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COPUOS/T.636 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٦اجلمسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٧ الثالثا 
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٣/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

عمتم  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):رئيس ال
أعم  اآلن افتتاح اجلمسة  .صباحًا أيها املندوتون الكرام

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

صباح اليوم نواصل عمى أمل أن نضرغ منه النظر 
عمال "تنضيذ توصيات مؤمتر يف البند السادس م  جدول األ

تقرير المجنة الضرعية "البند الساتع و  "،سبيس الثالثاليوني
والبند  "،واألرتعني ةرتا الثامنو دع  أعمال العممية والتقنية 

كما أننا سنشرع يف النظر يف   ".الضاا  والتمع"العاشر 
وتطمب م  تعض  ".مسائل أخرى"البند ااامس عشر 

د فتح تاب النقاش تشنن البند الراتع الوفود فإننا سنعي
وذلك لإلصغا  إىل تيان طمب  "،التبادل العام لآلرا "

وكذلك البند الثام  وخيص المجنة  .اإلدال  ته أحد املندوتني

ملعهد يونيدروا   مالضرعية القانونية وذلك ك  ندعو األمني العا
 .ك  خياطب المجنة

و  سيكون هناك ثالثة عر  ،تعد اجلمسة العامة
مد اجلسور تني "تقنية أوهلا يقدمها ممثل الياتان عنوانه 

األنشطة التعميمية والرتتوية احلديثة يف  ،الضاا  والتمع
النظام "العر  الثاين ميثمه ممثل ع  أوكرانيا تعنوان  ".الياتان

"، والعر  الثالث الضاائ  العامل  لرصد األنشطة الولوالية
"ترنامج البحوث الضاائية يف ان   أسرتاليا تعنو يقدمه ممثل م

 ا".سرتاليا

ظم حضل استقبال تسين ،مسا  اليوم ،يف املسا 
ومعر  ينظمه معهد سياسات الضاا  األورويب يف الساعة 

كما أين أود إتالغ املندوتني الكرام   .الساتعة يف مقر املعهد
أنه اليوم وتد ًا م  الساعة الثانية عصرًا وإىل غاية الساعة 

فإن فرقة العمل الراتعة عشرة املعنية  ،مسا ً  ااامسة
تاألجسام القريبة م  األر  ستعقد اجتماعها يف القاعة 

M7  ملواصمة عممها تشنن مشروع التوصيات م  أجل
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استجاتة دولية ملواجهة خطر ارتطام األجسام القريبة م  
تعد ذلك فإن هناك أياًا مشاورات تشنن الضاا   .األر 

 ، وذلك تني الساعةبيئية تإدارة وفد النمساوإدارة النظم ال
  وعشرة. MOE 9الثانية والثالثة تعد الظهر يف القاعة 

كذلك خالل اسرتاحة الغذا  وتد ًا م  الساعة 
الثانية سيعر  شريطان لمضيديو يف هذه القاعة م  قبل كل 

رجى م  الوفود أن توايف األمانة تنية ويُ  .م  إندونيسيا وتركيا
يبات عمى القائمة املؤقتة لممشاركني واليت و تصو ت أتعديال

وذلك قبل �اية أعمال هذا  CRP.2وزِّعت تصضتها ترمو 
 ك  يتسىن لألمانة أن تعد القائمة النهائية لممشاركني.  ،اليوم

 التبادل العام لآلراء –البند الرابع 

املندوتون الكرام، أعيد اآلن تاب فتح النقاش 
وأعط  الكممة  "،بادل العام لآلرا الت"تشنن البند الراتع 

 .تضال يا سيدي ،ملمثل املممكة العرتية السعودية

 :(املممكة العرتية السعودية)السيد م. أ. ترابزوني 
سيدي الرئيس، تدايًة امسحوا يل تنن أكرر قناعتنا تننه يف 
ظل قيادتكم القديرة واحلكيمة سيصل اجتماعنا إىل نتائج 

لكم وأعاا  املكتب الدعم الكامل مرة أخرى أؤكد  .مثمرة
كتب ديرة موأقدم امتناين مل .والبنا  م  قبل وفد تالدي

شؤون الضاا  ااارج  وموظضيها عمى ما يبذلونه م  جهد 
 يف سياسة التحاري لمدورة.

يدي الرئيس، منذ أول رحمة إىل الضاا  س
ااارج  منذ مخسون عامًا تطورت أنشطة وتقنيات الضاا  

وقد مت إطالق العديد م  األجسام  ،ظتشكل ممحو 
الضاائية والربامج اليت كان هلا تنثريات إجياتية عمى حتسني 

ولعبت المجنة عمى مدى السنوات اامسني  .احلياة والتنمية
املاضية دورًا هامًا يف االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  

وحن  حنتضل تالذكرى  .وتطوير القانون الدويل لمضاا 
ننمل تإخالص تنن المجنة ستستمر إن شا  اهللا  ،اامسني

تتقدمي إجنازات عظمية يف األنشطة البشرية يف الضاا  
ااارج  م  خالل الرتكيو عمى املسائل القانونية والتنظيمية 

 .اليت تواجه عمميات استكشاف الضاا  تالطرق الضعالة

السيد الرئيس، يود وفد تالدي تكل اعتواز 
ة اإلمارات العرتية املتحدة وسمطنة وترحيب انامام دول

عمان واجلمهورية اليمنية واملممكة األردنية اهلامشية ودولة 
جلمسات يف افمسطني ومجيع الدول األخرى تصضة مراقب 

الثالث وذلك ملا لديهم م  قدرات وخربات تعوز تقدمي 
التطبيقات والتقنيات الضاائية اليت تدعم ترامج التنمية 

 .توفر األم  واألمان لمبشرية مجعا املستدامة اليت 

دعمت املممكة دعم عمل المجنة  ،السيد الرئيس
اليت تدف إىل تعويو معاهدات ومبادئ األمم املتحدة 

هلم  لوحتث الدول األطراف عمى االمتثال والتنضيذ الكام
وإن اشرتاك البمدان اليت ترتاد الضاا  م   .وتعويو عامليتها

نشطة الضاا  ااارج  وتوسيع نطاق مجيع أرجا  العامل يف أ
التطبيقات الضاائية السممية تتطمب منا مجيعًا السع  إىل 
حتقيق عاملية االنامام إىل املعاهدات لمحضاظ عمى التقدم 

ونعتقد أنه  .وضمان االستكشاف السمم  لمضاا  ااارج 
يف ينبغ  أن تقوم المجنة والدول األعاا  فيها تنشاط 

اهدات لامان السالمة واألم  والقدرة استعرا  هذه املع
لذا م  الاروري  ،عمى التنبؤ يف أنشطة الضاا  ااارج 

 كالتمع الدويل وذلم  قبل االستجاتة لمقمق املتوايد 
تنا  عمى قرار اجلمعية  ،تاحلضاظ عمى الضاا  ااارج 

منواع ، ومنعه م  أن يصبح منطقة ل٥٨/٣٦العامة 
 والتسمح.

ذ مخسة وعشرون سنة قامت من ،سيدي الرئيس
املممكة العرتية السعودية تإنشا  معهد حبوث الضاا  ضم  

 ،املمك عبد العويو لمعموم والتقنية ةاهليكل التنظيم  ملدين
الذي قام تإنشا  املركو السعودي لالستشعار ع  تعد ولقد 

ملنطقة مكة  ٣سات د مت استقبال أول صورة فاائية م  الن
و  يف جناح املممكة يف املعر  املكرمة كما هو معر 

وخالل هذه الضرتة  .املصاحب الحتضالنا تالذكرى اامسني
الوجيوة مت االنتقال م  استقبال الصور الضاائية م  األقمار 
التجارية إىل تصميم وتصنيع واختبار وتشغيل األقمار 

اليت منها قمر مراقبة األر  سعودي  ،السعودية االثنا عشر
كما اهتم املعهد تنظم   .قدرة التجاريةسات ثالثة ذو ال

املعمومات اجلغرافية الذي تدأ تتجارب حبثية حىت وصل 
والقدرة لتمبية  ،إجنازه مشروع إنشا  قاعدة البيانات املكانية

 .احتياجات ومتطمبات اجلهات احلكومية واااصة

اهتمت املممكة اهتمامًا مميواً  ،السيد الرئيس
ت العموم والتقنية والرتكيو عمى تالتعاون الدويل يف جماال
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فوقعت  ،استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
اتضاقيات عمى كل م  الواليات املتحدة األمريكية وروسيا 
والصني وماليويا وتاكستان واهلند وأوكرانيا وكازاخستان 

امج وكان م  مثار هذه االتضاقيات العديد م  الرب  ،وغريهم
حباث القمر واألجرام القريبة م  و الوطين ألمنها إنشا  املرك

وقعت  ،ويف عام ألضني وعشرة .األر  عام ألضني وتسعة
املدينة مذكرة نوايا مع ناسا يف جمال تطبيقات عموم الضاا  

الضاا  جيوفيويا  تاإلضافة إىل اتضاقيات التعاون يف جمال 
كما شاركت املدينة مع كل م  ناسا وجامعة   .مع ناسا
وذلك ا ، اجلاذتية تمسبار مشروع يف رد تكاليضورنيا ستانضو 

 ،مبشاركة أخصائيني وتاحثني م  املدينة يف حتميل البيانات
وتساهم  .وظهرت النتائج مؤكدة لمنظرية النسبية العامة

املدينة يف جترتة فاائية مع كل م  ناسا وستانضورد الختبار 
أجهوة متخصصة إلجرا  قياسات ضم  محولة األقمار 

وذلك ضم  مشروع البحث التبايين  ،ناعية السعوديةطصاال
حيث ستطمق املممكة قمراً  .ستار ،لموم  يف الضاا 

اصطناعيًا عام ألضني واثنا عشر ضم  سمسمة األقمار 
 .البحثية لمقيام تتجرتة فاائية تاالشرتاك مع ناسا وستانضورد

أن يذكر تنن مبدأ السيد الرئيس يود وفد تالدي 
الضاا  ااارج  مبين عمى أساس ما جا  يف استكشاف 

مواد معاهدة املبادئ اليت حتكم أنشطة الدول يف ميدان 
مبا يف ذلك القمر  ،استكشاف واستخدام الضاا  ااارج 

ن املدار الثاتت تالنسبة لألر  وحيث أ .واألجرام السماوية
ميثل إمكانيات كبرية يف تنضيذ جمموعة و مورد حمدود  هو

ومما يثري قمق وفد  ،لربامج لصاحل مجيع الدولواسعة م  ا
تالدي خطر التشبع الذي يهدد استدامة األنشطة الضاائية 

وجيب االستضادة م  هذا املورد والطيف  .يف هذه البيئة
وتوسيعه ليشمل مجيع الدول يف ظل  هرتشيدي تالرتدد

احتياجات مصاحل الدول مع مراعاة  ،ظروف م  املساواة
مع املبادئ املنصوص عميها يف اإلطار املعياري  شياً النامية مت

والقرارات اليت يتخذها كل م  االحتاد الدويل لالتصاالت 
وغريها م  اهليئات ذات الصمة يف منظومة األمم املتحدة 
وإعطا  األولوية لنظم التشغيل املسامهة يف التنمية املستدامة 

 وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللضية.

إن انتشار احلطام الضاائ   ،السيد الرئيس
واحتماالت التصادم والتداخل تثري خماوف تشنن االستدامة 

سيما يف تيئات املدار  وال ،الطويمة لألنشطة الضاائية

لذا يرحب وفد تالدي  .األر  املنخضض واملدار الثاتت
تإنشا  فريق العمل املعين تاالستدامة عمى املدى الطويل 

إىل جمموعة النتائج اليت م   ونتطمع ،لألنشطة الضاائية
شن�ا تقميل املخاطر اليت تتعر  هلا تشكل مجاع  األنشطة 

وضمان أن تكون مجيع  ،الضاائية جلميع اجلهات الضاعمة
البمدان قادرة عمى الوصول العادل إىل املوارد الطبيعية 

 احملدودة لمضاا  ااارج .

وفد تالدي يرى أن تنضيذ املبادئ  ،السيد الرئيس
 ،لتوجيهية لتخضيف احلطام الضاائ  ه  ذات أمهية قصوىا

وميك  تنضيذ املويد م  الدراسات والبحوث م  أجل 
حتسينها واالستضادة م  التقنيات املتقدمة يف قدرات 
الكشف واحلد م  احلطام الضاائ  وفقًا لقرار اجلمعية 

وحن  نعترب أنه ينبغ  زيادة االهتمام يف  .٦٢٢١٧العامة 
ايا م  خالل وضع اسرتاتيجيات مناسبة طويمة هذه القا

األمد ولوائح تشمل كذلك تطبيق إطار أمان تطبيقات 
 مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج .

إن األحداث املتعمقة تاملناخ  ،السيد الرئيس
املشرتك لذا فإن فهم آثار الهتمام الضاائ  ه  ذات ا

األخرى  النشاط الشمس  عمى مناخ األر  والكواكب
لذا  .له أمهية لألنشطة الضاائية القائمة واملستقبمية ،والضاا 

فإنا ندعم التعاون الدويل يف دراسة املناخ الضاائ  م  
خالل مبادرة مناخ الضاا  اليت توفر لمدول األعاا  فرصة 
تنسيق الرصد العامل  ملناخ الضاا  وتعويو القدرات 

ولقد قام  .وليةالضاائية الد ثوكذلك البحو  ،األساسية
معهد حبوث الضاا  مبدينة املمك عبد العويو لمعموم والتقنية 
توضع إسرتاتيجية لتطوير وإعداد مركو خمتص لدراسة املناخ 

 .الضاائ  والتنسيق املستقبم  مع اجلهات ذات االهتمام

استمعنا جلميع م  سبقونا  ،أخرياً  ،السيد الرئيس
نقدر الشكر هلم م  الوفود تقمب مضتوح وتكل إمعان و 

طرح كما إننا سنساهم يف إتدا  الرأي عندما تُ   .مجيعاً 
ونتمىن م  اهللا أن يوفق آمالنا وأن  .املواضيع لممناقشة

يساعدنا عمى تقدمي وإجناز طموحات الدول األعاا  تنا  
 يشكرًا سيد .عمى قواعد التوافق وليس مهام سياسية

 الرئيس.
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أتوجه نكميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلالرئيس 
تالشكر إىل السيد ممثل املممكة العرتية السعودية عمى تيانه 

ال أرى ؟ وهل م  راغب يف احلديث ع  هذا البند .هذا
وهكذا نكون قد انتهينا م  دراسة  ،أحدًا يطمب الكممة

 .آلرا يف االتبادل العام "البند الراتع 

عن أعمال  تقرير اللجنة الفرعية القانونية -البند الثامن 
 دورتها الخمسين

تقرير المجنة "ونعيد افتتاح البند الثام  وهو 
وأدعو السيد  "،الضرعية القانونية ع  أعمال دورتا اامسني

 .لك الكممة تضال ،دروايناألمني العام لميو 

(األمني العام لممعهد السيد ج. أ. إستريال فاريا 
رمجة فورية م  الدويل لتوحيد القانون اااص، اليونيدروا) (ت

املعهد  ،شكرًا جويًال يا سيادة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 
دروا يشعر ينالذي يُعرف تاليو الدويل لتوحيد القانون اااص

تاالمتنان لكم عمى الدعوة لنا اليت تمقيناها م  مكتب 
شؤون الضاا  ااارج  وذلك تغية تقدمي التقرير هلذه الدورة 

الستخدامات السممية لمضاا  الراتعة واامسني لمجنة ا
ااارج  ع  التطورات اليت حدثت منذ الدورة اامسني 

واااصة مبشروع الربوتوكول املبدئ  التضاقية  ،لمجنة القانونية
 .الضاائيةتاملمتمكات االهتمام تاملسائل املتعمقة 

أن أمتىن تاملقام األول  وامسحوا يل سيادة الرئيس
 مواصمة مداوالتا. إىل هذه اهليئة كل ااري يف

ناجحة كيب تاون إن اتضاقيات   ،سيادة الرئيس
تسعى إىل متديد تقنياتا تاعتبار أ�ا وسيمة لمتمويل و لمغاية 

وذلك تالنسبة لممعدات املتحركة م  تمد إىل تمد أو تنثري 
 .الوطنية يف أيام العمل العاديةالصكوك خارج إطار ... 

