م  أن جييب تشكل فعال وأن يواجه 

مثالُ  .املشاكل اليت تواجهها األنشطة الضاائية الدولية حالياً 
استخدام مصادر و تعيني حدوده و تعريف الضاا  ااارج  

لضاا  ااارج  أو يف املدار القريب م  القدرة النووية يف ا
 .األر  أو حىت التهديد املتثمل تالنضايات واحلطام الضاائ 

حن  نعترب أنه م  الاروري أن حنني  ،إذًا يف هذا الال
التشريعات الدولية والقوانني احلالية لك  مننع منعًا تاتاً 

 .استخدام األسمحة يف الضاا  ااارج 

ظام القانوين الذي ينطبق إن الن ،كما تعرفون
 ،تالضاا  ااارج  ال يام  عدم عسكرة الضاا  ااارج 
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ولذلك عمينا أن نعتمد التداتري املكيضة والضعالة لك  تسمح 
 .لنا تاستئصال استخدام األسمحة يف الضاا  ااارج 

وإن رياب التعاريف والتنظيمات والقوانني اااصة 
م  هذا الطاتع السمم  نن ناتبذه املواضيع ال يسمح لنا 

صحيح أنه لدينا حمافل  .لمضاا  ااارج  تشكل حصري
أخرى دولية ملناقشة هذا املوضوع كالمجنة األوىل يف اجلمعية 

إال أن كوتوس هلا وظيضة تعويو  ،العامة وجلنة نوع السالح
التنسيق والتعاون مع هيئات أخرى وآليات أخرى تاتعة 

حتقيق هذه األهداف وإال  ملنظومة األمم املتحدة م  أجل
 شكراً جويًال حارة الرئيس. .فنح  سنخضق يف مهمتنا

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عمى  ةالتالي ةواملتحدث .مندوب فنوويال املوقر عمى مداخمته

 .ندونيسياه  مندوتة إ قائميت

(مجهورية إندونيسيا) السيدة ك. ي. ياتيني 
شكرًا جويًال حارة م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية 

احرتامًا منا ملبادئ معاهدات األمم  ،حارة الرئيس .الرئيس
املتحدة لمضاا  ااارج  تعترب إندونيسيا أن استكشاف 
 ،الضاا  ااارج  جيب أن يهدف ألررا  سممية حصراً 

كما أن   .وجيب أن حيس  حياة اإلنسان عمى األر 
دول األعاا  هلا قدرات خمتمضة يف إندونيسيا تضهم أن ال

وتالتايل  .احلضاظ عمى الضاا  ااارج  يف األررا  السممية
نقل التكنولوجيا و تود أن تدعم املساعدة التقنية  اإندونيسي

ان النامية وذلك حتت مظمة م  البمدان املتقدمة إىل البمد
إن فرصة إعطا  البمدان النامية إمكانية تعويو قدراتا  المجنة.

 موضع مساعدة هنا.جيب أن يكون 

يعترب التحدي لمحضاظ عمى  ،حارة الرئيس
الضاا  ااارج  ألررا  سممية م  التحديات اليت ال 

تل القانونية  ،تواجهها فقط المجنة الضرعية العممية والتقنية
مى كافة املستويات يف ولطاملا كان هذا التحدي ع .أيااً 

لذلك تود  .مبا أ�ا تشمل أم  اجلميع هنا ،األمم املتحدة
إندونيسيا أن تكرر هذه املناقشة الشاممة اليت جرت يف إطار 

عمى المجنة أن تشجع عمى إنشا  آلية  .األمم املتحدة
عممية لتنسيق أنشطتها مع هيئات أخرى تاتعة لألمم 

أجل استخدام الضاا   املتحدة تنا  عمى منحى شامل م 

السبل والطرق واآلثار عمى   ،ااارج  يف األررا  السممية
 شكراً جويًال. ،كافة الدول وعمى تيئة الضاا 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك م  طمب آخر  .ملندوتة إندونيسيا عمى هذا البيان
مناقشة البند  إذًا سنختتم ،لمكممة حول هذا املوضوع؟ ال
سبل ووسائل احلضاظ عمى "ااامس م  جدول أعمالنا 

هل م   "،استخدام الضاا  ااارج  يف األررا  السممية
وفد آخر يطمب الكممة حول هذا البند الذي سبق أن 

ألنه ال يوال لدينا الوقت  ؟انتهينا منه أو حىت تنود أخرى
 .اآلن قبل أن نبدأ تالعرو  الضنية؟ ال

 لفنيةالعروض ا

أود اآلن أن أنتقل  ،إذًا حارات املندوتني الكرام
العرو  تنن كل عر   وأذكر صاحيب .إىل العرو  الضنية

العر  األول عمى قائميت  .جيب أال يتجاوز العشري  دقيقة
تيس م  الواليات املتحدة عنوانه  هو م  السيد سكوت

 ".الرحمة الضاائية املنهولة"

تحدة األمريكية) (الواليات املالسيد س. بيس 
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الرئيس وسنسعى إىل احرتام الوقت احملدد يل إن مل يك  
أتشرف تإفادتكم هنا تتقرير وضعته األكادميية الدولية  .أقل

وكان حول مستقبل الرحالت املنهولة إىل  ،ملالح  الضاا 
  وكان يشتمل عمى تيئة الضاا  وقام ته عدة رواد فاا

ونظرًا ألمهية الرحالت املنهولة  ،الضاا  وطقس الضاا 
 .فكانت هذه الدراسة موضع اهتمام

ملشاركة يف اهلدف م  هذه الدراسة اليت تشرفت تا
رر م  رئاستها مع الومال  م  االحتاد الروس  وتدعم املق

كان هدفها استكشاف الضاا     ،االحتاد األورويب
ساين وأن الرحمة الضاائية املنهولة ه  كاستكشاف إن

ويعترب هذا التقرير تقييمًا شامالً  .العنصر األساس 
لمرحالت املنهولة إىل الضاا  تد ًا م  استكشاف الضاا  

يوفر التقرير أياًا تعض املقرتحات  .إىل خطط التنضيذ
املمموسة حول كيضية حتسني التعاون الدويل يف جو  

أمام كافة الدول  ةعامل  مضتوحسرتاتيجية استكشاف إل
ددناها هلذه الدراسة كانت ما والشروط اليت ح .األعاا 

أن نبدأ تاملدار املنخضض تالنسبة لألر  مث  ،أوالً  يم ،
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ننسق مع فريق دراسة استكشاف الكواكب والقمر مع 
كذلك نظرنا يف إمكانية إعداد ما   .تعثات عممية وروتوتية

 .نسبة لألر يتجاوز املدار املنخضض تال

إن فرتة ألضني وعشرة حىت األلضني ومخس وعشري  
ه  عرب تعثات إىل الكواكب والقمر تعد ذلك نرجو أن 
نتجاوز القمر لنصل إىل مدار املريخ أو إىل أي كوكبة أخرى 

مل نتمك  م  أن  .أو إذا أمك  أن نغط عمى منت املريخ
الواقعية ألننا أردنا أن نتسم ت ،حندد ما تعد ألضني ومخسني

 ،وأن نرتك األمر لألجيال املقبمة م  مستكشض  الضاا 
ولك  حاولنا أن نعاجل الشوارل األساسية اآلن وأن نرى  

البعيد وأن خنطط لألجيال كيف ميك  أن نعمل عمى املدى 
 املقبمة.