تاون أو    التضاقية كيبأن النظام التمويم عمينا أن ندرك
كبار املشغمني لمسواتل ال حتتاجها  رأس الرجا  الصاحل قد 

ولك  املشغمني الصغار والذي  حيرمون م  الوصول إىل 
جتدو�ا فإن يكون الضرص حمدودة هلم ... أسواقها واليت 

وإن اهلدف م  النظام اجلديد هو النهو  تتمويل  .لمغاية
تااري االقتصادي والعناصر  مبا يعودالتقنيات املوجودة 

إن احملممني  .إىل آخرهو األساسية منها ه  وجود االئتمانات 
يف ذلك انتهاك مبا مهية يف األيرون أن هذه اادمات غاية 

واليت سوف تتنثر تسبب هذه وكل ... وتشغيل اادمات 

احملممون يتضقون عمى أن الشركا  هم الشركات الصغرية 
إن هذا يا سيادة  .صغرى أيااً وغريها م  املؤسسات ال

يف وضع [؟يتعذر مساعها؟] الرئيس جيعل مواضيع السياسة 
تيئة جتارية قدمي احلوافو وذلك م  خالل خمق فريد يف ت

تتقدميه [؟يتعذر مساعها؟] مناسبة وتروتوكول الضاا  
وال سيما يف يف هذا املامار  ية يف األمهيةغادور ياطمع ت

سوف حيدثه يف التكمضة اليت  الكبري الذي ضو  التخضيض
ذلك م  خالل صغار الشركات وإىل آخره، و  ايوجهه

 [؟يتعذر مساعها؟].استخدام 

ويف هذا الصدد فإنه يساعدنا أن ننه  إليكم أنه 
التقدم الذي أحرزته جلنة ااربا  احلكومية م  أجل ضو  يف 
يف الدورة كيب تاون تضاقية  الربوتوكول ملشروع العداد اإل

إحدى عشر وألضني ويف شباط/فرباير  ٥ة يف روما يف األخري 
ليونيدروا در عنها فإن جممس إدارة االذي صهذا القرار 
[؟يتعذر مساعها؟] يف إحدى يف روما ت قدعُ تدورته اليت 

ع  [؟يتعذر مساعها؟] قد خول األمانة عشر وألضني 
تروتوكول الذي مت التوصل إليه وأعاا  املؤمتر الدتموماس  

هذه واألمانة تالتعاون مع الدول األعاا  يف  .ادهالعتم
أن تعترب أن استاافة هذا املؤمتر سوف ميكننا م  الدورة 
ع  نتائج طيبة ونعمل عمى أساس أن املؤمتر سوف نعم  

عقد يف الرتع األول م  اثنا عشر الذي متخض ع  هذا يُ 
سوف أية حال املؤمتر والذي تقرر ع  هذا املؤمتر وعمى 

يونيدروا لدعوات ليس فقط لمدول األعاا  يف التقدم ا
إىل كل [؟يتعذر مساعها؟] ولك  سوف يتم تقدميها وفقًا 

 األعاا  يف األمم املتحدة حىت اليت ليست أعاا  يف
فإن الدعوة لالشرتاك عاا  الكوتوس يعمم أوكما اليونيدروا. 

قد مت إرساهلا ليس فقط لألعاا  يف هذه، جلنة اليونيدروا 
وإضافة إىل  .أياًا لألعاا  يف كوتوس وغريهم ولك 

واصمة التعرف عمى الربوتوكول توفرها لمجميع ملاليت الضرصة 
نه يوفر أياًا وسيمة فعالة لك  يكون هناك اتساق تني أل

تروتوكول الضاا  واملبادئ اااصة تالضاا  وقد مت إعدادها 
 .األمم املتحدة[؟يتعذر مساعها؟] 

امسحوا يل نياتة ع    لرئيسوختامًا يا سيادة ا
ؤكد أننا نقدر إسهام أعاا  كوتوس يف تطوير يونيدروا أن نال

املراحل  وثيق معكم يفىل عمل أتطمع إ اهذا الربوتوكول وأن
سيما يف املؤمتر الدتموماس   األخرية م  هذه العممية وال

 .الذي سينيت فيما تعد والذي سبق يل ذكره
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شكراً مغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  الالرئيس 
هل هناك أي وفد  .عمى هذا البيانيونيدروا جويًال ملمثل ال

ال. بذا ؟الثام  ، البندآخر راغب يف احلديث ع  هذا البند
تقرير المجنة "نكون قد انتهينا م  دراسة البند الثام  

 ".الضرعية والقانونية ع  دورتا اامسني

ر يونيسبيس تنفيذ توصيات مؤتم –البند السادس 
 الثالث

تنضيذ "ونواصل اآلن دراستنا لمبند السادس وهو  
يف احلديث ع  هل م  وفد راغب  ".توصيات املؤمتر الثالث
 ال، ال. ؟صباح اليوم هذا البند يف جمستنا

أود أن أطرح عميكم موافقة  ،يف إطار هذا البند
مشروع إسهام جلنة االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  

 UNCSTاألمم املتحدة تشنن التنمية املستدامة  يف مؤمتر
[؟يتعذر الضاا  والبيانات [؟يتعذر مساعها؟] وختصيص 
 .٩تالتنمية كما ورد يف ورقة املؤمترات رقم مساعها؟] 

هل يل أن أفرت  إذًا أن المجنة توافق عمى 
مشروع اإلسهام هذا تشنن االستخدام السمم  لمضاا  

 UNCSTحدة لمتنمية املستدامة ااارج  ملؤمتر األمم املت
البيانات اجلغرافية الضاائية م  أجل [؟يتعذر مساعها؟] و

ال ؟ CRP التنمية املستدامة كما ورد يف ورقة قاعة املؤمترات
 وم  مث تقرر األمر عمى هذا النحو. ،اعرتا  عمى ما قمت

 الفضاء والمجتمع –البند العاشر 

نواصل دراستنا أود اآلن أن  ،السادة أعاا  الوفود
يف  األوىل ةالضاا  والتمع واملتحدث"لمبند العاشر وهو 

 .تضالفمت ،الياتان ةممثم ةالسيده  القائمة 

(الياتان) (ترمجة فورية م  السيدة ر. ميساكي 
 ،سيادة الرئيس .سيادة الرئيسيا أشكرك المغة اإلنكميوية): 

عدين أن نياتة ع  الوفد الياتاين يس ،السادة أعاا  الوفود
كما   .تتاح يل الضرصة لك  أتوجه تاحلديث إىل هذه اجلمسة

أن وفدي حيتضل تالعيد اامسني لمرحالت الضاائية مرة 
ولمنهو  تالبحث يف الضاا  فإنه م  الاروري أن  .أخرى

نبق  عمى أن وجود موارد تشرية ممتازة حبيث ع  نام  
نبق   ،ضاا املعرفة املتقدمة والتطورات وااربات يف عموم ال

ميك  م  خالهلا دراسة فهذه  ،عميها قدر االستعرا 
عدد م  والياتان تبذل  .األر  توجهة نظر أوسع لمغاية

اجلهود يف جمال التعميم تالضاا  والتوعية ته وذلك يف 
التوصيات الصادرة ع  املؤمتر الثالث كدعم الضريق اااص 

اا  يف ما تبنا  القدرات والنهو  تاالشرتاك واستغالل الض
ومثة مثل عمى هذه  .PSTIالـ و  PPSI عرف تالـيُ 

وهناك أيااً أنشطة  ،االحتضاالت السنوية هو أسبوع الضاا 
سيما  وال ،تعميمية وتوعية يف الضاا  لمشباب تتم كل عام

 .يف هذا األسبوع أسبوع االحتضال تالضاا 

كما أن الياتان تقوم تعدد م  األنشطة لدعم 
وعمى سبيل املثال تواصل  ،يف هذا املامارالتعاون الدويل 

يف توعية الالياتان اإلسهام يف اإلطار اإلقميم  لمتعاون يف 
 عرف تالـيُ هو ما و  الضاا  م  خالل حمضل آسيا واهلادي

APRSAF لتوعية تالضاا  ذات الوع  فإن الـفم  خالل ا 
APRSAF  اختذت تداتري حمددة لتوفري الضرص لطمبة

مني واملدرسني لالشرتاك يف أنشطة ترتوية  املدارس واملعم
وكذلك رسم  ،إىل آخرهو ... وكمساتقة الصواريخ املائية 

 .الصور

األمم يف ترنامج والياتان أياًا قد أسهمت 
تمك املتعمقة  ته،أنشطتطبيقات الضاائية و املتحدة تشنن ال

ومعهد  UNSATتالسواتل الصغرية وذلك تالتعاون مع 
هناك أياًا ندوة عممية ع  السواتل و  .تكنولوجيا الضاا 

ولقد اشرتكنا يف المجنة "النانو تكنولوج ". تناهية الصغر امل
م  هذا شباط/فرباير العممية اليت عقدت اجتماعاتا يف 

عقدنا دورات واجتماعات مع عدد م  البمدان  .العام
وهناك مشروع سوف يتم  ،اإلفريقية م  مثانية عشر تمداً 

 .م  هذا العام  األول/أكتوتر تشريالبد  ته يف 

وإضافة إىل ذلك فإنه لدينا ترنامج ستار الذي 
يهدف لدعم القدرة عمى تطوير السواتل املتناهية الصغر أو 

وهذا ترنامج البحث يشرتك فيه  ،املايكرو ستااليت
 اذ. وهنام وماليويا تيمشرتكون م  اهلند وإندونيسيا وفي

ديدة لمتعاون فيما سوف يضتح صضحة ج ،ستار ،الربنامج
 .واجلامعات عمى املستوى الدويل ،تني خمتمف اجلامعات

واهلدف هو اإلسهام عمى أية حال يف تنضيذ أهداف 
تاألنشطة السياسات واستغالل األسواق اجلديدة والنهو  

الضاا  واالستضادة م  املوارد م  أجل [؟يتعذر مساعها؟] 
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بارة ع  خميط املشروع هو ع اوهذ .دعم تكنولوجيا الضاا 
م  البحوث وتنا  القدرات يف البمدان احلديثة العهد يف 

عشرة . وجاكسا يف متوز/يوليو الضاا  يف البمدان اآلسيوية
مكتبًا يهدف إىل زيادة التعاون مع البمدان  توألضني أنشن

اآلسيوية واستغالل التجارب الياتانية والتقدم الياتاين يف هذا 
عرف خرية ه  تتمثل يف مشروع يُ وهذه األنشطة األ .الصدد

اا  يف وذلك تالتعاون مع وكالة الضتـ [؟يتعذر مساعها؟] 
يف أضف إىل هذا أنه  .نام تيندا وفيإندونيسيا وماليويا وتايم

هذا الصيف فإن املالح الياتاين الضاائ  الدكتور كامر 
بيانات العممية وذلك حلل السوف يقوم تعدد م  التجارب و 

 .م  آسيا العممية اليت يطرحها أطضالشكالت تعض امل
طالع با ضوعديد م  األنشطة األخرى سوف يتم اال

وهذه األنشطة م  شن�ا أن تثري  .أياًا يف هذا اإلطار
تبيئة الضاا  وتويد م  تننشطة الضاا  و هتمام األطضال ا

 .التعاون يف جمال الضاا 

سيادة الرئيس، إن وفدنا يسعده أن هناك 
ية قد مت عرضها يف إطار هذا البند يف السنوات مبادرات ترتو 

ويف حني أن تبادًال لممعمومات وااربات له أمهيته  ،املاضية
كما قد يكون م    ،فإننا نرى أنه ينبغ  أن يستمر ،القصوى

الدي أن نركو اجلهود عمى هذه المجنة عمى الوقوف عمى 
ا تعض الاالت ذات األولوية اليت م  شن�ا أن يكون هل

 .تنثري كبري عمى دعم التوعية تالضاا  وتعميم الضاا 

والياتان ترى أنه م  الاروري أن يكون هناك آلية 
ألنشطة التعميم الضاائ  وهذا مبا يتوا م مع البمدان املعنية 
ويكون مستقًال ع  أي مساعدات أو معوقات مالية ويوفر 

وذلك  ،عدد م  املواد لمتوعية تالضاا  يف البمدان النامية
أن كما   .تنا  عمى رغبات هذه البمداناستجاتة لـرغبات و 

الياتان ترى أياًا أنه عمينا أن نناقش كيضية إنشا  هذه 
 .اآلليات يف إطار هذا البند يف هذه المجنة

تواصل  ،سيادة الرئيسأيااً يا ويف إطار هذا البند 
الياتان توفري اإلمكانيات لتمكني الشباب الذي  قد يكونوا 

متكينهم م  التعرف عمى  ،اد فاا  يف املستقبل القريبرو 
الضاا  ااارج  وعر  حاالت النجاح وأياًا الصعوتات 

يف معًا والتغمب معًا عمى ما نواجهه هنا مصادفتها اليت يتم 
سيادة الرئيس عمى  وأشكركم يا .الكوتوس م  عقبات

 حس  االستماع.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 ة ه التالي ةواملتحدث ،لمسيدة ممثمة الياتان عمى هذا البيان

 .جنوب إفريقيا ةممثم ةالسيد

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيدة ج. فان ويك 
شكرًا يا سيدي إن وفد (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