األسئمة األساسية املتعمقة تاالستكشاف كانت  
 ؟اا إىل أي  ميك  لإلنسان أن يذهب يف الض ،كما يم 

رمبا مل يتمك  أن يصل إىل أماك  حمددة وأن يستكشف 
ولك  أردنا أن حندد إىل أي  ميك  أن  ،الضاا  تكاممه

هل أن  ،يصل؟ ماذا ميكنه أن يضعل؟ وتشكل فمسض  هنا
لمبشرية مستقبل ما ورا  األر ؟ هل ميك  أن نعيش خارج 

وال ميك  إال أن  تاألر ،األر ؟ أو هل أننا متصمون 
هناك م  أنشطة جتارية ميك  أن تدعم هل مث  ؟عميهانعيش 

وإن كان السؤال تاإلجياب عمى هذي  السؤالني  ؟هذا العمل
 .عندئذ ميك  أن نضكر مبستوطنات تشرية خارج األر 

وأن البشرية ميك  أن تصري م  األجناس اليت تعيش عمى 
وإن كان اجلواب تالنض  عمى هذي  السؤالني  .عدة كواكب
حىت  .انعكاسات أياًا عمى حياتنا عمى األر فهذا له 

اآلن ال نعرف ما هو اجلواب عمى هذه األسئمة وهذا ما 
 .تسعى الدراسة إىل حتقيقه

تالطبع ه  متطمبة  ؟ما ه  التكنولوجيات املمكنة
املركبات و ليس فقط تن�ا مكمضة مثًال مركبات اإلطالق 

حلياة مستوى دعم او الضاائية ولك  أياًا مستوى الدفع 
كذلك تكنولوجيات الدخول وإعادة   ،والتحكم تاحلياة

أياًا ما ه  البنية التحتية عمى سطح األر  أو  .الدخول
الروتوتية اليت سنحتاج  ،الكواكب أو رري األر  رمبا حىت

تبادل املعمومات املشرتكة تني الكواكب وكيف ميك  و إليها 
الطاقة  نظم الطاقة مبا فيها ،أن ناع نظم مالحة مشرتكة

نظم الضاا  مثًال والنظم املتصمة تالرعاية الصحية  ،الشمسية

 ،الرعاية الطبية اليت تقدم يف الضاا  ه  أياًا موضوع مهم
وأخريًا محاية الكواكب وتعقيم احلياة عمى الكواكب ك  ال 
نقوم تتمويث املناطق اليت توورها أو ننيت تنوتئة جديدة م  

 .هذه املناطق

حاليًا نظر الضريق يف  ،يضية التنظيمك  تالنسبة إىل
احملطة الضاائية الدولية اليت ميك  أن حتتوي عمى دروس  

وكذلك لدينا جهات  .كثرية نستخمصها م  هذه الشراكة
شريكة م  رري الدول وحىت تعض الووار إىل احملطة الضاائية 
 .الدولية ترعاية تعض الدول أو ترعاية شركات خاصة

ىل ورا  املدار املنخضض تالنسبة إما البعثات اليت ه  
ولدينا فريق تنسيق هنا هو جو  م  إسرتاتيجية  ،األر 

عاملية مؤلف م  أرتع عشرة وكالة فاائية دولية وه  اليت 
واهتمت تكل  ،عممت عمى محاية القمر يف السنني املاضية

 .ما ميك  أن يتصل تالتضاصيل اااصة بذا املشروع

تالطبع هذا هو املوضوع  ،م  ناحية االستدامة هنا
الذي نناقشه اليوم وم  الناحية الضنية احلطام املداري هو 

مع أنه لدينا املبادئ التوجيهية اااصة  ،املشكمة األساسية
با ولك  حنتاج إىل جهود دولية أكرب يف هذا الال لدعم 
العمل الذي ُأجنو يف هذا املوضوع تالنسبة إىل االستدامة 

نتكمم  ،عندما نتكمم ع  االستدامة .يلعمى املدى الطو 
ع  توجيهات سياسية وخطة العمل م  الربامج و ع  امليوانية 

أوًال أن تتمتع  .املستدامة جيب أن تنظر يف أهداف واضحة
تاملوارد الارورية أن تقدم املعمومات تشكل مضتوح مبا يف 

تعويو السياق و ذلك حتسني اإلدارة املتداخمة تني الثقافات 
ترتيب األولويات يف الربامج و م  الستكشاف الضاا  العم

 ،تنا املختمضةاالضاائية وأن نتمك  م  أن نضسرها حلكوم
االستضادة م  القدرات التقنية ألقصى حد ممك  مع التعاون 

هناك فرص ملستويات خمتمضة ودول هلا  .عرب الوطين
 .مستويات خمتمضة م  التنمية يف عممية استكشاف الضاا 

تالطبع هذا أمر مهم جيب أن  ،التمعإشراك 
نكون مسؤولني عنه وكذلك يف اامسينيات والستينيات 

ولك   ،تالطبع كان استكشاف الضاا  يثري محاس اجلمهور
اآلن الظروف السياسية خمتمضة وصارت البعثات الضاائية 

اآلن تالنسبة إىل دعم  .مبثاتة الروتني وصارت أمرًا اعتيادياً 
مثًال أن  .شرك اجلمهور هناولة فيجب أن نُ الرحالت املنه

يكون هناك م  استكشاف تشارك  حيث ميك  أن نشرك 
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أن و أن نشجعهم تنن ينظروا يف البيانات العممية و األفراد 
يقوموا تإدارة االختبارات وأن تسنح هلم الضرصة لممشاركات 
عمى مستويات خمتمضة وفق قدرات الدول لذلك جيب أال 

 .سنلةنستبعد هذه امل

أوًال نعترب أن استكشاف  ،توصيات يف النهايةال
الضاا  جيب أن يكون مستمهمًا م  مسائل أساسية تدف 

وأال يكون سباقًا تني معسكرات  ،إىل تعويو التعاون الدويل
سياسية معينة وأن جماالت األولوية لمتعاون جيب أن تكون 

خضض آليات لمتعاون مع هيكمية متكاممة لممدار املن أوالً 
كذلك أن ناع   .تالنسبة لألر  ما يذهب لمقمر وما تعده

لممدار  رجمية لنحدد سياسة النقل املشرتكأولويات ت
أن  ،معايري لمبنية التحتية .املنخضض م  األر  وما تعده

 .حندد املعايري القاتمة لمتشغيل لمبعثات املنهولة
ت ولدينا هنا قائمة م  التكنولوجيا ،التكنولوجيات املمكنة
وه  م  العناصر  ،خامسًا االستدامة .اليت ميك  أن نطورها
ولذلك حنتاج  ،خماطر احلطام الضاائ  .واملواضيع األساسية

إىل توعية تشنن أحوال الضاا  وأن ندرجها يف سياسة 
عمى احلطام و ونظام متكامل تشتمل عمى طقس الضاا  

الضاائ  وكل ما ميك  أن يشكل خطرًا عمى حياة اإلنسان 
وناع خطة هلذا لك  نعمم  ،إشراك اجلمهور . الضاا يف

نقوم تالتنسيق يف  ،العوامل البشرية .اجلمهور ونوعيه
وإشراك األسرة  .حققنا إجنازات حىت اآلن ،البحوث هنا
أن نشرك كافة الدول الرائدة لمضاا  واليت  ،الدولية كذلك

 .تكون ملصمحة البشرية وليس فقط هلذه الدول

ت اليت وصمنا إليها ه  أن م  االستنتاجا
 ،استكشاف الضاا  هو م  أفال األمثمة لمتعاون الدويل

واملثل هو احملطة الضاائية الدولية فهذا مشروع طويل األمد 
معقد وكان مضيد لدول كثرية وكافة الشركا  وافقت عمى 
صواتية احلضاظ عمى هذا املشروع واسرتاتيجية االستكشاف 

 التعاون يف جمال الرحالت العامل  جيب أن ترتكو إىل
وأن تتجاوز احملطة الضاائية الدولية وأن نعمل عمى  ،املنهولة

وأن  ،أساس أمهية إسرتاتيجية وجمتمعية لمرحالت املنهولة
هذا املوضوع أساس  نوقش يف الواقع عمى املستوى 
السياس  يف جمموعة الدول العشري  ك  نتجاوز القوى 

أياًا الدول السياسية والدول  تل نشرك ،السياسية املعهودة
شكرًا جويًال حلس  إصغائكم  .العظمى الناشئة اجلديدة

 وشكراً عمى فرصة إعطائ  الكممة هنا.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمسيد تيس عمى عرضه هل م  وفد يود أن يطرح أسئمة 

 .تضال ،نعم مندوب الصني؟ عمى صاحب العر 

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة تسو  السيد ل.
 ،شكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

امسح يل أوًال أن أشكر صاحب العر  عمى هذا العر  
أود أن أطرح سؤاًال تالنسبة إىل دور األمم املتحدة  .هنا

مل تتكون  ،فض  هذا العر  .وأوسا وجلنة كوتوس أيااً 
تكمم صاحب العر  ع  التعاون  .لدي صورة واضحة

ولكنه مل يتكمم ع  دور مكتب شؤون الضاا   ،الدويل
كذلك اإلشارة إىل دور جمموعة   .ااارج  تشكل خاص

 .العشري  وكيف ميك  هلا أن تمعب دوراً يف هذا الال

إذًا أريد أن أعرف ما هو دور األمم املتحدة يف 
 ؟لالهذا ايف هل فكر هو  ؟هذه الرحالت املنهولة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .تضال ،السيد تيس لمصني عمى هذا السؤال.

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد س. بيس 
، شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وحن  كمجموعة م  تالطبع هذا املوضوع  نظرنا يف
مميني فكرتنا األوىل كانت هذه املهندسني وااربا  الع

مثل اإلسرتاتيجية العاملية  ،اآلليات القائمة لمتنسيق الدويل
الستكشاف الضاا  أو حىت فرق م  ااربا  الدوليني يف 

تالنسبة إىل املعايري العممية  ،االحتاد الدويل لالتصاالت
نظرنا أياًا يف جلان األمم املتحدة مثل المجنة  .والدولية
لتنسيقية املشرتكة تني المجان لمتخضيف م  احلطام واهليئة ا
مل ننظر لألمم املتحدة عمى أ�ا آلية مناسبة  .الضاائ 

اعتربنا  ،لتنسيق ترناجم  وإلدارة جوانب تقنية عاترة لمحدود
أن اآلليات التنسيقية املناسبة كانت متصمة تربامج حمددة 
يت وه  اليت تقدم أفال احلمول تني الدول الشريكة ال

هذه م  الدروس املستخمصة اليت حصمنا  .تشارك فيها
 تتنا يف احملطة الضاائية الدولية.عميها تعد جتر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 هل م  أسئمة تودون طرحها عمى صاحب العر ؟ ال.

 شكراً جويًال سيد تيس عمى عرضك.
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كالرا العر  الثاين عمى قائميت هو م  السيدة  
طقس الضاا  والتوعية "وعنوانه  ،ندونيسيايونو ياتيين م  إ

 ".حيال احلطام الضاائ  يف إندونيسيا

(مجهورية إندونيسيا) السيدة ك. ي. ياتيني 
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

شكراً  ،أسعد اهللا أوقاتكم حارات املندوتني الكرام ،الرئيس
يف  فرصة تقدمي نشاطنا يف هذا الالعمى إعطائ  

إندونيسيا تالنسبة إىل طقس الضاا  والتوعية تشنن احلطام 
 .الضاائ 

كما تعرفون عندما نتكمم ع  طقس الضاا  
الضاا  حبد  .فنح  نتكمم ع  نظام متنوع ومتشعب هنا

كذلك   ،ذاته يشتمل عمى مشس اليت ه  مصدر اإلشعاع
الغالف املغناطيس  ز الضاا  املشرتك تني الكواكب 

وما جيب أن ندرسه هو هذه اجلوانب  .والغالف اآليوين
وحن  يف مؤسستنا لدينا ترنامج  ،املعقدة واملركبة م  الضاا 
يف  .ترونه عمى هذه الشرحية ،متكامل هلذه املكونات

وسطها لدينا البحوث عمى األنشطة الشمسية حتصل عمى 
وكذلك حبوث  دعم م  البحوث حول الال املغناطيس 

حول الغالف األيوين اإلقميم  وحبوث حول الغالف اجلوي 
 االستوائ  األعمى.

تالنسبة إىل البحوث حول األنشطة الشمسية 
حن  قمنا تالتنبؤ تننشطة مشسية عمى املدى  ،ومراقبتها

ورريها م   ،الطويل وحتديد طبيعة وآليات هذه اإلشعاعات
ج األويل والتنبؤ تنثر كذلك يف صدد تطوير النموذ   .اجلوانب

العالقة تني األر   ،األنشطة الشمسية عمى األر 
ة ألنشطة الشمسية اجلغرافية الضعالوالشمس مبا يف ذلك ا

وأثرها عمى الغالف األيوين والال واحلقل اجلغرايف 
كذلك نقوم مبراقبة   .وكذلك يف مراقبة األر  ،املغناطيس 

اًا تإعطا  ونقوم يف حبوثنا أي ،لمشمس م  األر 
 .املعمومات حول األنشطة الشمسية

التمسكوب البصري  ،وهذه شرحية تبني املعدات
وهنا ترون  ،ونستخدم آلة قياس األطياف ،الذي نستخدمه

يف أسضل الصورة تيانات املراقبة لمطضرة الشمسية اليت 
 .ألضني وعشرةحويران/يونيو حصمت يف الثاين عشر م  

مسية ننشر املعمومات تشن�ا عمى تالنسبة إىل املراقبة الش

وعمى هذا املوقع أياًا نعر  صور  ،موقعنا عمى اإلنرتنت
 .تشنن مراقبة الشمس م  خمتمف الووايا

نقوم تقياس منذجة ويف جمال الغالف املغناطيس  
نشاطات املغناطيس رصد الال املغناطيس  وعمميات 

املغناطيسية اجلغرايف كما ننشر املعمومات تالنسبة إىل ااطط 
[؟ك  إنديكست؟] و[؟يتعذر مساعها؟] مثل مايكرو 

وقد  .دورية املغناطيسية اجلغرافيةالومعمومات حول مسات 
يومغناطيسية اجلوضعنا تعض األدوات تغية رصد الاالت 

[؟مانادو؟] يف تعض األماك  يف خمتمف األماك  ويف 
كوسو وكوتانغ وكان ذلك تالتعاون مع جامعة   و[؟تراتاريه؟]

 .كداسا يف م

إىل اليمني جتدون مراقبة يف شبه الوقت احلقيق  
ن والرصد يكو  .والبيانات الناشئة ع  الال اجليومغناطيس 

 يف املناطق اليت ذكرتا ساتقاً.

غالف األيوين واألحباث اااصة التالنسبة إىل 
حن  تصدد إجرا   ،تالغالف األيوين والغالف اجلوي

يف الغالف األيوين حول التواصل اااات األحباث تشنن 
اات يف النشاط املواقع عرب إدماج هذه ااتالسواتل وحتديد 

الشمس  واجليومغنطيس  كما نعمل عمى منذجة توقعات 
تارامرتات الغالف األيوين يف الغالف األيوين اإلقميم  

وأجرينا دراسة حول اإلشعاع ومامون  .اإلندونيس 
ري أحباثاً كما جنُ   .قة ومنذجتهاإللكرتون اإلمجايل يف املنط

ونقدم اادمات تشنن توقعات التواصل ذات الوترية العالية 
فاًال ع  منذجة  ،ونظام إدارة الوترية يف الوقت احلقيق 

 .الغالف اجلوي األعمى الديناميك  اإلقميم  فوق إندونيسيا

ونعر  عميكم هنا املعدات اليت نستخدمها اليت 
وين والبيانات اليت تتنتى ع  تقوم ترصد الغالف األي

فاًال ع  منوذج مامون  ،عمميات الرصد واملراقبة هذه
 .اإللكرتون يف منطقة إندونيسيا يف إقميم إندونيسيا

ري فيها ترون األماك  اليت جنُ  ،يف هذه الشرحية
العمل عمى رصد الغالف اجلوي وديناميكية الضاا  

 كنا م  رصدها.اليت متوإليكم تعض البارامرتات  ،والشمسية

يف تطوير نظام اإلنذار املبكر تالنسبة إىل طقس 
نتوصل إىل البيانات الشمسية  ،الضاا  أو مناخ الضاا 
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احلقيقية يف الوقت احلقيق  وتيانات الضاا  املرتكوة عمى 
املعرفة يف توقع النشاط  .الضاا  يف الوقت احلقيق 

اج إىل الشمس  واملعرفة يف توقع طقس الضاا  ووقعه وحنت
تعاون تني تاحثني فاًال ع  التدريب التقين يف جمال 

فاًال ع  ذلك  .الشمس والرتاتط تني األر  والشمس
 IPSالـ يف الياتان و  IMCTفقد عممنا عمى التعاون تني الـ 

شكمنا لتحالف طقس الضاا  يف أوقيانيا  وأيااً  ،سرتاليايف ا
 ،الضاا ولدينا قاعة رصد صغرية تغية رصد مناخ  .وآسيا

وأنشطة الغالف األيوين الشمس   ،طقس الضاا 
وهذه ه   .واملغناطيس  اجليومغناطيس  فوق إندونيسيا

القاعة اليت نعر  فيها ها، صورة ع  صورة عن ،القاعة
كما ننشر . البيانات املدجمة تشنن مكونات مناخ الضاا 

 ا عمى اإلنرتنت.البيانات عمى موقعن

  جنري األحباث تشنن طام الضاااحلتالنسبة إىل 
ااطط يف مدارس سواتل وحطام الضاا  وندرس الشوائب 

فاًال ع  التعرف عمى األجسام يف  ،اااصة تالسواتل
ونرصد السواتل اليت متر فوق إندويسيا يف  .إعادة الدخول
 .ظهر االرتضاع هلذا الساتلوهنا لون ااط يُ  ،الوقت احلقيق 