جنوب إفريقيا يود أن يعرب ع  امتنانه لكم عمى إتاحة 
وحكومة جنوب ع  هذا البند. ديث الضرصة لنا ع  احل

إفريقيا تويل أمهية كبري لمرتط تني الضاا  والتمع وهلذا 
تكنولوجيا حكومتنا تؤكد عمى أمهية تطوير  السبب فإن

 ،ويف هذا الصدد. الضاا  مبا يعود تااري عمى جمتمعاتنا
فإننا نود أن نقدم تقريرًا ع  األنشطة واإلجنازات اليت أجنوتا 

 . السنة املاضيةتمدي يف

إن تكنولوجيا الضاا  متكننا م   ،سيادة الرئيس
[؟يتعذر مساعها؟] أن نتوصل إىل املناطق البعيدة والنائية 

ألضني فإن حكومتنا قد أنشنت ستة ويف آذار/مارس سنة 
وقد أوضحت  ،ومثانني حمطة لتعميم عموم الضاا  ع  تعد

[؟يتعذر يم جنوب إفريقيا أن هذه مبا يسمى املواقع لتعم
[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] وكذلك مساعها؟] 

إضافة إىل هذه املواقع الرمسية فإن تها. و يكون هلا أمهيس
حكومة جنوب إفريقيا قد وقعت اتضاقات التعميم ع  تعد 

 .ومجهورية كونغو الدميقراطيةكنامبيا مع تمدان  

تعض املؤسسات يف جنوب إفريقيا  ،سيادة الرئيس
كـ عمى الرتط اإلجيايب تني الضاا  والتمع  مثل ثاتة ه  مب

وم   .حكوم [؟يتعذر مساعها؟] ليميتيد، وه  تنظيم 
خالل توفري خدمات االتصاالت لمعامة وكذلك لمبث 

وهذا  .فإن هذا يؤثر عمى حياة املدنيني ،التمضويوين واإلذاع 
تصضة أساسية يف استاافة جنوب عمى أية حال اتاح قد 
وألضني حيث أننا قمنا تتوفري عدد [؟يتعذر مساعها؟] ا إفريقي

وذلك لقا  توفري  ،م  اادمات استضاد منها التمع الدويل
وكذلك الذي  أذاعوا [؟يتعذر مساعها؟] اادمات اإلنسانية 

 .هذه األحداث

وتالنسبة لتعميم عموم الضاا  فإن أول إسهامنا هو 
عمم مناهج عمى  ت  جامعة اجلويرة لمتكنولوجيا واليتم

عمى أية وضح نظم الضاائية وهذا يالالسواتل الضاائية و 
حال البحوث اليت تتم م  خالل مخسة مناذج واليت سيتم 
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تشري  ؤمتر الذي سوف يعر  يف املعرضها يف 
وإضافة  .هذا العاميف  ،يف إحدى عشر وألضنياألول/أكتوتر 

ياًا يف أويستون الند و إىل هذا فإن جامعة التكنولوجيا يف 
سوف تدعم تعض الصناعات وسوف جوهانيسربغ 

مؤسسة أكادميية ه  مركو الضاا  و [؟يتعذر مساعها؟] 
وكما أن املكتب يوفر أيااً  .يف هندسة الضاا  ةتخصصم

 .دعمًا ماليًا لمطمبة يف جمال الضاا  وكذلك هندسة الضاا 
لالنتها  م   ٥٧ومنذ انطالقتها فإن هذا املركو قد دعم 

ها األكادميية والبعض منها قد مت تعيينه يف الشركات تراجم
وإدارة العموم  .الصناعية والشركات احملمية والدولية

نظمت أنشطة ملدة أسبوع يف خمتمف قد والتكنولوجيا 
املناطق وقد متخض ذلك ع  اليوم الذي عقد يف جامعة 

املتاررة عمى أية  قوه  يف أحد املناط[؟يتعذر مساعها؟] 
ا احلادث قد اجتذب أكثر م  ألضني م  طمبة وهذ .حال

ولوجيا املدارس الثانوية الذي حاروا حماضرات ع  تكن
[؟يتعذر معمومات ع   الضاا  وقواعد الضاا  وتمقوا

ويف هذا احلدث أياًا فإن طمبة كمية  .املهنةمساعها؟] 
املعاهد األخرى لمتكنولوجيا طمبة اهلندسة الضاائية وكذلك 

والوكالة  "،سات سسكانـ "الق ما يسمى تقد تدؤوا يف إط
الوطنية قد أنشنت مركو التطبيق الساتم  واشرتكت أياًا يف 

معهد البحوث الضاائية وقدمت معمومات عممية ذلك مع 
 .هامة

فإن املركو ووزارة  ،وإضافة إىل هذا سيادة الرئيس
الصناعة والتجارة قد استاافت ندوة تشكل مشرتك واليت 

يني واملهندسني والطمبة وممثم  احلكومات مجعت األكادمي
 .والدويلم  والعاممني يف الال الصناع  عمى املستوى احمل

ى سياسة الضاا  ركوت عم يف إطار هذا املؤمتر والعرو 
الوطين وكذلك عمى الضاا  صناعة وكذلك عمى إطار 

عشرة أيمول/سبتمرب ويف  .تطوير السواتل النانو الصغرية
استاافت معر  جنوب إفريقيا قد ومة فإن حك ،وألضني

يف  هنوعم  الدفاع والضاا  اإلفريق  وهو أكرب معر  
وفر لوزارة الدفاع يف جنوب إفريقيا ويإفريقيا وهذا حمضل 

فرص عمل واجتذب أكثر م  ستمائة شخص م  جنوب 
وم  تني السمات  .إفريقيا وم  ااارج لعر  منتجاتم

ربنامج الذي مت عرضه يف هذا البارزة يف هذا الربنامج هو ال
لطرح لمشباب حت ، هذا إىل أن الضرصة اليت أتياملعر 

 .التكنولوجيا املتقدمة املوجودة يف الضاا  واليت توصموا إليها
عشرة وألضني فإن أنشطة الضاا  تشري  األول/أكتوتر ويف 

يف جنوب إفريقيا قد استاافت مؤمترًا ع  الضاا  اشرتك 
هليئات وذلك لويادة وع  التمع فيه عدد كبري م  ا

مت قد وتعد هذا املؤمتر فإن فصًال  ،تتكنولوجيا الضاا 
كيب تاون، رأس الرجا  الصاحل إنشا ه أو مركوًا يف جامعة  

وهناك أياًا صواريخ قد مت اخرتاعها  .صصيف هذا التخ
 تبمغ ارتضاعها مخسة آالف ومائة قدم.

ريقيا ما فإن جنوب إف ،ختامًا يا سيادة الرئيس
زالت ممتومة تتطبيق تكنولوجيا الضاا  مما يعود تااري عمى 

ف نواصل وهلذا السبب فإننا سو  ،التمع والبشرية ككل
ا يعود تااري عمى كل البشرية تطوير تكنولوجيا الضاا  مب

 ،وسوف نواصل دعم عمل الكوتوس يف هذا الشنن
 وأشكركم يا سيادة الرئيس.

أتوجه   المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية مالرئيس 
 .هذا اجنوب إفريقيا عمى تيا� ةممثم ةلسيدىل اإتالشكر 

 .تضال ،واملتحدث التايل يف القائمة هو السيد ممثل فنوويال

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد م. كاستيللو 
  ،سيادة الرئيسيا أشكرك (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ألمم املتحدة عمينا أن ننهض يف اة العامة كما طمبت اجلمعي
 .تالتعميم واشرتاك املواطنني يف جمال الضاا  وعمومه

الضنوويمية واحلكومة الوطنية لضنوويال م  خالل الوكالة 
قد قدمت دورة  ،تايعرف تاألتً اليت  لألنشطة الضاائية

لالستشعار ع  تعد وحتميل النظم اجلغرافية وذلك لتعميم 
وتقدمي التدريب أيااً  ،لعاممني يف هذا الالاملوظضني وا

لمعاممني واملهنيني يف هذا الال عمى استخدام الصور 
وكان هناك  .مية وحتميل النظم الضاائية واجلغرافيةيالسات

حماوالت إلشراك التمع يف وضع ااطط وتنضيذ ااطط 
 ،وهذه الدورة .سياسات عمى املستوى الوطين واحملم الو 

لضة م  ثالثة حماور عممية أساسية انطالقاً م  دراسة مؤ دورة 
الضاا  م  البيئة اجلغرافية ومبادئ االستشعار ع  تعد 

وقد مت تطبيق حمضل  .وإدارة الكوارث الطبيعية وتدترها
لكرتونية ع  لمتدريب حبيث نسمح لتوفري املعمومات اإل

الوثائق واألنشطة  الضيديوهات وع  اارائط وع 
 .ات واالمتحانات وغريها م  األنشطة األخرىواالستبيان

وإضافة إىل هذا فإن هذا سوف يسهل عممية 
تني املدرسني واستعمال فيما متاتعة الدراسات والتضاعل 
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[؟يتعذر مساعها؟] املستخدمني يف نضس الوقت وهذا قد أمت 
. ويف حبيث يسمح توسائل ومهام التدريبمرن شكل ت

ة وثالثني مدرساً يف هذا اإلطار تنا تسععشرة وألضني فإننا در 
املعمومات وضبط وهم تطبيعة احلال سوف يدرتون اآلخري  

كان أن نؤكد أن هذا مبمهية م  األو  .وتالميذهمومالئهم ل
احملضل لمتدريب سوف يدعم الدورات املوجودة تالضعل اليت 
توفر جمال لمخربا  وذلك يف كل دورة م  هذه الدورات 

وسوف يكون هناك  .ت أكادمييةتتنلف م  مثاين ساعا
 .دورتان جديدتان يف هذا املامار أيااً 

أضف إىل هذا أنه تالنهو  تعموم الضاا  
يف عشرة وألضني يا يف الال العمم  واألكادمي  والتكنولوج

لبحوث الضاائية يف كمية فإننا قد اشرتكنا يف هيئة أتاي يف ا
هناك حبوث وكان  ،مجامعة املركوية يف فنوويالاهلندسة ل

ودراسات لمطمبة نظمتها كمية العموم يف هذه اجلامعة 
وقدمنا معمومات أساسية ع  مشروعات التعاون  .املركوية

السممية لمضاا  ااارج  ستخدامات الدويل املتعمقة تاال
وكذلك اهلدف الرئيس  واملهام والصالت األساسية ألنشطة 

 .احلكومة يف هذا املامار

 ،ويف تسعة وألضني وحىت اآلنوتاإلضافة إىل ذلك 
ات وذلك لمتعامل واالتصال تساتل حمط افإننا قد أنشنن

وكان هناك توعية لطمبة املدارس والعامة ن توليضار" مو يس"
عمومات ع  كيضية تشغيل هذه املتصضة أساسية وتوفري 

وحينما نعقد دورات لمطمبة فهذه يتم تكممتها  .احملطات
ذه السواتل ومناذج هلذه تننشطة ترفيهية كبنا  نظم هل

 .وهناك ألعاب وأنشطة لألطضال تتعمق تالضاا  ،السواتل
ويف عشرة وألضني فإننا نظمنا اثنني وثالثني فصًال م  هذه 
 .الضصول اشرتك فيها اثنني وعشري  ومائة وألف م  الطمبة
م  وهناك دورات لممعمومات لممجتمعات اليت تعيش 

[؟يتعذر كرها وذلك ذ  تسمضأاحملطات األرضية اليت 
 .خطة هذا العاممساعها؟] 

العيد اامسني ألول رحمة تويف جهود االحتضال 
واحد لضاا  م  جانب يوري غاغاري  يف يف امنهولة 

فإن وزارة التكنولوجيا والصناعة وستني وتسعمائة وألف، 
م  خالل مركونا تعاونت سضارة االحتاد الروس  قد و 

لضاا  م  أجل ائ  يدعى تعاونت يف تنظيم ترنامج فاا
وكان هذا [؟يتعذر مساعها؟]، سبيس [؟يتعذر مساعها؟]، 

يتام  تعض الصور اجلغرافية وأفالم وحماضرات وذلك لك  
يثري اهتمام األطضال والطمبة تنمهية الضاا  ونعرفهم عمى 

هذا إضافة إىل أن هنالك وسيمة  .أول رحمة منهولة لمضاا 
 .تحقيق التنمية املستدامةللالدماج االجتماع  أساسية 

فإننا يف سيمون توليضار وتالنسبة الستخدام ساتل 
مركونا قد تعاونا مع وزارة الصحة ووزارة التعميم يف تمدي م  
أجل تنضيذ مشروعات لمتنظيم ع  تعد والتدريس ع  تعد 

وحمافظة مانيو ديوس لممجتمعات اليت تعيش يف منطقة 
تسعة ويف �اية سنة  .ةوجمتمعات حممي[؟يتعذر مساعها؟] 

ألضني فإننا أنشننا راتط ساتم  مع العيادات ومع املراكو و 
العاملية والطبية وكذلك مع الالس األخرى وأنشننا أيااً 

وذلك  ،تعض وحدات الطاقة الشمسية يف تعض التمعات
لطاقة لتوفري القدرة عمى إلنشا  تعض النظم اااصة تنقل ا

. وهذا ية وادمة السكان يف املنطقةملؤسسات التعميمالبنا  
حال سوف يتم متديده إىل املناطق أية عمى الربنامج 

ستخدم أيااً توليضار يُ سيمون وساتل  .األخرى يف تمدنا
[؟يتعذر لدعم الشبكة االهتوازية الوطنية وكذلك يدعم 

وهذا م  شننه أن يدعم  .اااص تالوالزلمساعها؟] 
 .مع الكوارث الطبيعيةاحلكومة الوطنية يف التعامل 

ويف إطار مركو البحوث والتنمية ملركو أتاي فإننا 
رس القريبة م  املركو أفاد أكثر ااملديف قمنا تعدد م  الربامج 

الطمبة اً، وسبعني تاملائة منهم م  الشباب م  ألف شخص
وعشري  تاملائة هم م  الكبار الذي  يعممون م  أجل دعم 

[؟يتعذر دخاله م  جانب النظام التعميم  الذي مت إ
 املدرسني.[؟يتعذر مساعها؟] م  م  مساعها؟] و عشرة 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ةالتالي ةواملتحدث .جويًال لمسيد ممثل فنوويال عمى تيانه هذا

 .نيجرييا ةممثم ةالسيد  يف القائمة ه

) دية(مجهورية نيجرييا االحتاالسيدة آلي فاديورا 
إن  ،شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وفد نيجرييا يثم  هذه الضرصة املتاحة لنا لإلدال  مبداخمة 
ركو اإلقميم  املإن  .حول هذا البند عمى جدول األعمال