ين أن ارتضاع الساتل الذي هذا يع ،فمثًال يف المون األخار
يرتاوح م  مائة ومخسني إىل مائيت ألف   امير فوق إندونيسي

 .كيمو مرت

إضافة إىل ذلك فإننا نتعرف عمى احلطام الضاائ  
مثًال إىل اليسار جتدون  ،االذي وقع يف منطقة إندونيسي

الساتل قد وقع يف منطقة تينكولو يف الثالث هذا حطام 
وإىل  .عام ألضني وثالثةكتوتر م  تشري  األول/أعشر م  

اروخ وقع يف الثالث والعشري  م  اليمني حطام ص
 .رونتالوو واحد ومثانني يف رآذار/مارس 

نقوم تنشر معمومات  ،تالنسبة إىل عممية الرصد
الدخول ونظام املعمومات تشنن إسهام إسهام إعادة تشنن 

ارة كالة إدإعادة الدخول هذه وهذا النشاط ننسق فيه مع و 
كما أننا نبذل اجلهود يف   .ندونيسيةالكوارث والالجئني اإل

توعية اجلمهور عمى شؤون الضاا  وتوسيع نطاق التواصل 
فاًال ع   ،تني اجلمهور والوكاالت املعنية تشنن الضاا 

تعويو التوعية لدى املعمومات اليت حتتاج معمومات تشنن 
 .احلطام الضاائ  واملناخ يف الضاا 

  األنشطة اليت ننظمها واملتصمة هذه صور ع
تشنن مناخ الضاا   ،مع الرأي العام ،تالتواصل مع اجلمهور

الطقس الضاائ  والتوعية عمى حطام الضاا ، شكراً حارة 
 .الرئيس

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل لديكم م  سؤال  .لك سيدة ياتيين عمى هذا العر 

 .أرى م  سؤالال  ؟ملقدمة العر 

إيضان العر  الثالث عمى القائمة يقدمه السيد 
جلنة الضاا  "م  كولومبيا تعنوان داريو روميو روزمان 

لك  "،الكولوميب اإلسرتاتيجية لمتنمية املستدامة يف كولومبيا
 روزمان.الكممة سيد 

(مجهورية كولومبيا) السيد إ. د. غوميز غوزمان 
 ،شكرًا حارة الرئيسنية): (ترمجة فورية م  المغة اإلسبا

تداية أود أن أتوجه إليكم تالشكر عمى  ،حارات الوفود
الضرصة املعطاة إّيل ألقدم هذا العر  تشنن إسرتاتيجية 

وهذا  ،التطوير املستدام يف كولومبيا يف السنوات األخرية
يرتافق مع االحتضال تالعيد اامسني لكوتوس وأول رحمة 

 .منهولة إىل الضاا 

لصضة ال جتمعنا هنا هذا العام وسوف هذه ا
رمبا أحتاج ألقل م   ،أخصص الدقائق العشري  املتاحة إيل

جو  أول  .عشري  دقيقة وسوف ينقسم عرض  يف جوأي 
ويف  .عمل جلنة الضاا  الكولومبيةلسوف أعد فيه إىل تطور 

اجلو  الثاين م  مداخاليت سوف أعر  ألمور ممموسة 
ات الضاا  عمى الكوارث الطبيعية تالنسبة إىل تطبيق تقني

 .اليت واجهتنا

 ،أعرفكم عنها ،أوالً  ،إن جلنة الضاا  الكولومبية
تنسست كهيئة تام قطاعات خمتمضة تعمل عمى التشاور 

و يف تنضيذ سياسة واهلدف ه ،والتنسيق والتوجيه والتخطيط
ومهماتا  .تطوير وتطبيق تكنولوجيات الضاا الوطنية تشنن 
نسيق وتمورة ااطط والربامج واملشاريع يف هذا تكم  يف ت

 .الال

تام هذه  ؟م  هم األعاا  يف هذه المجنة
مخسة و المجنة ثالثة وأرتعني عاو وإحدى عشر وزارة 

ويرأسها نائب رئيس  .كيانات جامعات وسبعة وعشري 
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هو  [؟يتعذر مساعها؟]واملعهد اجلغرايف  .مجهورية كولومبيا
وقد حاولنا  .ذه المجنةالذي يقدم خدمات األمانة هل

التعويض ع  التنخر الذي عانينا منه يف كولومبيا يف 
وحاولنا الرتكيو عمى االتصاالت  ،السنوات اامسني األخرية

حتديد املواقع  ،GPSواملالحة عرب السواتل واستخدام نظام 
  .ع  تعد ورريها م  العموممراقبة األر   ،ومراقبة األر 

ة والتقنية واملسائل كما أننا تطرقنا تالطبع إىل املسائل العممي
 .القانونية اليت تنشن ع  هذا الال

ويف أمريكا الالتينية إن البىن التحتية تالنسبة إىل 
، وتذلك نتمك  البيانات الضاائية ه  جمال حن  رائدي  فيه

 .العمل عمى إدارة هذه املعمومات عرب تواتة جيو م 

قمنا  ،فيما خيتص يف مراقبة األر  ع  تعدو 
أو ترنامج ملراقبة األر  عرب السواتل وحن  تإطالق مشروع 

تصدد العمل عمى الساتل الذي حتتاجه كولومبيا عمى أمل 
قبمة أن يتاح لنا ساتل نطمقه عمى املدار تغية املسنوات اليف 

مراقبة األر  وك  نستخدم املعمومات اليت سيوود با هذا 
الساتل ووضعها يف خدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 .الدييف ت

إنه ساتل  ،لقد كممتكم ع  ساتل مراقبة األر 
تصري ولكننا حناول أن ندمج ذلك تتكنولوجيات أخرى 

وإن تطبيق  .مع آالت الرصد احملمولة عمى منت الطائرات
هذه املعمومات يكون يف خمتمف الاالت االقتصادية أو 

وصحيح أنه عرب تنك الصور الذي  .جماالت املعرفة يف البمد
قد متكنا م  احلصول عمى معمومات أو صور ع   ،أنشنناه

وميكننا أن نستخدم هذه الصور يف  ،كافة مساحة البمد
 .وهناك ستة وثالثني م  التطبيقات ،مثانية جماالت حمددة

هذه الاالت احملددة اليت كممتكم عنها ه  محاية األنظمة 
أنشطة ترتية و إدارة املوارد السمكية و إدارة املخاطر و البيئية 

 .املوارد املعدنية واستكشافها وإدارة املوارد املائيةو ش  املوا
استخدام هذه و الوقود احليوي و أياًا يف جمال الطاقة 

فاًال ع  وضع سجل  ،املعمومات ألرر  ختطيط األراض 
وإن استخدام  .ونطبق ذلك عمى جمال الصحة .لألراض 

التغري املناخ  و هذه البيانات فيما خيتص تاستخدام الرتتة 
 خدام األراض  إىل آخره.ترشيد استو 

جنحت كولومبيا يف إحراز  ،يف السنوات األخرية
، إال تقدم كبري يف هذا الال م  ناحية استكشاف الضاا 

 ،يف جمال تطبيق تقنيات الضاا  حتقق أن النتائج األهم
لك    ،أصر عمى ذلك قمت ذلك ساتقاً  ،وعرب جلنة الضاا 

مة جتتمع حتت كما قمت هناك ثالثة وأرتعني مؤسسة عا
مظمة هذه المجنة ونعمل مجيعًا سويًا وتذلك ينيت تبادل 

 .املعرفة تغية تعويو تطوير االجتماع واالقتصاد يف البالد

اجلو  الثاين م  العر  الذي أقدمه يشتمل عمى 
سيما تطبيق التقنيات  تطبيق تكنولوجيات الضاا  ال

اجليوفاائية تغية الكشف ع  والوقاية م  الكوارث 
ويف ما خيتص تكولومبيا لدينا مثًال الضياانات  .لطبيعيةا

 .خالل فصل الشتا 

 تشري  الثاين/نوفمربإىل  تشري  األول/أكتوترم  
 حويران/يونيوإذاً يف العام ألضني وعشرة ويف  ،يف العام املاض 

إن تعض دول العامل قد تنثرت تظاهرة النينيا وإن الدول 
أكثر  ،األكثر تنثراً م  ا كانت االستوائية عمى ررار كولومبي

إذًا كانت كولومبيا ودول أخرى يف  .م  الدول األخرى
هذه الظاهرة املناخية قد تسببت ، [؟يتعذر مساعها؟]منطقة 

وهذه األمطار اليت ُسجِّمت ه   .رتويادة هطول األمطا
 ،تالضعل تشري إىل أكرب نسبة هطول أمطار منذ فرتة طويمة

تالوم  إىل  وتذلك جيدر أن نعود ،منذ رمبا مائيت عام حىت
مائيت عامًا إىل الورا  تغية أن جند مستويات هطول أمطار 

وتذلك فإن هطول األمطار هذا قد أدى إىل  .مماثمة
ويف األراض   .فياانات ال ساتق هلا يف أراض  كولومبيا

 .مميون هكتار قد عانت م  الطوفانات ٢,٣الوطنية فإن 

هنا إىل اليمني رمبا صورة رري واضحة ولكنها 
 ،محر وتشري إىل حجم الضياانات عمى مستوى البالدتاأل
مميون شخص قد تنثروا وكانت هناك حاجة إىل  ٣,٥

مميون  ٢,٣مميون كان عميهم أن يغادروا  ٣,٥و ،إجالئهم
 ،تسعة عشر دائرة إدارية تنثرت بذه الظاهرة ،هكتار

وسكان هذه املناطق قد اضطروا إىل مواجهة معاناة كبرية 
ومعظم هؤال   .اإلنتاجيةواألنشطة طة وتعرقمت كافة األنش

وهنا يف األمحر ترون املناطق  ،السكان يعيشون م  الوراعة
ويف المون الربتقايل جتدون  ،اليت انتشرت فيها الضياانات

املناطق اليت درسناها تغية التمك  م  تضسري البيانات 
وعمى مائة وأرتعة عشر مميون هكتار عادة ما  .املتاحة لنا
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كتار فيه فياانات نسبة كبرية مميون ه ١,٨يكون هناك 
إال أن دراسة أتاحت لنا أن  .م  األراض  إذًا يف البالد

حندد وجود عشرة ماليني وأرتعمائة وواحد وسبعني ألف 
م  األراض  اليت ه   املائة يف ٩,٢هكتار أي حوايل 
مميون  ٢,٣وعمى هذه املساحة لدينا  .معرضة لمضياانات
 هكتار رطتها املياه.

املنهجية املستخدمة؟ قمنا ما الذي كانت عميه 
تتحميل الصور وتعد ذلك قمنا تتضسري ومعاجلة هذه 

نينيا مث انتقمنا إىل رسم خوارط خارطة لظاهرة ال ،البيانات
. وعرب هذه اليت تسببت تنضرار ال ساتق هلا يف تالدي

األمم املتحدة اااص  ميثاقخمتمف األنظمة م  مثل 
حلصول أياًا عمى تالضاا  والكوارث الطبيعية متكنا م  ا

د مساعدة املممكة املتحدة مع استخدام آالت الكاشف الن
استضدنا م   ،آلوس م  إيطالياو سات م  الواليات املتحدة 

واستخدمنا  .مجيع هذه املساعدات وم  األرجنتني أيااً 
مية والبيانات اجلوية اليت ُزودنا با مما يهذه أيااً الصور السات

فاالً  ،الرصد عمى األر أتاح عرب أوًال تضسري لعمميات 
 ،هذا أتاح لنا تقييم األضرار .ع  معاجلة املعطيات املتاحة
هذه مدينة هنا حيث متكنا م   .أعطيكم هنا مثاًال ممموساً 

طاتقة عرب عممية حتديد املوقع اجلغرايف وضع ااوارط مبا امل
وهنا يف األزرق  .يتيح مطاتقتها وتصوير ع  السجالت

فيها الضياانات تسبب النينيا  جتدون املناطق اليت انتشرت
ويف تعض احلاالت قد متكنا م  التعرف عمى خمتمف 
األجوا  اليت تاررت مع التعرف عمى أصحاب أو مالك  

تغية عند انتها  هذه الضياانات  ،خمتمف املوارع الكربى
 .متكنا م  التعويض ع  هؤال  لمخسائر

كما قمت مجعنا املعمومات الناشئة ع  قطاعات 
الوطين واملعمومات الواردة ري االعقأخذنا السجل و خمتمضة 

عىن ترتتية فيه فاًال ع  املعمومات م  املؤسسات اليت تُ 
املواش  والوزارات وتذلك متكنا عرب مجع كافة هذه 

وهو نظام  ،املعمومات م  إنشا  نظام معمومات جغرافية
أتاح لنا إدارة هذه املعمومات والوصول إىل معطيات وخوارط 

االستكشاف م  دول  ةكما استخدمنا قدر  .تالغة يف الدقة
متكنا  كانون الثاين/ينايرو  كانون األول/ديسمربويف   .عديدة

م  معرفة أنه عمى حوايل عشري  مميون هكتار إن مميونني 
وعمى املميونني هناك حوايل  ،قد انتشرت فيهما الضياانات

ستمائة واثنني وستني ألف هكتار ه  مناطق معرضة 

 ،هناك أماك  فيها فياانات دائماً  .يةلمضياانات الدور 
مية اليت كنا قد التقطناها يف فرتات خمتمضة يوعرب الصور السات

متكنا م  حتديد أن مثاين وأرتعة وأرتعني ألف هكتار قد 
وهذه مل تك  معرضة لمضياانات  ،انتشرت فيها الضياانات

لقد  .وكنا نظ  أنه م  رري املمك  أن حتصل فيها فياانات
 ،مميون هكتار قد تعرضت لمضياانات ٢,٣ذًا قمت لكم إ

متكنا م   ،ومتكنا تالررم م  أن املياه قد رطت كل ش  
معرفة عرب املعمومات املتاحة لنا مكانة املراع  وتمك اليت 

هل هذه  ،وما ه  املنتجات اليت تنيت زراعتها ،فيها موارع
 .زراعات دائمة أم مؤقتة أم أ�ا مناطق فيها راتات أم ال

رية كانت هناك فياانات يف مناطق حاأياًا  
 ،حوايل عشرة آالف مدينة تعرضت لمضياانات ،سكنية

قمنا  .وتذلك متكنا م  مقارنة تطور الوضع يف ستة دوائر
مما أتاح لنا أن ننظر يف كل منطقة  ،مبقارنة التطور يف الوم 

وكل إقميم تغية أن نعرف أي  ه  املناطق املعرضة 
 .اليت شهدت الضياانات وتمك ،لمضياانات تشكل دائم

وكما فسرت  ،ومل نك  قادري  عمى توقع هذه الضياانات
لكم ه  مناطق مل يك  قد حصل فيها م  فياانات 
ألكثر م  مائيت عام ألن آخر فياان م  هذا النوع كان 

قد استخدمنا حلس  إجناز هذه  .قد ُسجل منذ مائيت عام
ذكرت ااوارط املعمومات اليت أتيحت م  دول أخرى وقد 

 هذه الدول آنضاً.

تالنسبة إىل جلنة الضاا  الكولوميب قمنا جبمع هذه 
املعمومات مركويًا وأحتناها لكافة املستخدمني عمى املستوى 

خاصة الرأي العام  ،احملم  والوطين وأحتناها لكافة املؤسسات
والتمعات احملمية تغية أن تتمك  م  استخدام هذه 

هذا عمى الصعيد  .الضياانات املعمومات فيما يتيح مواجهة
 ،ولك  أياًا يف مراحل الحقة م  ناحية التعايف ،الضوري

ة إىل فهذه املعمومات تكتس  أمهية قصوى خاصة تالنسب
  ع  األشخاص املتارري  احلكومة واليت تريد أن تعو 

الذي  فقدوا املواش  واملوارع واملنازل عمى أساس هذه 
استخدام هذه املعمومات مما يتيح  ،املعمومات اجليوفاائية
 تشكل إلكرتوين ورقم .