اإلفريق  ومركو عموم الضاا  والرتتية عمى تكنولوجيا يف 
جلمهور والطالب عمى  نيجرييا قد تذلوا جهودًا يف إشراك ا

كافة مستويات التعميم يف أنشطة الضاا  املوجهة حنو زيادة 
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 .الوع  تنمهية ومنافع عموم الضاا  وتكنولوجيا الضاا 
ذلت لمرتويج لمربامج املرتكوة عمى وتذلك فإن اجلهود قد تُ 

سيما  الضاا  يف األمم املتحدة ضم  منطقة إفريقيا ال
وحىت اليوم أكرت م   .ميويةالدول الناطقة تالدول اإلنك

طقة تاإلنكميوية يف إفريقيا مائتني ومخسني مشرتك م  دول نا
سبعة  ،ويف ألضني وعشرة .يف هذه الدروس وادرتقد ت

كينيا و مريون اكوالوانا ستو ت ،وعشري  مشارك م  مثانية دول
أوغندا وزامبيا قد خترجوا م  و نيا اتنو و السودان و نيجرييا و 

يف جمال عموم الضاا  [؟يتعذر مساعها؟] دة ترامج التعميم مل
وهذا قد زاد م  عدد  .وتطبيقات التكنولوجيا هذه

األشخاص الذي مت تعويو مهاراتم يف تطبيق تكنولوجيا 
 .الضاا  يف كافة أوجه جهود البشرية لممنطقة

وتالتعاون مع المجنة الدولية لنظام سواتل املالحة 
م ورشة عمل وتدريب فقد مت تنظي ،وأوسا ICGالعاملية 
وكان هناك  ،٢٠١٠تشري  األول/أكتوتر يف  ICGالـ حول 

ثالثني مشارك م  تسعة عشر دون إفريقية قد شاركوا يف 
إضافة إىل ذلك فإن املركو سوف ينظم ورشة  .هذه الورشة

وكاالت املسح ووضع لرؤسا   GNSSتدريب ممثمة حول 
 لممسوحات ووضع GNSSاارائط تعنوان تطبيقات 

وهذه الورشة سوف تبين عمى جتارب  .ااوارط يف إفريقيا
قدت يف نيجرييا اليت تستهدف حتقيق ورش عصب اليت عُ 

تنضيذ اإلطار املرجع  اإلفريق   ،أوالً  .ثالثة غايات
 .التنسيس اطط مرجعية مستمرة أكثر ،وثانياً  ".أفريف"

املعمومات تني منظمات رسم  تعويو شبكة تبادل ،وثالثة
وأكثر م  مخسة آالف م  الطالب  .ط يف املنطقةئاارا

وثالمثائة م  األساتذة م  كافة الواليات يف االحتاد قد 
وكانت هناك  .استضادوا م  ترامج التوعية الرتتوية لمضاا 

ستهداف املدارس يف خمتمف التمعات مع يف احماوالت 
احملمية واملؤسسات التقميدية ومجعيات  ،مشاركة مباشرة

اذة واألهايل وسمطات املدرسة وغريها م  أصحاب األست
وإن املركو قد أخذ تعميم شؤون الضاا  إىل جذور  .املصاحل

 .عرب استهداف أيااً املدارس يف األماك  النائية يف البالد

إن وقع ترامج تعميم الضاا  لممركو قد تعوزت عرب 
استخدام ااربات واألنشطة العممية وتنسيس نواد لمضاا  

ملدارس وخميمات ع  الضاا  تغية تشجيع الطالب يف ا
الصغار عمى املشاركة تشكل فاعل يف األنشطة املتصمة 

ومت اعتماد اتتكارات جديدة تغية زيادة اهتمام  .تالضاا 

وهذا يتام   ،الطالب واألطضال يف استكشاف الضاا 
الروتوتية تغية عر  سموك  متعميم ع سمسمة ورش عمل ل

وأياًا إن أسبوع الضاا  العامل  يف  .لضاا رواد الضاا  يف ا
ألضني وعشرة احتضل فيه يف والية ناجير وحاره أكثر م  
ألف وأرتعمائة مشارك مبا يف ذلك أهايل وطالب م  شىت 

وكانت هذه فرصة لممركو لمتواصل مع اجلمهور  ،أحنا  البالد
عرب وسائل اإلعالم وتعبئة الويارات إىل احلكام التقميديني 

رؤسا  احملميني وأصحاب املصاحل وصانع  السياسات يف وال
 .القطاع الرتتوي

هذا األسبوع فإن وكالة أحباث وتطوير وخالل 
لتنظيم ندوة  آرسيتقد اشرتكت مع  ،الضاا  الوطين ناسدا

بذل تغية وإن اجلهود التعاونية تُ  .حول أسرار العامل والضاا 
ورشة تواصل  التواصل مع دول أعاا  إفريقية أخرى لتنظيم

 .ع  الضاا  لممدارس االتتدائية والثانوية ولمجمهور العام
وحتقيقًا هلذه الغاية فإن اجلهود املنسقة لتعبئة االلتوام الناشط 

مثانية دول وه   ، وأنم  الدول األعاا  قد تدأ ينيت تثماره
ا دوأوغانناميبيا و ليبرييا كامريون وغانا وكينيا و الوانا و ستوت

مست أعاا  ميثموا هذه البالد يف جممس احلكام  وزامبيا قد
وهذا سوف يشكل منربًا لمتعاون مع الوزارات  .هلذا املركو

 ذات الصمة والوكاالت واملؤسسات يف هذه الدول.

السيد الرئيس، تغية تعويو التعاون وتعويو منافع 
 ،جهود تنا  القدرات لممركو منذ إنشائه عام مثانية وتسعني

وافتتاح جمموعة طالب " آرسيت"إقميم  لـ  فإن أول مؤمتر
ألضني وعشرة مع مائة آب/أغسطس  ٤لممركو قد عقد يف 

واهلدف م  مؤمتر القدامى هذا  .وواحد وستني مشارك
إنتاج التنمية الرباغماتية لعموم "الذي كان موضوعه 

كان يف   "اآلفاق والتحديات ،وتكنولوجيا الضاا  يف إفريقيا
ركو وغريه م  املهنيني ملناقشة السبل إتاحة الاالت لمم

الضاا  لصاحل التنمية االقتصادية  التعويو وتطبيق تكنولوجي
وإن الرتكيو اااص لممؤمتر هو يف  .واالجتماعية يف إفريقيا

إرسا  شبكة لتشاطر املعمومات وتدارس السبل اليت تتيح 
أياًا إن المس االستشاري جليل  .املسامهة يف تنمية املركو

تالتعاون مع املركو نظم دورة تدريبية حول  SGACالضاا  
وه  ترنامج حاسويب  STKاستخدام رزمة أدوات الساتل 

 .لمنمذجة إلجرا  حتميل يف تطبيقات الضاا  والبحر واجلو
م التعميم ع  يعمل عمى تنسيس املنشآت الستخدا آرسيتو 

هذا سيشكل وسيمة ناجعة م  ته. و واليتعد لتعويو تنضيذ 
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حية الكمضة وفرصة لممركو لمتواصل مع املشاركني م  نا
 .مناطق جغرافية أوسع يف املنطقة اإلفريقية يف مهمة قصرية

ك  حتقيقه عرب النضاذ مي مدرك تنن هذا اهلدف آرسيتإال أن 
إىل اتصاالت وتوفري تىن حتتية لتكنولوجيا املعمومات 

فإن ويف هذا الصدد  .واالتصاالت يف منطقة إفريقيا وحسب
تعاون الدول األعاا  ودعمهم والوكاالت املتخصصة لألمم 
املتحدة سوف تستوجب سموك طويل حتقيقًا لمنجاح يف 

 .هذا اجلهد

فإن أستاذي  م   رسيتويف إطار تعاون الدويل آل
شاركوا يف دورة تدريبية  آرسيتمدارس الثانوية وموظف يف 

يف ويا  النظرية ملدة عشرة أيام نظمها املركو الدويل لعموم الضي
واملعرفة اليت اكتسبوها سوف تتيح تعويو  .يف إيطالياتريسيت 

تطوير مناهج لتعميم عموم الضاا  يف املدارس االتتدائية 
 والثانوية يف الدول األعاا  يف املركو، شكراً حارة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
هل هناك م  وفود أخرى  .تيا�ا مندوتة نيجرييا املوقرة عمى

تود تناول الكممة يف هذا البند عمى جدول األعمال يف 
تذلك نكون  ،ال أرى م  طمبات لمكممة ؟اجتماعنا اآلن

قد اختتمنا النظر يف البند العاشر عمى جدول األعمال 
 .التمعالضاا  و 

 مسائل أخرى –البند الخامس عشر 

نبدأ النظر اآلن حارات املندوتني الكرام أود أن 
 .وهو البند ااامس عشر "مسائل أخرى"يف البند املعنون 

وأطمعتنا األمانة عمى املواضيع يف هذه الوثيقة يف هذا 
االجتماع  ةقاعووثائق  A/AC.105/C.2/L.282املوضوع 

ولقد وردتين طمبات م  الوفود تنن . ٨و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣
عية يف مرحمة ننظر يف تكوي  مكتب المجنة وهيئتها الضر 

ومبوافقتكم أود أن أقرتح هذا الصباح أن  .الحقة م  دورتنا
واملواضيع  ،نبدأ النظر يف موضوع الشؤون التنظيمية وحسب

 "،مسائل أخرى"األخرى اليت تندرج حتت مخسة عشر 
سوف يتم النظر فيها مىت وصولنا إىل طرح هذا البند جمدداً 

 .يف هذه الدورة

وقت ساتق م  هذا العام إن  يف ،املندوتون الكرام
المجنتني الضرعية العممية والتقنية والضرعية القانونية قد نظرا 

املقررات إن و  .يف الشؤون التنظيمية وطريقة العمل

وأود أن ألضت  .والتوصيات ترد يف تقريريهما املطروحني عمينا
انتباهكم تدتريًا وهو اقرتاح وقف أخذ احملاضر غري املنقحة 

 A/AC.105/C.2/L.282ا يرد ذلك يف الوثيقة كم  ،لمجنة
فإن المجنة الضرعية القانونية يف دورتا ، املقدمة إليكم

اامسني هذا العام وافقت عمى املقرتح الوارد يف هذه الوثيقة 
وأحيمكم تذلك إىل الضقرة مائة ومثانية وتسعني م  تقرير 

تكم أود ومبوافق ،المجنة الضرعية القانونية يف دورتا اامسني
رئيس قسم اميري كارتوتسك  أن أعط  اآلن الكممة لمسيد 

وأدعوه  ،إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
تضال لك الكممة سيد   .لإلدال  مبالحظة عمى هذا املقرتح

 كارتوتسك .

(رئيس قسم إدارة املؤمترات السيد إ. كاربوتسكي 
رمجة فورية م  المغة يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا) (ت

إنه  ،صباح ااري ،شكرًا جويًال حارة الرئيساإلنكميوية): 
مل  دواع  سروري أن أتناول الكممة أمام المجنة حول هذا 

وقمما يكون  .وهو م  التطورات اليت نرحب با ،املقرتح
لذلك أشكر  ،لدينا هكذا تداتري تني هيئات األمم املتحدة

القانونية لدورها الريادي تذلك  الكوتوس والمجنة الضرعية 
حني اخرتمت أن و  ،كما فعمت يف الساتق عام سبعة وتسعني

يكون هناك هذه النصوص التحريرية وهذا ميهد الطريق 
هليئات أخرى يف األمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة أن 

وهذا املقرتح هو  ،توقف العمميات اليت ترتكو عمى الورق
إذًا هذا االقرتاح لوقف  .البيئية جيد م  ناحية التداتري

وهذا أمر جيد لألمم  ،استخدام احملاضر احلرفية غري املنقحة
وهذا املقرتح وم   .املتحدة وتداتري محاية البيئة كما قمت

ننمل أن توافقوا عمى ذلك ليس فيه  ،منظور خدمة املؤمترات
فالتسجيالت  ،إال املنافع حبيث يستخدم تكنولوجيا متاحة

وفيما نتكمم يتم التسجيل الرقم   ،ة موجودة ومتاحةالرقمي
ولدينا ختطيط لالجتماعات  .احملضوظاتو ألغرا  األرشضة 

وإدارة املؤمترات أداة لذلك ُطورت هنا يف فيينا ولكنها 
وعممية  ،ةتستخدم يف املقرات األرتعة لألمم املتحد

التسجيل الرقم  هذه سوف تصبح جو ًا م  هذه األداة 
خدم التكنولوجيات القائمة وهذا يستوجب حبيث تست

حنتاج إىل تعض االستثمار إذًا تغية إتاحة  ،استثمارًا صغرياً 
ولك  هذا  .وقع عمى اإلنرتنتاملهذه التسجيالت عرب 

االستثمار الصغري سوف تكون له عائدات كبرية ه  ضعف 
وكما قمت فإن  .العائدة عمى االستثمار حبمول العام املقبل

سيما  ال ،يا ميك  أن تنظر فيها هيئات أخرىالتكنولوج
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ستخدم وإ�ا تضكر يف وقف هذه احملاضر احلرفية ولك  رمبا تُ 
أياًا م  هيئات ليس لديها م  حماضر حرفية حاليًا وتذلك 

فتكون هذه  ،رمبا يتاح هلا هذا احلل الرقم  غري املكمف
خدمة إضافية نقدمها إىل هيئات أخرى انطالقاً م  جترتتكم 

هذا قد نوقش مبويد م  التضصيل يف المجنة  .يف املوضوع
الضرعية القانونية وقد قبموا تضسرياتنا تالنسبة إىل هذا 

رحت رمبا وال أدري إضافة إىل املسائل اليت طُ  ،املوضوع
 ،يكون لديكم ما تقولونه ويسرين أن أجيب عمى ذلك

 .شكراً لنظركم عمى هذا املوضوع

المغة اإلنكميوية): أشكر (ترمجة فورية م  الرئيس 
هل م  وفد يود أن يطرح أسئمة لمسيد   ،مسيد كارتوسك ل

 ال أرى م  طمبات لمكممة. .كارتوسك 

سوف ننتقل اآلن الختاذ تدتري  ،املندوتون الكرام
تشنن هذا املقرتح الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/L.282،  يف غياب أي اعرتا  سوف
 ،ال أرى م  اعرتا  ا املقرتح،أنكم توافقون عمى هذ أعترب

 تقرر األمر عمى هذا النحو.