أود يف ااتام أن أعود إىل مخسة عناصر أساسية 
تبدو إيل ذات أمهية قصوى يف جمال الوقاية م  الكوارث 

 ،فبداية .سيما م  ناحية الكوارث املناخية الطبيعية ال
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ه  أننا فهمنا إن الكوارث الطبيعية تتصل  ،املعمومة األوىل
فإن  ،سموك العادي لمموارد الطبيعيةال ،جنيتسموك تني مودو 

املناطق املعرضة لمضياانات أو القاتمة لمتعر  لمضياانات 
أما  .نسميها كذلك أل�ا قد تعرضت لضياانات يف الساتق

ورالباً  ،لضورات تركانية الربكانية فيمك  أن تتعر املناطق 
لمسك  يف مناطق ال جيدر بم أن يسكنوا  ما يذهب البشر

 اً لقاتمية التعر  فيها هلذه الكوارث الطبيعية.فيها نظر 

مية والبصرية واليت تنيت م  يإن املعمومات السات
هذه مجيعها جيدر أن تستخدم تغية الوقاية م   ،الرادارات

سيما يف املناطق اليت قد حتدث فيها هذه  الكوارث ال
تالطبع ال تد م  مواجهة الكارثة مىت حدثت  .الكوارث

وهذه  .ع هذه األمور يف املستقبلولك  ال تد م  توق
املعمومات تكتس  أمهية قصوى تغية املواجهة يف مرحمة أولية 

 ،إجال  السكان إىل آخره أو اإلراثة واإلنقاذو نتائج الكارثة 
ولك  جيب الوقاية لممستقبل وجيب الرتكيو عمى ترشيد 

وتذلك عرب  .استخدام األراض  وعمى الوقاية م  الكوارث
يانات سوف نتمك  م  التوصل إىل استخدام هذه الب

ترشيد أفال لألراض  وأن نعمل عمى تطوير املدن املناسب 
تغية نقل املقيمني يف املناطق ااطرية والوقاية م  والتخضيف 

سيما حني تكون هناك  ال ،م  آثار الكوارث الطبيعية
جممعات سكنية موجودة يف مناطق حيث ال جيدر أن تتوفر 

 فيها.

 أتطرق إىل موضوع الكوارث الختامًا أود أن 
سيما منها ما خيص األمطار والضياانات اليت حتدث يف 

إسرتاتيجية ، وأود أن أشري إىل ما يم  .مناطق م  البالد
"يو إن األمم املتحدة م  خالل امليثاق نضسه أو ترنامج 

مية يف أثنا  يمطبقة وقد حصمنا عمى صور ساتسبايدر"، 
الصور لمدراسات الكارثة ولك  إدامة الوصول إىل هذه 

وتالتايل ال تد م   ،متعددة األزمنة هو أمر ليس تاليسري
اإلتقا  عمى هذه اآللية نشطة وذلك ك  يتسىن االستضادة 

 .م  هذه املعمومات والصور يف خمتمف الدول

لدي مالحظة خبصوص حس  سري أعمال هذه 
ولك  م  شن�ا أن تعمل  ،وه  تعمل تال ريب ،اآلليات

ر أوفر م  النجاعة يف عممها لك  يتسىن أو حنتاج إىل قد
إلعداد الدراسات  ،استخدام نتائجها ونواجتها تاألحرى

 .متعددة األزمنة ودراسة الظواهر املتصمة تالكوارث الطبيعية

شكرًا عمى إعطائنا الضرصة ك   ،سيدي الرئيس
وأنا عمى  ،نقدم لك  جترتتنا يف هذا الال م  جترتة كولومبيا

رد عمى أي استضسارات يف هذا الصدد، أمت االستعداد لم
 شكراً يا سيدي الرئيس.

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل م  أسئمة  .عمى هذا العر روميو روزمان السيد 

 .تضال ،لمعار ؟ الربازيل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا يا سيدي ): إلسبانيةاالربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة 

، تداية يا سيدي الرئيس أود أن أهنئ العارضني ،الرئيس
املمتاز الذي استمعنا إليه اآلن تشنن  ر وأود اإلشادة تالع
هذا العر  يكشف توضوح ع  مدى و  ،جترتة كولومبيا

احلاجة إىل التعاون يف أمريكا الالتينية تني وكاالت شؤون 
ولقد زاد هذا العر  يف إقناع   .الضاا  املختمضة يف تالدنا

تل تكونه ضرورياً  ،ليس تنن هذا التعاون ممك  فحسب
وأنتهو الضرصة ك  أوجه سؤاًال إىل املندوب الكرمي م    .أيااً 

مت يا سيدي خالل عرضك أن حكومة  لقد ق ،كولومبيا
مقبمة عمى التعويض لمموارعني يف عمى استعداد أو كولومبيا 

هل إن هذا  ،وسؤايل هو ،املناطق اليت تعرضت لمضياانات
التعويض ينيت عمى سبيل املساعدة هلؤال  املوارعني أم أن 

ما ه  النظرة  ؟احلكومة تعترب نضسها مسؤولة ع  الكارثة
ر الذي اختذته حكومة  القانونية الكامنة ورا  هذا القرا

 شكراً جويًال. ؟كولومبيا تتعويض املوارعني

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .ملندوب الربازيل املوقر عمى هذا السؤال

(مجهورية كولومبيا) السيد إ. د. غوميز غوزمان 
كولومبيا وحكومتها  نية):(ترمجة فورية م  المغة اإلسبا
الكارثة املرتتبة ع  ظاهرة   تالتحديد ال تشعر تاملسؤولية ع

طبيعية كشنن ظاهرة النينيا واليت تويد م  كميات األمطار 
 ،ور لمبشر عمى هذه الظواهرفال د ،عمى الرتاب الوطين

ميك  لممر  أن يتوقع أثرها يف السكان أو خيضف منها ولك  
هناك مميونان  .ال ميكنه أن حيول دون وقوع الظاهرة نضسها

وثالمثائة ألف هكتار يف مناطق زراعية منتجة لممحاصيل 
منها ما هو دائم ومنها ما   الغذائية ولمماشية ولممحاصيم

ة اليت مشمتها الضياانات وهؤال  ه  املنطق ذهه .هو مؤقت
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السكان قد اضطروا إىل ترك أراضيهم ومنطقتهم والنووح إىل 
ووزارة الوراعة ووزارة  .مناطق أخرى مل تطمها الضياانات

 تتالتشاور تني الوزارتني وتني سائر الوزارا ،املعيشة والبيئة
األخرى ورئاسة اجلمهورية قد قررت ختصيص عدد م  

م  املوارد لمتعويض ع  األضرار املرتتبة عمى  املوارد أو مقدار
وذلك عمى أمل استعادة استئناف  ،هذه الكارثة الطبيعية

 عمى أمل عودتم إىل ،األنشطة اإلنتاجية هلؤال  املوارعني
أراضيهم مبجرد اختضا  الضياانات وآثارها واستئنافهم 

ترتية احليوانات ومساعدتم يف إعادة  وأنشاطهم يف الوراعة 
ال يقل ع  تيوت  ،ذلك أن العديد م  البيوت ،تيوتم تنا 

أرتعمائة ومخسني ألف أسرة قد دمرتا هذه الضياانات وكان 
ال تد م  موارد مالية هلؤال  السكان ك  يتسىن هلم 

ليس هذا م  تاب الشعور  .استئناف حياتم العادية
ولك  م  تاب املساعدة هلؤال   ،تاملسؤولية ع  هذه الكارثة

عمى استعادة النشاط العادي يف هذه  السكان واحلرص
 املناطق

كما قمت   ،يف اآلن نضسه حن  نسعى يف املستقبل
ميكننا أن نوقف هذه الظواهر الطبيعية ولك  ما ميكننا ال 

العمل هو حماولة حتسب النتائج السمبية اليت ميك  أن العمل 
ترتتب عميها وذلك تالتوقع والتخطيط هلذه الكارثة 

تمف أحنا  العامل عمى مدى ولكوارث أخرى جرت يف خم
 القرن األخري م  الوم .