املندوتون الكرام، سوف نكمل النظر يف البند 
يوم  "مسائل أخرى"ااامس عشر عمى جدول األعمال 
إذا ما مسح جدول  ،ااميس صباحًا أو يف وقت أتكر

 .أعمالنا

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -البند السابع 
 ال دورتها الثامنة واألربعينأعم

اآلن سوف نكمل وخنتتم النظر يف البند الساتع 
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية "عمى جدول األعمال 

وقبل أن نشرع يف  "،ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني
أود أن أعط  تدايًة  ،ومبوافقتكم ،االستماع إىل املداخالت

"يو إن سق ترنامج س، منضنالكممة لمسيد ديضيد ستي
طمع المجنة عمى خطة العمل الذي سوف يُ  سبايدر"

املقرتحة لضرتة السنتني ألضني واثين عشرة ألضني وثالثة عشرة 
مركوها يف الضاا  اليت ملنصة األمم املتحدة لممعمومات 

"يو إن إلدارة الكوارث واالستجاتة يف حاالت الطوارئ 
سوف أعط  الكممة  ،يف غياب أي اعرتا سبايدر". 
 .تضالس، لمسيد ستيضن

يو إن " (منسق ترنامجد. ستيضينس السيد 
 شكراً سبايدر") (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 جويًال حارة الرئيس عمى إعطائ  هذه الضرصة ألقدم
 فرصة العمل املقرتحة لضرتة السنتني ألضني واثين عشرة

اليت  ،دة لممعموماتألضني وثالثة عشرة ملنرب األمم املتح
 مركوها الضاا  لالستجاتة لمكوارث ورحالت الطوارئ

 ةاليت وزعت يف الوثيق"يو إن سبايدر" وإدارة الكوارث 
A/AC.105/2011/CRP.16،  وكما وافقت هذه المجنة

يف دورتا اامسني تقدمنا خبطة عمل أولية إىل المجنة 
طمع األرتعني تُ الضرعية العممية والتقنية يف دورتا الثامنة و 

املندوتني الكرام يف ذلك احلني أننا سوف نقدم خطة عمل 
منقحة إىل هذه المجنة خالل هذه الدورة مع مراعاة 
مستوى املوارد اليت مت التعهد با لمربنامج م  الدول 

يف وقد طمبنا دعمًا  .األعاا  لضرتة السنتني املذكورة أعاله
ثنني وتسعني عرب املذكرة لتمويل م  الدول األعاا  املائة واا

طالبني مسامهات نقدية لتنضيذ  CU2011/70الشضهية 
خطط عمل ألضني واثين عشر ألضني وثالثة عشر فاًال ع  

[؟يتعذر توفري قرو  غري قاتمة لمرجوع وخربا  مشاركني 
ننجح متامًا لمحصول مل و  ،إلجناز هذه األنشطةمساعها؟] 

ولك  تسبب الدور  ،عكسعمى املوارد املطموتة ال تل عمى ال
وتسبب لـ "يو إن سبايدر" املتوايد ملكاتب الدعم اإلقميمية 

العمل املتوايد لممكاتب اليت مت إنشاؤها واملقرتح إنشاؤها 
 ،فقد مت إدخال تعديالت طضيضة وحسب عمى املقرتح األويل

وحن  عمى ثقة أننا سنتمك  تنجاح م  إجناز خطط العمل 
لضرتة السنتني ألضني واثين عشر ألضني  املقرتحة النهائية هذه

 .وثالثة عشرة

إن مراجعة النسخة احلالية تتام  تنسيقًا أكثر 
يف تقدمي "يو إن سبايدر" ع مكاتب الدعم اإلقميم  وثق م

ذلك وهو لدعم االستشارة التقنية لمدول األعاا  طالبة 
 SPACEنطاق أقل طموحًا لعمل إطار مساعدة الضاا  

AID تنضيذ احلايل ال  عمى تواتة املعرفة يف مستوى مع اإلتقا
يف اإلطار  نضس األهداف اليت أوردناهاعمى وقد أتقينا 
ألغرا  ليف ترنامج استخدام الضاا  ااارج  االسرتاتيج  

السممية لضرتة ألضني واثين عشرة ألضني وثالثة عشرة وهو 
يتام  عدد متوايد م  الدول اليت تطمب وتتمقى مساعدة 

رية وتقنية املنتظمة واملستمرة الستخدام حمول ترتكو استشا
 ،عمى الضاا  يف إدارة الكوارث يف ااطط والسياسات

وهناك  .مخسة وعشري  دولة ،وتنضيذ أنشطة تنضيذ املخاطر
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 ،عدد متوايد م  التمعات اليت تستخدم هذه املعمومات
وسوف نبق  عمى وسع نطاق عممنا ولك  ال ميك  أن 

ما مل تردنا موارد إضافية ل  إذا  هأن ،جم  ننكر ما هو
 .نتمك  م  تقدمي الدعم املطموب لمدول اليت حتتاجها

ولذلك ال زلنا حنث الدول عمى أن توود الربنامج تاملوارد 
ونشكر كافة الدول األعاا   .الطوعية اإلضافية الارورية

عمى اإلحاطة عممًا خبطة العمل هذه اليت سوف ننضذها 
 لـ "يو إن سبايدر"كاتب الدعم اإلقميم  سويًا مع م

ونرحب تني اعتبارات إضافية ومقرتحات تتيح تعويو العمل 
شكرًا جويًال  ،الذي سوف ننجوه يف فرتة السنتني املقبمة
 .جمدداً حارة الرئيس عمى إعطائ  الكممة

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ننتقل  .الذاخر تاملعموماتعمى هذا البيان  سالسيد ستيضن

البند الساتع عمى جدول يف اآلن لالستماع إىل مداخالت 
 .تضال ،املتحدث األول مندوب فنوويال املوقر ،األعمال

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد ر. بيسيرا 
إن وفد  ،حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ة اليت تواجه أنشطة الدول يف فنوويال مدرك لإلشكالية احلالي
وحن  نقر تنمهية المجنة الضرعية العممية  .الضاا  ااارج 

والتقنية يف مواجهة هذه الصعوتات ويف اقرتاح الوسائل تغية 
ضمانات االستخدام السمم  واملستدام لمضاا  ااارج  

وذلك عرب موضوع االستدامة  ،فيما خيدم مصمحة اإلنسانية
وانطالقاً م  هذا  .شطة يف الضاا  ااارج طويمة األمد لألن

 ،عرب ع  رأيه يف هذا املوضوعفإن وفدي يود أن يُ  ،املنظور
  عمى وهو يكم  يف دراسة استدامة أنشطة الضاا  ااارج

إن النظر يف هذا املوضوع ال جيب أن يكون  املدى الطويل.
مربرًا لمدول اليت تقميديًا قد استخدمت هذا املورد م  دون 

 .مما أدى إىل اإلشكاليات اليت تواجهنا اليوم ،قاتة وال قيودر 
ضر  عمى وتغية هلذه الدول أن تاع قيود وتداتري لمرقاتة تُ 

الدول اليت تتطمع يف تطمعات مشروعة إىل االستضادة م  
 .كآلية لتحسني مستوى العيش لمسكان  ،هذه التكنولوجيا

نًا نعط  فيه فال جيدر أياًا تالضاا  ااارج  أن يكون مكا
 .األولوية لممصاحل التجارية عمى حساب مصاحل الشعوب

وجيدر بذه املبادرة أن تتطبق واملبادئ القانونية اليت ترعى 
والضكرة األساسية ه   .أنشطة الدول يف الضاا  ااارج 

وتغية التوصل  ،يف عدم إتاحة العسكرة يف الضاا  ااارج 
حيث تكون مجيع  ،ضوعإىل توافق يف اآلرا  حول هذا املو 

جيدر العمل عمى التنكد م  أن هذا التوافق  ،الدول ممثمة
يتناسب ومبادئ استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  
السممية والنضاذ إليه يف نضس هذا اإلطار عمى قدم م  

وإن مل تتم  .املساواة مبا خيدم كافة الدول وم  دون أي متييو
أنه سوف يكون م  املمك  ال أعتقد  ،مراعاة هذا املبدأ

 .ضمان جناح هذه األنشطة واألعمال

كما أن وفد تالدي مقتنع تارورة االستماع إىل 
التمع املدين والموعات األخرى يف املوائد املستديرة اليت 

وعمى  .نظم لمتطرق إىل هذه اإلشكالية تغية معاجلتهاستُ 
 ،األر هذا األساس ونظرًا ألمهية هذا املوضوع وأثره عمى 

نود عمى التنكيد عمى أن القرارات يف هذا الال ه  م  
وتذلك فإن القرارات اااصة  .املسؤولية املباشرة لمدول

توضع األنظمة يف هذا الال ه  مسؤولية ال ميك  لمدول 
عممًا أننا نعمل يف سياق  ،أن تتخمف عنها أو تتنصل منها

 .ذهننا وهذا عنصر ال جيدر أن يغيب ع  ،حكوم  دويل
وعممًا أن الضاا  ااارج  هو اإلرث املشرتك لإلنسانية 

جيدر أن تام   ،جيدر تالدول اليت متثل الشعوب املختمضة
االستدامة هلذه األنشطة مع عدم إعطا  األولوية لممصاحل 

 التجارية عمى حساب املصمحة اإلنسانية.

يعترب وفد تالدي إنه تغية  ،يف هذه املسنلة ،ختاماً 
هذه الغاية اليت تكم  يف استدامة األنشطة يف  حتقيق
 ،جيدر تنا أن نام  تعويو املعايري املمومة قانوناً  ،الضاا 

عممًا أن اإلطار القانوين القائم قد أثبت عدم كضايته تغية 
 .ضمان استدامة األنشطة الضاائية عمى املدى الطويل

نشعر تالقمق الكبري ألن  ،حارة الرئيس أيااً 
دِّمت إلينا حول هذا املوضوع ال تتطرق مل اليت قُ وثيقة الع

مباشرًة إىل موضوع استخدام مصادر الطاقة النووية يف 
الضاا  وأثر ذلك املباشر عمى االستخدام اآلم  واملستدام 

 .لمضاا  ااارج 

تالنسبة إىل استخدام مصادر  ،السيد الرئيس
د عمى يود وفدي التنكي ،الطاقة النووية يف الضاا  ااارج 

األمهية اليت يوليها إلطار األمان اااص تتطبيق مصادر 
 ىلإونويل اهتمامًا خاصًا  .الطاقة النووية يف الضاا  ااارج 

خطة العمل املقرتحة م  الضريق العامل املعين بذا املوضوع 
وم   .جنوت خالل الدورة الثامنة واألرتعنيواألنشطة اليت أُ 
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تدايًة    تاملالحظات التالية،وفدي اإلدالهذا املنطمق يود 
نود التذكري تااللتوام خالل الدورة الساتعة واألرتعني لمجنة 

كوية اطة العمل جيب أن أي أن األهداف املر  ،الضرعية
لمقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة تكون مواثقة 

 .واتضاقيات األمم املتحدة اااصة تالضاا  ااارج 

ه  يف أن كافة العمل  ،واملسنلة األخرى املهمة
اإلضايف الذي قد ينشن ع  هذه املبادرة جيدر أن يام  

وجيدر أن خياع الحقاً  ،مشاركة كافة الدول األعاا 
آمل أن تكون األمانة  .لمموافقة عمى مستوى المجنة الضرعية

تصدد تدوي  هذه املالحظات اليت نراها عمى أ�ا مهمة 
 .لمغاية

 صدرت ع  الندوة وينوه وفدي تااالصات اليت
 ،قدت خالل آخر دولة لمجنة الضرعية العممية والتقنيةاليت عُ 

فخطة  .سيما ضم  أعمال الضريق املعين بذه املسنلة ال
العمل هذه تدف تعويو استخدامات مصادر الطاقة النووية 

وال ميكننا أن نسمح انتشار استخدام الطاقة  ،يف الضاا 
هذا  .خاصة يف مدار األر  ،النووية يف الضاا  ااارج 

غري ممك  ما مل نشرع قبل ذلك يف إحصا  آثار هذا 
فاًال ع  ذلك  .االستخدام عمى اإلنسان وعمى البيئة

 ،نذكركم أنه ما م  إطار قانوين حيدد توضوح املسؤوليات
يتيح األدوات التقنية والقانونية [؟يتعذر مساعها؟] وما م  

قد تنشن ع  هذه  اليت تتيح مواجهة أي حالة طوارئ
 .املمارسات غري املمتثمة ملعايري األمان يف هذا املوضوع

ويبدو جميًا أن إطار األمان اااص تتطبيقات مصادر 
وحن   .الطاقة النووية يف الضاا  ااارج  احلايل غري كافٍ 

مدركون تننه رمبا يكون م  الاروري استخدام مصادر 
ان استدامة تعض الطاقة النووية يف الضاا  ااارج  لام

إال أنه جيدر تنا أن نتعمق  ،املهمات والبعثات تني الكواكب
يف األحباث املتصمة تتحقيق احلد األمثل الستخدام خيارات 

 .واليت أثبتت جناعتها ،أخرى إلنتاج الطاقة األكثر أماناً 
قد أحطنا عممًا تاهتمام تعض الوفود  ،وعمى هذا األساس

لتايل القائل تنن مستقبل األنشطة اليت تريد أن تاع املبدأ ا
وهذه  .هو ره  مبصادر الطاقة النووية ،يف الضاا  ااارج 

وحن  مدركون  .الوفود قد ركوت عمى استخدام مدار األر 
تننه تغية استيضا  احلاجات األساسية لمسكان عرب تقدمي 
خدمات االتصاالت مبا يف ذلك ترامج الطباتة ع  تعد 

لضكرة هنا ه  يف استخدام هذه وا .والتعميم ع  تعد

وإلجناز أنشطة عممية  ،التطبيقات ألغرا  مراقبة األر 
سوف  . واليوم لدينا الطاقة الشمسية وه وأنشطة أحباث

تكون متاحة يف املستقبل ما مل يكون هذا التطبيق موجهاً 
مما قد يربر  ،لألغرا  العسكرية وليس األغرا  السممية

نووية لامان االستدامة عمى استخدام مصادر الطاقة ال
 .مدار األر 

يعترب وفد تالدي أن استخدام مصادر  ،يف ااتام
سيما  ال ،الطاقة النووية يف مدار األر  أمر خطري لمغاية

عمى ضو  األخطا  اليت راقبناها واحتمال التصادم مما 
وتذلك نعترب  .يشكل تديدًا لإلنسانية ولمبيئة عمى األر 

عالت النووية وأية مصادر أخرى لمطاقة أن استخدام املضا
اعتبارًا لكون أي  .النووية يف مدار األر  أمر غري مقبول

نشاط يتم يف الضاا  ااارج  ينبغ  أن خياع ملبدأ صون 
لذلك فإنه ال تد م  تعويو  ،احلياة واحلضاظ عمى السمم

وم   .البحوث لتحقيق املردود األمثل م  هذه املصادر
دولية ممومة حتكم استخدام مصادر القوى  الاروري مبعايري

النووية يف الضاا  ااارج  مما يقتا  أياًا تعويو التضاعل 
تني المجنة الضرعية العممية والتقنية والمجنة الضرعية لمشؤون 

 القانونية. 

سيدي الرئيس، قبل االنتقال إىل موضوع احلطام 
فإن وفدنا يود أن يؤكد أن حكومة مجهورية  ،الضاائ 

فنوويال البوليضارية قد كانت طمبت توع  حبكم مسؤوليتها 
فيين سات واحد والساتل سيمون توليضار خبصوص املصطبة 

أن يتوفر الوقود الاروري الكايف لتحقيق املناورات اليت 
تسمح تسحب هذا الساتل م  موقعه املداري إثر انتها  

ة إىل مبا جينب حتول تمك املصطبة الضاائي ،فرتة عمره املضيد
واعتبارًا لذلك فإن وفد  .ركام م  احلطام الضاائ  مستقبالً 

مجهورية فنوويال البوليضارية يرحب تاعتماد التوجيهات 
معية العامة املتعمقة تتخضيف احلطام الضاائ  م  قبل اجل

ومع ذلك  .ني عمى مائتني وسبعة عشريف قرارها اثنني وست
سار التقين فهذه ال تعدو أن تكون مرحمة يف سياق امل

ينبغ  أن ختوضه الدول تغية القاا  عمى الذي والقانوين 
وما نتمناه هو أن الضريق العامل املعين تدميومة  .ذلك احلطام

  .األنشطة الضاائية يف األمد البعيد سرياع  هذه املبادئ
 فإن اجلمعية العامة قد اعتربت ٦٤/٨٦ويف القرار  ،كذلك

أن م  الاروري لمدول األعاا  أن تويل املويد م  العناية 
مشكمة ارتطام األجسام الضاائية مبا يف ذلك منها تمك إىل 
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عمى اليت تكون حمممة مبصادر لمقوى النووية وما يرتتب 
وطمبت مواصمة البحوث الوطنية  ،ذلك عمى حطام فاائ 

بذا الصدد وحتسني التكنولوجيا لمتحوط م  احلطام 
كما   .لضاائ  وتوفري املعمومات الالزمة تشنن هذا املوضوعا

اعتربت أياًا أنه قدر اإلمكان ينبغ  السع  إىل توفري 
معمومات بذا الصدد إىل المجنة الضرعية العممية والتقنية 
املتضرعة ع  جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

لسادسة والمجنة الضرعية تبعًا لذلك تدورتا ا .السممية
واألرتعني قد اتضقت عمى مواصمة البحوث يف هذا الال 
ودعت الدول األعاا  إىل أن توفر لمجميع نتائج تمك 

  .A/AC.105/933البحوث عمى غرار ما جا  يف الوثيقة 

كما أين أود أن أذكر مبا جرى يف آخر دورة يف 
دمت معمومات م   المجنة الضرعية العممية والتقنية حيث قُ 

 ،نداامنار وتولندا وتايمومي نأملانيا وإيطاليا والياتا كل م 
ما لوحظ هو غياب أية معمومات مقدمة م   ومع ذلك فإن
عقود م  ل اليت ظمت تولد احلطام الضاائ  لجانب الدو 

الوم  مبا يف ذلك احلطام املرتتب عمى مصاطب حمممة 
ل واعتباراً لمعم .مبصادر القوى النووية يف املدار حول األر 

اجلاري يف الضريق العامل املعين تدميومة األنشطة الضاائية 
فإين أرجو إيال  العناية الالزمة هلذا  ،يف األمد البعيد

هذا ما  .وأن توجد احلمول الالزمة هلذه املشكمة عاملوضو 
التوامات واضحة تاعتبار نتمناه وحييمنا هذا إىل عدم 

جود معايري عبارات م  قبيل قدر اإلمكان وعدم و  استخدام
مما جيعل الدول اليت اعتادت أن تدير التكنولوجيات  ،ممومة

الضاائية دومنا رقاتة تطمب ه  فر  الرقاتة والقيود عمى 
غري عاتئة حبقوقها الشرعية يف مراعاة مقتايات  ،دول أخرى
ول  يضتن يكرر  ،وهلذا السبب فإن وفدنا يرى .حياة شعوبا

هات القائمة تالنسبة إىل أنه ينبغ  مواصمة حتسني التوجي
ويرى م  الاروري هلذه المجنة أن  ،ختضيف احلطام الضاائ 
تينها وتني جلنتيها الضرعيتني وذلك  ةتعوز جهودها التضاعمي

تغر  النهو  تصوغ معايري دولية ممومة حول هذه 
 املواضيع، شكراً جويًال يا سيدي الرئيس.

أشكر : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
مندوب فنوويال املوقر عمى هذا ااطاب الذي دام مثانية 

وأرجو م  املندوتون الكرام أن يركووا تياناتم . عشر دقيقة
املتحدث  وا تقاعدة العشر دقائق لكل متحدث.وأن يمتوم

 .تضال يا سيدي ،التايل اآلن هو ممثل املكسيك

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

وفد املكسيك يسره إذ يراك م  جديد ترأس  ،سيدي الرئيس
وحن  عمى يقني تننه ما أوتيت م   ،أعمال هذه المجنة

 ،حنكة وخربة ستكضل إجناح أعمال هذه الدورة م  دوراتا
كما أن وفدنا   .ونكرر لك تنكيدنا دعم وفدنا الكامل لك

ي الرئيس يود أن يشيد تالرتتيبات اليت هينتا مديرة يا سيد
مكتب شؤون الضاا  ااارج  الدكتورة مازالن عثمان 
وفريق أعاائها الكف  عمى األعمال اليت ما فتئوا يقدمو�ا 
عمى مدار السنة ومساعدتم هلذه المجنة وعممهم فيما 
خيص تطبيق ترنامج قرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين 

 زنشطة الضاائيةتاأل

ندا تتعازي املكسيك لمربازيل ونيوزيمنتقدم أود أن و 
تكبدت خسائر اليت والياتان والواليات املتحدة ودول أخرى 

تاألرواح ويف املمتمكات تضعل الكوارث الطبيعية اليت أملت 
هذه الكوارث تؤكد م  جديد أكثر م  أي وقت  .تنراضيها

اائية يف إدارة ماى ضرورة استخدام التكنولوجيا الض
 .الكوارث وتدتريها

وفدي يود اإلشارة إال أنه يمتوم مبا  ،سيدي الرئيس
جا  عمى لسان ممثمة كولومبيا املوقرة نياتة ع  جمموعة 

كما أن وفد املكسيك يقدر تقرير   ،أمريكا الالتينية والكارييب
المجنة العممية الضرعية والتقنية تشنن عممها خالل دورتا 

واملتحدث يقرأ خطاته تسرعة ... (ألرتعني الثامنة وا
 ).معذرة... وحن  يف جلنة الضاا  ااارج   ... الصواريخ

إن وفدي يسره التقدم احلاصل  سيدي الرئيس،
خالل دورة المجنة الضرعية العممية والتقنية تشنن موضوع 

كما أننا   .دميومة أنشطة الضاا  ااارج  يف األمد البعيد
 ،إنشا  فريق عامل لمعناية بذا املوضوعنقدر أمت التقدير 

م  رتينيو ونعرب ع  تعاوننا الكامل مع السيد تيرت ما
 .جنوب إفريقيا تصضته رئيساً لمضريق العامل املذكور

كما أننا نود أن نعرب ع  تقديرنا عمى وثيقة 
خبصوص والية  A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1العمل 

عيت فيها مالحظات الضريق العامل وطرائق عممه واليت رو 
الوفود اليت شاركت يف مشاورات غري رمسية جرت عمى 

شارك وقد  .هامش عمل دورة المجنة الضرعية العممية والتقنية
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وفد املكسيك مشاركة ناشطة يف تمك املناقشات سوا  كان 
والمجنة  .ذلك خالل دورة المجنة الضرعية أو توسائل أخرى

لمدول أن تديل الضرعية قد توصمت إىل اتضاق يسمح 
مبالحظتها تشنن هذه الوثيقة واتضقت عمى أن تقدم تمك 
املالحظات خالل الدورة الراهنة لمجنة األم وإن الضريق 

عماله يف الدورة الضاصمة تني العامل ميكنه أن يشرع يف أ
 .المجنة الضرعية العممية والتقنية ودورة المجنة األم دورات

 صل تاتضاق تشننوحن  عمى يقني يف أنه سيتم التو 
 وهذا العمل يتام  .هذا املوضوع كما ورد يف الوثيقة

 إعداد مذكرات شضوية م  جانب األمانة تدعو خربا 
 الدول لممشاركة يف أفرقة ااربا  لمنظر يف هذا

يف الوثيقة والوارد وكذلك النص غري الرمس  ، عاملوضو 
A/AC.105/C.1/L.317/Rev.1،  واملكسيك قد عينت

مشاركة يف هذه األفرقة وستضيد األمانة تتمك خربا  لم
 .األمانات يف الوقت املالئم ويف وقت قريب

إن وفدنا يؤيد األنشطة املقرتحة  ،سيدي الرئيس
اابري يف التطبيقات الضاائية تاكاو دوي م  جانب السيد 

وذلك  ،خالل الدورة املاضية لمجنة الضرعية العممية والتقنية
امج األنشطة الضاائية خالل سنة ترنإطار لتنضيذها يف 

سنة اثنا عشرة ل ةإحدى عشر وألضني وكذلك تمك املقرتح
كذلك فإن وفدنا يؤيد األنشطة األخرى املقدمة   .وألضني

تمغنا با خبصوص مكتب شؤون الضاا  ااارج  واليت قد أُ 
ووفدنا يود أن يؤكد عمى وجه ااصوص  .خالل الدورة

يف املراكو اإلقميمية لألنشطة  تنييده لممكتب وأمهية العمل
الضاائية واألنشطة اليت تنهض يف التعاون اإلقميم  

تالنسبة "يو إن سبايدر" واألقاليم  يف إطار أنشطة ترنامج 
 ... لممركو اإلقميم  

ال يكمف اهللا  ،معذرة م  املرتجم ،لست أدري(
 ،املندوب يقرأ خطاته تسرعة جنونية ،نضسًا إال وسعها

 .معذرة)

واملركو اإلقميم  اااص تنمريكا الالتينية قد  ...
عمى األنشطة لسنة اثين عشرة وألضني تاالضطالع صل او 

وإحدى عشرة وألضني يف عدد م  الدول مبا يف ذلك تنظيم 
يف الوقت الراه  هناك أعمال  .حمقات دراسية قصرية املدى

مية وذلك يتشنن نظم املعمومات اجلغرافية واالتصاالت السات
لتعاون مع جامعة م  الربازيل واملكسيك ودول أخرى يف تا

كما أن املركو يعمل أياًا عمى إدراج   .أمريكا الالتينية
  ،ترنامج الدراسات املتعمقة تسواتل التحديد العامل  لممواقع

 ... كما أننا ننمل أن يتم ع  قريب 

(معذرة ولك  ال يتسىن ألي كائ  تشري ترمجة 
م  معذرة لممستمعني الكرام  ،ةمقى بذه السرعخطاب يُ 

 .املندوتني العرب األفاضل)

ة م  الضاا  فيما خيص املعمومات احلاصم
"يو إن سبايدر" واستجاتة الطوارئ  خبصوص تدتري الكوارث

فإن وفدنا يقدر عمل شؤون الضاا  ااارج  ومكاتب 
ويسره إذ تدأ العمل يف  ،فييناتون ويف الربنامج سبايدر يف 

وهذه املكاتب اإلقميمية هلا  ،قميم  يف تيجنياملكتب اإل
دور هام لممسامهة يف هذه األنشطة وإن ما نتمناه هو أن 
يضتح عما قريب مكتب إقميم  مماثل يف أمريكا الالتينية 

"يو إن والكارييب لنستضيد م  الدعم الذي يقدمه ترنامج 
وهو أمر  ،يف جمال تدتري الكوارث وختضيف وطئهاسبايدر" 

 سيما تالنسبة لمدول النامية. األمهية التالغ 

تالنسبة لألجسام القريبة م   ،سيدي الرئيس
رتياح توصيات الضريق العامل مع االاألر  فإن وفدنا يؤيد 

املعين تاألجسام القريبة م  األر  واتضاق المجنة الضرعية 
العممية والتقنية عمى مواصمة خطط العمل املتعددة السنوات 

كما يؤيد   .رة وألضني وثالث عشرة وألضنيلسنيت اثين عش
وفدي عمل فرقة العمل املعنية تاألجسام القريبة م  األر  

عد سيما التقرير األويل الذي أُ  وال ،الضرقة الراتعة عشرة
ميك  أن تتخذها احلكومات يف حال  خبصوص التداتري اليت

كما أ�ا تؤيد   .احتماالت ارتطام كويكب تسطح األر 
[؟يتعذر مساعها؟] اختاذ التداتري الالزمة إلنشا   الضرقة إىل

وكذلك توفري العناصر  ،شبكة لإلعالم واإلنذار والتحاليل
الارورية ك  يتسىن لمحكومات االتضاق عمى ردة الضعل 
  .اليت ينبغ  اختاذها يف حال وجود احتمال ارتطام تاألر 

كذلك يرجى م  هذا الضريق تنن يتخذ ما يموم م  التداتري 
ونعتقد أن حال شبكة  ،الجتناب هذه االرتطامات

املعمومات واإلنذار والتحاليل م  شن�ا أن تضيد يف هذا 
الال وحتد خماطر ارتطام الكويكبات تاألر  وأن تنشئ 
 .مناذج لتقدير األضرار املرتتبة عمى مثل هذه االرتطامات

  .ضرورة ال تد منها يف هذا الالو والتعاون الدويل ضروري 
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يف الساتق فإن وفد املكسيك قد قمنا وكما كنا 
يشكر مكتب األمم املتحدة املعين تالضاا  ااارج  

[؟يتعذر مشاركته يف املؤمتر الضاائ  السادس الذي عقد يف 
 . ...عشر وألضنيتشري  الثاين/نوفمرب يف مساعها؟] 

(معذرة املرتجم حياول نقل ما ميك  نقمه م  هذا 
مقى تسرعة مرة أخرى أن ااطاب يُ ولك  نكرر  ،ااطاب

 .ال يقدر عميها قادر)

 شكراً جويًال يا سيدي الرئيس.... 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
والكممة اآلن ملمثل نيجرييا  .لممكسيك عمى هذا البيان

 .املوقر

) االحتادية (مجهورية نيجريياأبيدون  .أأ. السيد 
نياتة ع   ،سيدي الرئيسلمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  ا

إعطائ  الضرصة ك  أخاطب هذا وفد نيجرييا أشكرك عمى 
تقرير المجنة الضرعية العممية "الكرمي تشنن البند الساتع  املمئ

 ".والتقنية يف دورتا الثامنة واألرتعني

فإن وفدي يام صوته  ،تداية يا سيدي الرئيس
 أعرتت ع  تعازيها لمدول إىل أصوات الوفود األخرى اليت

األعاا  ومواطنيها الذي  تارروا م  آثار عدد م  
الكوارث الطبيعية الكربى اليت أملت تتمك البمدان يف اآلونة 

سيما منها الربازيل والصني وإندونيسيا والياتان  ال ،األخرية
 ونيوزيمندا والواليات املتحدة األمريكية.