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
م  نائب  ؟هناك سؤال آخر .روميو روزمانلك يا سيد 

ادة عتضال يا س، اليوزنو راميوندو ر الرئيس الثاين السضري
 .السضري

(ترمجة (نائب الرئيس الثاين) غونزاليز ر. سيد ال
، كرًا جويًال يا سيدي الرئيسش :م  المغة اإلسبانية)فورية 

يساورين شك ذو  .الشكر عمى هذا العر  القيم املضيد
تدرييب ن خوسيه ال أقدر عمى نسيان نش، أنا كصبغة قانونية

وقد لضت نظري ما قيل تشنن وكالة  ،األول تصضيت حمامياً 
وحسب ما فهمت فإن هناك  ،شؤون الضاا  الكولومبية

عمى أي  ،وأود أن أسنل ،مخس جامعات مت اختيارها
مث  ؟عمى أساس أي معيار مت اختاذ هذه اجلامعات ،أساس

 ؟هل ه  جامعات عامة أو خاصة حكومية ؟ما ه  صضتها
وهذا األمر  ،بع وعشري  كيانًا أو جهازاً هناك إشارة إىل س

مظهور يف اآلونة األخرية يف ليعيدنا إىل نقاش قدمي وعاد 
األدتيات القانونية تشنن املنظمات رري احلكومية والكيانات 

، NGE، Non Governmental Entitiesرري احلكومية 
وهل احلديث  ،Entities، ذكرتين بذا النقاش عبارة كيانات

م  ع  كيانات حييل إىل مرجع النظر أو إىل الصضة لكل 
 .هذه األجهوة أو الكيانات شكراً 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .عمى السؤاليا راميوندو جويًال 

(مجهورية كولومبيا) السيد إ. د. غوميز غوزمان 
معك حق جلنة شؤون  نية):(ترمجة فورية م  المغة اإلسبا

شطًا مبا االضاا  الكولومبية اليوم تعد ثالثة وأرتعني عاوًا ن
ومنها اجلامعات العامة ومنها  ،يف ذلك الوزارات واجلامعات

واليت هلا اهتمامات خاصة تاملوضوع  ،اجلامعات اااصة
ن البعض م  هذه اجلامعات قد أرسمت عممًا تن ،الضاائ 

جامعات أخرى تصدد  .أول سواتمها البيئية إىل الضاا 
هناك جامعات مهتمة  ،إعداد جتهيو سواتل صغرية أو دقيقة

هناك منها ما هو مهتم تإرسا   ،مبوضوع قانون الضاا 
مناهج تعميمية ترتبط مبوضوع استخدام املعمومات اآلتية م  

 .وصةالضاا  م  تطبيقات خمص

فه  تالضعل كيانات ، Entities، أما الكيانات
عامة تنتم  إىل قطاعات عديدة منها قطاع املعادن والطاقة 

وه  كيانات إقميمية منها املعهد  ـوقطاع الوراعة وقطاع البيئة
وهو املعهد الذي يعد اارائط ورسوم  [؟يتعذر مساعها؟]

وما حققته كولومبيا م  خالل  .العقارات وخرائط الرتتة
نة الكولومبية لمضاا  يف طريق إنشا  وكالة شؤون المج

هو تنسيق العمل تني خمتمف هذه  ،الضاا  الكولومبية
واستخدام  ،الكيانات لتوحيد اجلهود والتنسيق فيما تينها

املوارد القميمة اليت أوتيناها لالستضادة م  التطبيقات 
وجد تني هذه الكيانات منظمات رري ي. ال التكنولوجية
إال أن هناك منظمات  ،صضة الشريك لمجنة حكومية هلا

رري حكومية تتمتع تصضة املراقب وه  تال ريب يف وقت أو 
آخر ال شك أنه سيتاح جمال إقدام القطاع اااص عمى 

حن  عمى وشك االنتقال م   .تنمية األنشطة الضاائية
هيكل المجنة الكولومبية لمضاا  إىل هيكل الوكالة 

رتتب مع ذلك م  خصائص الكولومبية لمضاا  مع ما ي
  .قانونية وم  دور يف توزيع املواد لبالدنا يف هذا الال
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كذلك فإن المجنة تتعاون مع منظمات حكومية دولية 
مرتبطة تاألمم املتحدة أو مبنظمة عموم الدول األمريكية أو 
رريها م  املنظمات الدولية اليت تتعاون معنا تانتظام يف هذه 

 األنشطة والاالت.

راً شك :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك وفد آخر  ،عمى هذه الردودروميو روزمان لمسيد 

 .كال" روزمانتوجيه سؤال لمسيد ليطمب الكممة 

ك  نستضيد م  الوقت املتاح أمامنا عصر اليوم 
 CRP.9فإن يف نييت أن أفتح تاب النقاش تشنن الوثيقة 

تعد عشري  زائد عشري ، أو ريو ريو دي جانخبصوص مؤمتر 
سنة وه  الوثيقة اليت وزعت يف يوم اجلمعة املاض  وقد 

 .م  الوفود أن تضيد األمانة تتعميقاتا حبمول اليوم طمب
وسيتم النظر يف هذه الوثيقة يوم رد صباحًا يف إطار البند 

تاب النقاش مضتوح  ،السادس جلدول األعمال تغر  إقرارها
 تشنن هذه الوثيقة.

وس هيدمان قدم عرضاً أذكركم تنن السيد نيكال
عشرون سنة  والوثيقة كما قمت عنوا�ا ،تشنن هذه الوثيقة

 .الكممة لألمانة ،جانريودي تعد ريو 

مكتب األمم املتحدة (أمنة هيدمان ن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الضاا  ااارج 
أردت أن أذكر تنن الوثيقة قيد  ،شكرًا يا سيدي الرئيس

وه  مسودة ملشروع  ،كما قمت  CRP.9النظر ه  الوثيقة 
مسامهة المجنة لتنظيم الضاا  ااارج  لألررا  السممية 

تعويو  ،يف مؤمتر األمم املتحدة تشنن التنمية املستدامة
  .تمقاة م  الضاا  ودورها يف التنمية املستدامةالبيانات املس

كما شرحت يف األسبوع املاض  فإن املسودة األوىل م  
عر  عمى نظر المجنة الضرعية العممية هذه الوثيقة أعدت لتُ 

وقد وردت األمانة عدد م   ،والتقنية يف تداية هذا العام
درجت ضم  وقد أُ  ،التطبيقات م  خالل الضريق العامل

ق العامل مث يف تقرير المجنة الضرعية العممية تقرير الضري
واستنادًا لتمك التعميقات فإن األمانة أعدت  .والتقنية

مسودة جديدة م  هذه الوثيقة لتنظر فيها المجنة الضرعية 
القانونية ومل ترد مالحظات جديدة م  جانب الوفود 

وتالتايل فإن ما هو  .املشاركة يف دورة تمك المجنة الضرعية
اآلن هو صيغة منقحة تنقيحًا طضيضًا ع  تمك اليت  أمامكم

الوثيقة إذا ما أُقرت  .رضت أمام المجنة الضرعية القانونيةعُ 
صيارتها  ها، ضبطفإ�ا سيتم ضبط ،م  جانب جلنتكم

وترمجتها لمغات الرمسية وعرضها وإحالتها عمى أمانة مؤمتر 
األمم املتحدة لمتنمية املستدامة الذي تشرف عمى عقده 

شكراً يا سيدي  ،شعبة التنمية املستدامة يف نيويوركإدارة أو 
 الرئيس.

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
لك سيد هيدمان، هل هناك مالحظات أو تعميقات عمى 

 الوثيقة؟ كال.

 .الكممة لألمانة ،املندوتون الكرام

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

  ... شكراً سيدي الرئيس

عضواً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .الكممة لمصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة تسو  السيد ل.
شكرًا يا سيدي الرئيس، أود أن  فورية م  المغة اإلنكميوية):

حسب الشروح اليت  ،يقةأستوضح ع  صضة هذه الوث
قدمتها األمانة فإن هذه الوثيقة تعد اعتمادها سترتجم إىل  

 CRP.9ولك   .ةكافة المغات الرمسية لألمم املتحد
فهل ميك  ترمجتها إىل سائر  .موجودة اآلن تاإلنكميوية فقط

 شكراً. ؟ترتجم إال تعد اعتمادها  ؟ أم أ�ا لالمغات

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

مكتب األمم املتحدة (أمنة هيدمان ن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الضاا  ااارج 
هذا هو املسار املعتاد  ،س، أؤكد ذلكشكرًا يا سيدي الرئي

فيما خيص مسامهات المجنة الساتقة لعمل جلنة التنمية 
ضية وهو ما جرى يف السنة املا ،املستدامة متعدد السنوات

قاة م  الضاا  ااارج  إىل تشنن استخدام البيانات املست
 شكراً. ،أررا  التنمية املستدامة



COPUOS/T.635 
Arabic 

۲۲ 

هل م   :رية م  المغة اإلنكميوية)(ترمجة فو الرئيس 
 طمبات أخرى لمكممة؟ كال.