تقية تياين  ،املندوتون الكرام ،سيدي الرئيس
دميومة األنشطة  ،ستتطرق إىل مواضيع أرتعة ه  عمى التوايل

مصادر القدرة النووية يف الضاا   ،الضاائية يف األمد البعيد
"يو إن الرحالت الضاائية املنهولة مث ترنامج  ،ااارج 

حن  و سيدي الرئيس يا ولك  تداية امسح يل سبايدر". 
ذه المجنة وتالتحديد يف حنتضل يف الدورة اامسني إلنشا  ه

أثنا  دورتا الراتعة واامسني أن أستذكر قرارًا هامًا كانت 
سنة أرتع ساتعة واألرتعني اختذته هذه المجنة يف دورتا ال

وقد كان ذاك عندما شا ت حكمتنا اجلماعية أن  ،وألضني
جتعمنا ندعو الرئيس املتخم  ع  المجنة الضرعية العممية 

تش م  كندا ك  خياطب هذه يل دو ر كاوالتقنية الدكتور  
المجنة األم سنة مخس وألضني يف دورتا الثامنة واألرتعني 

وإن كنتم حارمت يف  .تشنن التوجهات احملتممة هلا يف عممها
الدورة الساتعة واألرتعني لمجنة األم سنة أرتع وألضني فال 

إذ دعونا األستاذ  ،شك أنكم قد اناممتم إلينا مجيعاً 
وقد كان الرئيس  ،كوتال م  اجلمهورية التشيكية  فالدميري

إذ حييناه تالتصضيق واهلتاف  ،املتخم  لمجنة الضرعية القانونية
ملا مثمه تعممه وخربته م  معمم تارز م  معامل العمل يف هذه 

منذ التكميف الصادر  ،المجنة ويف المجنة الضرعية القانونية
رد  .مائة وألفع  اجلمعية العامة سنة سبعة ومخسني وتسع

فعمنا اجلماع  التايل يف تمك املناسبة قد متثل يف دعوة 
يتوىل اإلمساك تعصا القيادة يف  تش ك يالدكتور كارل دو 

وهو ما قام ته م  متيو وتضوق وذلك  ،ثر األستاذ كوتالإ
عندما قدم عرضه اااص أمام المجنة الثامنة واألرتعني لمجنة 

عمل المجنة وآفاق يف لتقنية األم تشنن اجلوانب العممية وا
ولة واليت وتعد تعض النقاشات املط .املستقبل يف هذا الصدد

قد حاولت أن أخمص ذاكريت منها ملا اتسمت ته م  عسر 
فإن المجنة قد قررت سنة مخسة [؟يتعذر مساعها؟]، و

وألضني أن م  الاروري النظر يف تطور األنشطة الضاائية 
الدويل يف  نيادة مقدار التعاو والنظر يف السبل الكضيمة تو 

 .الال الطويل يف شنن سبيل االستخدام السمم  لمضاا 

أيها املندوتون  ،لقد اصت لكم سيدي الرئيس
جلنة استخدام الضاا   ،كيف أن هذه المجنة  ،الكرام

ااارج  يف األغرا  السممية قد تواصمت إىل اعتماد هذا 
مة األمد ألنشطة البند اجلديد املتمثل يف الدميومة طوي

 وإذ نستذكر تمك اآلونة وذاك القرار فإين .الضاا  ااارج 
تل لكم مجيعًا أن تشعروا تالرضا عمى  ،أعتقد أنه حيق لنا

م  فرنسا والذي ترأس جريارد تراشيه سيما السيد  النضس وال
سٍت وألضني حويران/يونيو هذه المجنة فيما تني 

ور تاالمتنان العميق عمى والشع ،مثان وألضنيحويران/يونيو و 
ووفدي يعترب أن هذا  .اختاذ ذلك القرار سنة مخسة وألضني

البند اجلديد م  تنود جدول أعمال المجنة الضرعية العممية 
والتقنية تشنن دميومة أنشطة الضاا  ااارج  يف األمد 
البعيد موضوعاً تالغ األمهية وإجنازاً هاماً حيق لمجنة أن تضخر 

وهو تند ينبغ  لنا أن نتعهده تعناية مبا  ،بشريةته ملصمحة ال
 .أوتينا م  موارد فكرية فرادى ومجاعات

 ،لعدد م  األسباب دووفدي متحمس هلذا البن
نا م  أنه مبجرد ما  سنتني اثنتني عمى استقالل ،منها أوالً 

فإن نيجرييا قد  ،املممكة املتحدة فسنة اثنتني وستني



COPUOS/T.636 
Arabic 

۱۷ 
  

ر اثنتان وستني تمقت تشري  األول/أكتوتاحتانت يف 
وكب املريخ ونولت دومنا ساتق إعالم قرب قرية صخرًة م  ك

جل الدول مبا يف العديد أو واليوم  ،زاغام يف والية كاتسينا
التنمني  يا مل تؤَت آليات فيما عدا تغطيةذلك نيجري 

خمصوصة لمتصدي هلذه االرتطامات [؟يتعذر مساعها؟] 
تنن الضاا  ااارج  صار  اآلتية م  الضاا  ااارج  عمماً 

وم  مث ينيت  .اآلن مكتظًا مبا ينهمه م  أجسام خمتمضة
 .التحدي العظيم يف ضمان دميومة أنشطة الضاا  ااارج 

كانون الثاين/يناير وهكذا فإن نيجرييا قد تمقت يف  
م  الواليات م  السنة املاضية املساعدة وآذار/مارس 

قد ارتطم أو   واحد اتساتل نيجرييا وساملتحدة عندما كان 
كان يف طريقه لالرتطام تاحلطام الضاائ  رقم مثانية وعشري  

عشر كانون الثاين/يناير ألضًا وتسعمائة ومخس ومخسني يف  
هذا ااطر وأمثاله م  األخطار املتنتية م  األجسام  .وألضني

القريبة م  األر  واملناخ الضاائ  متثل خطرًا تالنسبة إىل 
وهنا عمى سطح  .النسبة لمبشرية مجعا األم  والسمم ت

ن تذلك فإواعتبار  ،املعمورة وداخل تيئة الضاا  ااارج 
وفدنا يؤيد متام التنييد هذا البند اجلديد م  تنود جدول 

 األعمال.

إن وفد  ،سيدي الرئيس، أيها املندوتون الكرام
نيجرييا يتعاون مع الوفود األخرى تغية إمداد رئيس جديد 

عامل املعين تدميومة األنشطة الضاائية يف األمد لمضريق ال
م  جنوب إفريقيا دعمنا الكامل تيتري مارتينيو البعيد السيد 

 ال ،يف عممه وذلك تغية تطور توافق اآلرا  يف هذا الال
وإننا نناشد   .سيما تشنن مهام هذا الضريق وطرائق عممه

ئق كافة الوفود أال تدخر جهدًا إذ نستعر  خمتمف الوثا
وخالل املشاورات غري الرمسية اجلارية يف  ،واملواد املقدمة إلينا

يف لعب وحن  هنا مدعون  .هذه الدورة م  دورات المجنة
ال يتمثل ذلك فقط يف فحص املسائل اليت  ،دور أساس 

ولك  ما هو أهم م   ،ميك  أن نعاجلها فرادى أو جمتمعني
ومة أنشطة ذلك م  خالل العمل املشرتك تيننا لامان دمي

الضاا  ااارج  يف األمد البعيد مبا فيه مصمحة البشرية 
 مجعا .

إن وفد  ،سيدي الرئيس، أيها املندوتون الكرام
نيجريا إذ يهنئ رئيس الضريق العامل املعين مبصادر القدرة 

سام هارتيسون م  النووية يف الضاا  الشامل السيد 
 ،عمى عممهمالواليات املتحدة وجمموعة م  أعاا  الضريق 

فإن نيجرييا سامهت  ،وتصضته عاوًا يف هذا الضريق العامل
يف صوغ وتمورة اإلطار اااص تاألمان لتطبيقات مصادر 

ونيجرييا يسرها غاية  .القوى النووية يف الضاا  ااارج 
السرور نتائج احلمقة الدراسية اليت نظمها الضريق العامل يف 

ام وتمك احلمقة الدراسية  م  هذا العشباط/فرباير التاسع م  
كانت فرصة ساحنة لمدول األعاا  اليت لديها مصادر 

وم  خالل المجنتني  .القوى النووية لتعريف الضريق العامل
تاجلهود املبذولة عمى الصعيد الوطين األم الضرعيتني والمجنة 

وتوضع تنضيذ إطار األمان املذكور ومربرات استخدام 
كما أن   .ثات فاائية خمصوصةمصادر القوى النووية يف تع

نيجرييا تؤيد عمل الضريق العامل املعين مبصادر القوى النووية 
 .وستواصل املشاركة يف مداولته

 ،أيها املندوتون الكرام ،سيدي الرئيسيا كذلك 
إذ حنتضل تالذكرى اامسني ألول رحمة منهولة إىل الضاا  

ذي فإين أود أن أذكر نياتة ع  وفد تالدي تالدور ال
اثنتني شباط/فرباير طمعت ته نيجرييا يف العشري  م  ضا

وستني وتسعمائة وألف دعمًا ألول رحمة منهولة ترسمها 
الواليات املتحدة ممثمة ترائد الضاا  جون غمني عمى منت 

ت مركبة الصداقة ، واليت أمسيمركبة مريكوري الثالثة عشرة
وما  عةالصداقة السات ،وهكذا فإن هذه املركبة .الساتعة

تالها م  تعثات جعل الواليات املتحدة تبتين احملطة 
يف ضواح   مخسة رقم "تراكينغ ستيش " أو حمطة التعقب 

قد وحبسب املدار فإن حمطة كانو كانت  .كانو نيجرييا
قدمت ما يرتاوح تني الثالثة إىل الستة م  نوافذ االتصال 

ل نقواليت كانت تُ جانيين لممركبة مريكوري وم  تعدها 
 .اإلفريقيةارة تياناتا إىل الق

مؤمتر  ،واملندوتون الكرام ،ويا سيدي الرئيس
يونيسبيس الثالث قد أقر وم  تعده مجاهري األمم املتحدة 
أمهية الرحالت الضاائية املنهولة اليت تشهد عميها اليوم 

 صمحة البشرية مجعا  والملاحملطة الضاائية الدولية تاعتبارها 
واليوم فإن التجارب اجلارية  .الدول النامية سيما منها أتنا 

مبختربات احملطة الضاائية الدولية تضا  إىل اكتشافات يف 
جماالت الطب واملواد اجلديدة والعموم األساسية واليت م  

ووفدي يود أن  .لبشرية كافةعمى اشن�ا أن تعود تالنضع 
يوجه تانيه إىل مكتب األمم املتحدة املعين تالضاا  

اابري يف  ،دوي سيما السيد رائد الضاا  تكاو ارج  والاا
يف تطبيق توصيات تطبيقات الضاا  عمى جهوده اليت تعتين 
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وكذلك األنشطة ذات الوجهة  ،سبيس ثالثةمؤمتر يوني
نضسه قد كان عمى منت احملطة دوي والسيد  .الوطنية

التقدير أمهية توصيات مؤمتر الضاائية الدولية ويقدر كل 
وهلذا الغر  فإنه هو وزمال ه يف مكتب  .بيس الثالثسيوني

شؤون الضاا  ااارج  قد سامهوا يف صوغ ترنامج جديد 
وذلك  "،مبادرة التكنولوجيا الضاائية البشرية اجلديدة"امسه 

تغية تشجيع الدول عمى اإلقدام عمى األنشطة العممية 
 الثورية اجلارية يف تيئة الضاا  ااارج  يف إطار احملطة

 .الضاائية الدولية

وحن  نعمم أن هناك فرصًا ساحنة لممشاركة مباشرة 
ستكون  اائيني م  غري الشركا  يف احملطةم  جانب رواد ف

وم  خالل هذا  .حمدودة تضعل حمدودية الوصول هلذه احملطة
الربنامج اجلديد فإن مكتب شؤون الضاا  سيعمل مبعية 

كة الدول اليت الشركا  يف تمك احملطة وعمى تيسري مشار 
ليست طرفًا فيها وإتاحة هذا املرفق لممويد م  األشخاص 

 .تالعامل

ووفدي ينتهو هذه الضرصة ك  يتقدم تالشكر إىل 
مجيع شركائه يف احملطة الضاائية الدولية عمى تقدميه الدعم 
هلذه املبادرة اجلديدة املقدمة م  قبل مكتب شؤون الضاا  

الستضادة م  إىل اتاألمر  ونشجع مجيع املعنيني ،ااارج 
وسنحذو  ،هذه الضرصة الضريدة مىت ما أصبح ذلك ممكناً 

 .تدورنا حذوهم حنو ذلك الصدد

 ،وأيها املندوتون الكرام ،أخريًا يا سيدي الرئيس
ترنامج األمم املتحدة "يو إن سبايدر"، وفيما خيص ترنامج 

لممعمومات املستقاة م  الضاا  لتدتري الكوارث والردود 
الصادر  ٦١/١١٠فإننا نذكر مبقدار  ،عمى حاالت الطوارئ
م  ست وألضني كانون األول/ديسمرب يف الراتع عشر م   

"يو إن اجلمعية العامة وقد وافقت فيه عمى إنشا  ترنامج 
تاعتباره ترناجمًا جديدًا م  ترامج األمم املتحدة سبايدر" 

ت وهو ضمان جعل كل الدول واملنظما ،يهدف إىل ما يم 
تاح هلا الوصول إىل القدرات اليت تسمح الدولية واإلقميمية يُ 

هلا تاستخدام املعمومات املستقاة م  الضاا  دعمًا لكامل 
وتعد  ،ويف ضو  ذلك .مراحل دورة تدتري الكوارث الطبيعية
القرار فإن اجلمعية لذلك إقرار اجلمعية العامة تاإلمجاع 

مكوارث الطبيعية يم لقد سجمت مع القمق األثر العظ ،العامة
اة وتار تاملمتمكات وتطال األغنيا  والضقرا  اليت تودي تاحلي

معًا يف مآويهم وتدمر موارد رزقهم وتسبب أضرارًا جسيمة 
وذلك يف الدول  ،لممجتمعات يف خمتمف أحنا  العامل

كما أن اجلمعية العامة الحظت   .املصنعة والدول النامية معاً 
هلا آثارها العاكسة واملؤثرة يف اجلهود أياًا أن تمك الكوارث 

سيما منها  وال ،يف شىت أحنا  العامللمتنمية الراهنة واملقبمة 
 .الدول النامية

ست كانون األول/ديسمرب ويف الراتع عشر م   
وألضني فإننا مجيعاً يف دولنا املختمضة كنا مقتنعني متام االقتناع 

الصعيد العامل  تاحلاجة املمحة لتعويو تنسيق اجلهود عمى 
قمت  ،وتالتايل فإننا قد أمجعنا ،لمحد م  آثار الكوارث

"يو عمى إقرار ترنامج  ،تاإلمجاع وليس مبجرد اتضاق اآلرا 
وتني ست وألضني وتسع وألضني فإن العديد إن سبايدر". 