وتون الكرام أود إتالركم تربنامج عممنا املند
 .آخر قبل هذاألمر  ،لصباح الغد، عضواً الكممة لألمانة

مكتب األمم املتحدة (أمنة هيدمان ن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الضاا  ااارج 
 يا أمر آخر لكنه ليس أمرًا مشكالً  ،شكرًا سيدي الرئيس

 .سيدي الرئيس

املندوتون الكرام حن  اآلن تصدد توزيع صيغة 
منقحة م  الوثيقة رري الرمسية خبصوص مسودة اإلطار 

مل املعين تدميومة األنشطة الضاائية يف املرجع  لمضريق العا
يت فيها عرو و وهذه الوثيقة تتام   ،األمد الطويل

كما أين أود   .املالحظات اليت تامنت م  االحتاد الروس 
أن أشري إىل أنه صباح رد ويف الساعة التاسعة ستستمر 
املشاورات رري الرمسية خبصوص هذه الوثيقة اليت جيري 

كما كان   M7لك يف القاعة توزيعها اآلن يف القاعة وذ
الشنن هذا الصباح، الساعة التاسعة صباح رد يف القاعة 

M7  مشاورات تشنن دميومة األنشطة الضاائية يف األمد
تمك هلذه املضاوضات أو واألساس  M7يف قاعة  ،الطويل

املشاورات رري الرمسية هو هذه الوثيقة اليت جيري توزيعها 
ادس م  االحتاد الروس  يف الس ة"مسامهاآلن وحتمل عنوان 

 ".ألضني وإحدى عشر حويران/يونيو

يوم رد  تص مداوالهناك مالحظة أخرى خبصو 
كما سيتبني م  خالل الربنامج التقرييب لمغد   ،سيدي الرئيس

فإننا سنواصل النظر يف البند السادس والساتع والعاشر عمى 
 .مث نشرع يف النظر يف البند ااامس عشر ،الضراغ منهاأمل 

هناك  "،مسائل أخرى" ،امس عشريف إطار هذا البند اا
سيما  عدد م  الوثائق أود أن أسرتع  انتباهكم إليها ال

جدول األعمال التضصيم  حتت البند ااامس م  تد ًا 
يف الصضحة التاسعة م  النص ( "مسائل أخرىطعشر 
زعت وثائق خبصوص األمور وُ  ،خالل هذه الدورة )العريب

ذا البند، اليت ينبغ  اختاذ قرار أو عمل تشن�ا وترجع إىل ه
وتتام   CRP.7هذه الوثائق ه  وثيقة قاعة املؤمترات 

مذكرة شضهية تشنن طمب االنامام إىل عاوية المجنة م  
وتتام  ترشيح جمموعة  CRP.3الوثيقة  ،قبل أذرتيجان

ملنصب نائب الرئيس تيرت توالنسك  أوروتا الشرقية لمسيد 
الثاين لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف األررا  

. ة سنيت اثنيت عشرة وألضني وثالثة عشرة وألضنيضرت ، لالسممية
وتتام  ترشيح الموعة اإلفريقية ملنصب  ،CRP.5 الوثيقة

عشرة وثالثة  يترئيس المجنة الضرعية القانونية لسنيت اثن
وثيقة  .م  نيجريياكاريل ليسيدو عشرة وألضني وهو السيد  

وتتام  جمموعة دول أوروتا  ،CRP.4قاعة املؤمترات 
المجنة الضرعية العممية والتقنية لضرتة  الشرقية ملنصب رئيس

سنيت أرتعة عشرة وألضني ومخسة عشرة وألضني واملرشح هو 
كما أنه سيقدم لموفود وثيقة   .م  الرإيميود توت السيد 
دمت وتتام  هذه الوثيقة مواد كانت قُ  ،CRP.6جديدة 

م والمجنة ألخالل الدورة الساتقة لمسنة املاضية هلذه المجنة ا
خبصوص  ،القانونيةالضرعية والتقنية مث المجنة الضرعية العممية 

مركو أو طمب م  مركو عريب لمتطبيقات الضاا  لمحصول 
والوثيقة ستوزع عمى الوفود  ،عمى صضة مراقب تصضة دائمة

كما أنكم سيتم   .وتوضع يف الصناديق املخصصة هلا
وختص الصضة االستشارية  ،CRP.8إمدادكم تالوثيقة 

  CRP.8الوثيقةلممجمس االقتصادي واالجتماع  وهذه 
يتم إعدادها اآلن وطباعتها وستوزع يف صناديق خاصة 
لموفود وتتعمق تعممية الرتشح لمحصول عمى صضة االستشارة 

 .لممجمس االقتصادي واالجتماع 

فإين أنتهو هذه الضرصة   ،أخريًا يا سيدي الرئيس
ك  أشري إىل وثيقة رمسية تكافة المغات مت تسميم نسخ منها 

وعنوا�ا كاآليت  A/AC.105/C.2/L.282لموفود وه  
استعرا  استخدام احملاضر الكتاتية الجتماعات جلنة 

األررا  السممية وجلنتيها استخدام الضاا  ااارج  يف 
هذه الوثيقة  .الضرعيتني وه  وثيقة عمل مقدمة م  األمانة

دمت الختاذ القرار تشن�ا م  قبل المجنة الضرعية قد قُ 
وسنقرأ عميكم الضقرة الثامنة والتسعني تعد املائة  ،يةالقانون

م  تقرير المجنة الضرعية القانونية يف دورته اامسني ضم  
وفقًا لطمب صادر ع  المجنة يف  ،الوثيقة تسعمائة وتسعني

فإن المجنة  ،دورتا الثالثة واامسني سنة عشر وألضني
 الضرعية نظرت يف مقرتح قدمته األمانة توقف استخدام

وأوصت توقف العمل بذه  ،احملاضر الكتاتية رري املصححة
ني سنة اثنيت عشرة احملاضر تد ًا م  الدورة احلادية واامس

واملقرتح الذي ُقدِّم أمام المجنة هو  .ذا املقرتحهلوألضني وفقًا 
عمى جلنتكم لغر  اختاذ القرار ُعر  نضس املقرتح الذي 

يكون معنا صباح وقد دعونا رئيس فرع خدمات املؤمترات ل
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رد لتقدمي أي معمومات إضافية قد حتتاجها الوفود الكرمية 
 .يف هذا الصدد

إذًا أردنا فقط أن ننبه إىل عدد م  الوثائق اهلامة 
اليت ستكون حتت نظر المجنة الختاذ القرار تشن�ا عندما 

شكراً يا سيدي  "،أخرىمسائل "نصل تالبند ااامس عشر 
 .الرئيس

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
تدوري أريد أن أعم  تاعة أمور عصر رد  .يدمانلمسيد ه

فريق العمل الراتع عشر املعين تاألجسام القريبة م  األر  
سيجتمع م  الساعة الثانية إىل ااامسة عصرًا تعد الظهر 

ملواصمة عممه تني الدورات يف سبيل إعداد  M7يف القاعة 
مية والتقنية سنة تقريره الذي سريفعه إىل المجنة الضرعية العم

 اثنيت عشرة وألضني. 

اآلن أود إتالركم تربنامج عممنا  ،املندوتون الكرام
 .لصباح الغد

وآنئذ  ،نعود إىل االجتماع يف الساعة العاشرة متاماً 
النظر يف البند  ،نضرغ منهعمى أمل أن نواصل النظر و 

تنضيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة ـ "السادس املتعمق ت
البند الساتع  "،ضاا  ااارج الثالث املعين تاستكشاف ال

تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا "
تعد  ".الضاا  والتمع"البند العاشر  "،الثامنة واألرتعني

انتها  اجلمسة العامة ستكون هناك ثالثة عرو  تقنية األول 
يقدمه عار  م  الياتان والثاين عار  م  أوكرانيا والثالث 

 .وسرتاليايقدمه عار  م  أ

يف املسا  سيكون هناك حضل استقبال ومعر  
ينظمه املعهد األورويب لسياسات الضاا  يف مقر املعهد هل 

الواليات  هناك أسئمة أو تعميقات عمى هذا الربنامج؟
 .املتحدة

(الواليات املتحدة هودجكينز ك. السيد 
شكرًا يا  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)األمريكية) 

أردت إتالغ املندوتني الكرام أن حضل  ،سيدي الرئيس
الساعة اليوم يف أن ينتظم االستقبال الذي كان م  املومع 

فم   .السادسة سينتظم يف الساعة ااامسة والنصف مسا ً 

شا  منكم فميمتحق تنا تد ًا م  الساعة ااامسة والنصف 
 .لتناول تعض ما يؤكل ويشرب، شكراً 

: شكراً، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك م  اقرتاحات أو تعديالت أخرى عمى هذا 

 .؟ كالالربنامج

الوفود الكرمية إىل حضل االستقبال الذي أدعو إذًا 
 ،عممتم با اآلناملتحدة يف الساعة اليت أُ  تنظمه الواليات

 .ااامسة والنصف يف مطعم مركو فيينا الدويل

رفع اجلمسة ونعود لمقا  يف الساعة العاشرة م  تُ 
 صباح الغد.

 ٢٧/١٧اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