"يو إن م  دولنا قد تقدمت لتقدمي الدعم إىل ترنامج 
نا ذلك أن املشرفني ولكننا اليوم قد تغريت نظرتسبايدر"، 

وكذلك مكتب شؤون الضاا  "يو إن سبايدر" عمى ترنامج 
املوارد املالية ويبحثون ع  يف ااارج  يعانون م  نقص 
وإين ملندهش كيف أن األمور  .املعجوة لتمويل هذا الربنامج
هل معىن هذا أن الكوارث قد  ،قد تغريت تتغري األزمنة

وقع مىت أو أي  أو ما ال أحد ميكنه أن يت ؟اختضت اليوم
؟ وما عسى أن يكون عسى أن يكون حجم الكارثة املقبمة

 أنا شخصياً أود أن يسجل هذا الكالم. مقدار تنثريها؟

إن نيجرييا  ،املندوتون الكرام ،سيدي الرئيس
تالتايل توجه نداً  لمجميع مبا يف ذلك أن أولئك الذي  

ذي  يقممون أولئك ال"يو إن سبايدر" يدعمون اآلن ترنامج 
وأولئك الذي  مل حيدث هلم قط أن  ،م  دعمهم لمربنامج
يدعوهم مجيعاً أال يدخروا جهداً يف دعم  ،قدموا له أي دعم

 فاألوان مل يضت تعد."يو إن سبايدر" ترنامج 

شكرًا عمى  ،أيها املندوتون الكرام ،سيدي الرئيس
 حس  اإلصغا .

أشكر ): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميويةالرئيس 
لدينا تيانان اثنان يف  .السيد ممثل نيجرييا عمى هذا البيان

 .إطار هذا البند الساتع أود أن أعطيهم الضرصة اآلن
وأطمب إىل مقدم العرو  أن حيد م  عروضهم إىل مخسة 
عشر دقيقة حىت نركو أكثر عمى الشرائح األساسية 
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 ةلتاليا ةاملتحدث .وااالصات النهائية ألن هذا أفعل وأفال
 .تضام  ،يف القائمة ه  السيدة ممثمة أملانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) السيدة أ. فروليش 
أشكرك يا سيادة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

سنتوخى غاية اإلجياز وسوف أشري إىل ما طرحه زميمنا لمتو 
ثل وكما أوضح السيد مم .أو احملضل"يو إن سبايدر" تشنن 

نيجرييا تتذكرون أنه يف إطار جهود مشرتكة تني أملانيا 
"يو إن ومكتب شؤون الضاا  ااارج  والكثري مت إنشا  

ضاا  ااارج  وله فروع يف تون كربنامج لشؤون السبايدر"  
يف استخدام مراقبة  إن هذا االستثمار االسرتاتيج  .نيوتيج

سيما  منه هو تقدمي النضع لكل الدول والاألر  اهلدف 
وكما مت ذكره لمتو فإن الربنامج هو ترنامج  .البمدان النامية

لألمم املتحدة لالستخدام االسرتاتيج  لتكنولوجيا الضاا  
وذلك لتوفري املنضعة لمناس وتقميل الارر وختضيض الكوارث 

وم  مث فإنه كان قد استطاع أن يقمل م  الدمار  .الطبيعية
كون فإن النجاح السياس  وكما تدر  .وم  ااسارة البشرية

 ،ليس مرده فقط إىل التوام أملانيا"يو إن سبايدر" وتشغيل 
اشرتكت يف وضع الربنامج يف ستة قد وأنا شخصيًا كنت 

فنملانيا أسعدها االعرتاف الذي مت تقدميه واإلجناز  ،وألضني
كما أننا نقدر "يو إن سبايدر".  الذي مت إجنازه م  جانب 

ما تمقاه م  كممات طيبة م  بايدر" و "يو إن سما قامت ته 
ولذا فإننا نرى أن الدول األعاا  يف  .الدول وم  الكوتوس

[؟يتعذر الكوتوس ينبغ  أن يولوا اهتمامًا كبريًا لكيف 
الربنامج سوف يتم تنضيذه عمى املدى مساعها؟] أي يف أن 

الطويل وتشكل مستمر ومبا يعود تااري تصضة خاصة عمى 
ة اليت تتارر أكثر م  غريها م  جرا  الكوارث البمدان النامي

 .الطبيعية

 ح يف ااطاب الذي قدمه الربملاينقمنا هذا توضو 
الذي البيان العام والذي مت توزيعه عميكم وقمناه يف هانسا 

 لوديكينغ. قدمه سعادة السضري 

أملانيا ترى أن مكتب شؤون الضاا  ااارج  
ه م  أجل توفري ينبغ  أن تشجعه المجنة تويادة جهود

واحلصول  ،التربعات م  الدول األعاا  واملصادر األخرى
مشروعات م  الشركات الصناعية واملؤسسات أموال عمى 
ومع ذلك فإننا نرى أياًا تنن الربنامج ال ميك   ،الوطنية

اإلتقا  عميه واستمراره عمى املدى الطويل دون وجود موارد 

أود أن أؤكد أننا ال نطمب  ولذا فإنين .م  امليوانيات العادية
ولك  نطالب  ،الويادة يف امليوانية العادية لألمم املتحدة

 .تتغيري األولويات داخل امليوانية العادية لألمم املتحدة
عط  رأي واضح لألمانة وسوف نكون م  الشاكري  لو أُ 

وأملانيا سوف تكون مقدرة لو أن مكتب  .يف هذا الصدد
قدم جهوده وذلك جلعل هذا شؤون الضاا  ااارج  قد 

الربنامج يرتكو عمى أسس مستمرة وذلك يف اجتماع المجنة 
[؟يتعذر وكما ناقشنا يف اجتماع مؤمتر املقبمة. الضرعية 

  الوضوح تالنسبة لموضع املايل حنتاج إىل مويد ممساعها؟] 
 لـ "يو إن سبايدر". شكراً جويالً يا سيادة الرئيس.

شكراً المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  الرئيس 
واملتحدث التايل هو  .جويًال لمسيدة ممثمة أملانيا عمى تيا�ا

 .السيد ممثل إندونيسيا

(مجهورية إندونيسيا) السيد ك. س. سوبروجو 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

إن إندونيسيا ترى أن تنضيذ ترنامج األمم املتحدة تشنن 
قد دعم القدرة إحدى عشر وألضني التطبيقات الضاائية 

ندونيسيا تود وفقاً ن إويف هذا الصدد فإ .الضنية لممشرتكني
لذلك أن تعرب ع  تقديرها لتنضيذ الربنامج وتعرب ع  

. هذا إضافة إىل أن وفد شكر كل م  اشرتك يف هذا
 توسيع نطاق املشرتكني يف الربنامج والإندونيسيا قد شجعه 

. ويف هذا املامار البمدان الناميةالذي خيص ما ذلك سي
ندونيسيا تدعم أي جهود م  شن�ا أن جتد وسيمة فإن إ

الداعية لمتمويل  وارد املالية وكذلك إجياد الطرقلويادة امل
ولويادة يف التربعات م  جانب الدول األعاا  هلذا 

 .املشروع

وإندونيسيا تؤكد عمى أمهية تدفق املعمومات 
وتود يف هذا  ،سيما تالنسبة لمبمدان النامية مية والالعم

توزيع النتائج والندوات أن تكون قرتح عمى اإلطار أن ت
إضافة إىل ذلك فإن  .العممية م  خالل املواقع اإللكرتونية

تتوصل إليها الضرق والندوات  النتائج وااالصات اليت
 ووفد .ية ينبغ  إدراجها أياًا يف وثائق الكوتوسممالع

سوف يؤدي إىل جهود طيبة مشاطرة إندويسيا يعتقد تنن 
وتالنسبة إىل أولئك الذي  مل تتح هلم الضرصة لالشرتاك يف 

 .الندوات العممية
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أما تالنسبة لممسائل املتعمقة تاستشعار األر  
ذلك تطبيقات البمدان النامية ورصد تيئة مبا يف ع  تعد و 

ود أن تؤكد أن األر  ويف هذا املوضوع فإن إندونيسيا ت
استخدام تكنولوجيا االستشعار ع  تعد سوف يعود تااري 

إندونيسيا [؟يتعذر مساعها؟] وم  مث  .بمدانالعمى كل 
نطاق التعاون املتعمق تاالستشعار ع  تعد توسيع 

التكنولوجيا لتمك البمدان واملنظمات الدولية والوصول 
 .ضة معقولةاملتكافئ لمبيانات واملعمومات لكل البمدان تتكم

ويف هذا الصدد فإن إندونيسيا تود أن ختربكم تن�ا 
[؟يتعذر مبمدان النامية لستعقد دورة لالستشعار ع  تعد 

واليت اشرتك با عدد م  البمدان كنذرتيجان مساعها؟] 
اجلديدة غينيا ميامنار وتاكستان و مبوديا و تنغالديس وكو 

تالتعاون ترحب دونيسيا ويف هذه احلالة فإن ،النكاي ر وس
 ة.الثالث  لتنظيم هذه مع البمدان األخرى واملنظمات الدولي

يف تايل، وتالنسبة إىل عقد مؤمتر اااص تاملناخ 
فإندونيسيا ممتومة تتخضيض الكرتون يف اجلو وختضيض 

كما   .الغازات الدافئة وذلك تالتعاون مع النرويجانبعاثات 
نامج النظام أن إندونيسيا تتعاون مع أسرتاليا يف إطار تر 

INCS مية وغريها م  يواستخدام املعمومات السات
 .املعمومات

فإن إندونيسيا  ،أما تالنسبة لمحطام الضاائ 
ترحب تااطوط اإلرشادية يف هذا الصدد وتنمل تن�ا 
سوف تنضذ تنا  عمى آليات الدول األعاا  وقدرات الدول 

ة تالنسبة دعم الشضافي. إضافًة إىل ذلك فإننا ناألعاا  أيااً 
 .لمبيانات اااصة خبارطة البيانات اااصة تاحلطام الضاائ 

[؟يتعذر مساعها؟] احلطام الضاائ  كان وحن  ندرك تنن 
وم  مث فإن  ،خطرًا كبريًا عمى تطوير تكنولوجيا الضاا 

إندونيسيا تشجع اجلهود الرامية إىل احلد م  احلطام 
 أسمحة البحوث يفالضاائ  وختضياه مبا يف ذلك منع 

ندونيسيا ترى أن إدارة تدتر االحتياجات تدمري السواتل. وإ
أن وينبغ   ،األمهيةمسنلة غاية يف اااصة تاحلطام الضاائ  

ويف هذا اإلطار فإن إندونيسيا ما  .عمى املستوى الوطينتبدأ 
الضاا  وذلك م  خالل زالت تدعم التعميم والتوعية يف 

 ي  األول/أكتوتر.تشر نسبوع الضاائ  يف االحتضال ت

كوة تالضاا  لدعم إدارة أما تالنسبة لمنظم املرت
نتعر  كثرياً ومبا أن  ،وكبمد يف منطقة استوائية ،الكوارث

لمكوارث فإن إندونيسيا تواصل حتسني تطبيق تكنولوجيا 
الضاا  وتسعى لتخضيف حدة الكوارث وتقميل ااسارة 

ان اليت هلا وإندويسيا تتعاطف مع البمد ،وتقميل األخطار
نقول لمدول األعاا  أن وم  مث فإن  ،طبيعة مشابة

ويف  .وتراجمه"يو إن سبايدر" تستضيد وأن تسهم يف عمل 
وتتطمع لتعاون [؟يتعذر مساعها؟] هذه اآلونة فإن إندويسيا 

وإننا ننمل تنن الرتتيبات الضنية "يو إن سبايدر"، أقوى مع 
 وتسرعة.تيننا وتينهم سوف يتم االنتها  منها 

تالنسبة لمتطورات األخرية يف نظم املالحة 
ميك  أن يدعم  GNSSمية فإن إندونيسيا ترى أن يالسات

تطبيق الـ [؟يتعذر مساعها؟] البمدان النامية وق  تطورات ال
GNSS  ككل. 

ستخدام مصادر القوى النووية يف أما تالنسبة ال
 القمقع  سيدي الرئيس نعرب يا الضاا  ااارج  فإننا 

البشرية   تالنسبة الستمرار األنشطة يف الضاا  ااارج  وتقا
ورغم أننا ال نستخدم القدرة النووية يف الضاا  ااارج  إال 

قمق تالنسبة ألم  وسالمة هذه إندونيسيا يساورها الأن 
ويف هذا اإلطار فإن إندونيسيا ترى  .املصادر لمقدرة النووية

والقدرة النووية ينبغ   أن االستخدام األساس  هلذه املصادر
الدولية ومبادئ عدم االنتشار  داعو أن يتضق مع الق
لمطاقة الذرية وكذلك تنظيمات الدولية وضمانات الوكالة 

م  جانب الدولية لمطاقة الذرية وكالة اااصة تالأخرى 
 .أعاا  الوكالة

ناخ الضاا  فإن الدولية ملممبادرة ل ةأما تالنسب
 اوم  مث فإندونيسي ،مناخ الضاا  حالة البشرية تتوقف عمى

تؤيد اجلهود الرامية لمنهو  تالتعاون الدويل واإلقميم  لدعم 
أو املالحظات اااصة مبعمومات تكنولوجيا الضاا  

 .معمومات الضاا  ومناخ الضاا 

وتالنسبة لدراسة الطاتع الضيويائ  ومسات املدار 
وتصضة وآخذي  يف احلسبان ىل آخره، إ و الثاتت لألر  و

تدور االحتاد تاحتياجات البمدان النامية دون املساس خاصة 
ويف هذا الصدد  ،السمكية والالسمكيةلالتصاالت الدويل 
حال فإن إندويسيا ترى أن دراسة هذه املسنلة  ةعمى أي
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سوف يسمح تالتوصل إىل قرار يام  الوصول اآلم  
ل تالنسبة لكواملتكافئ لممدار الثاتت تالنسبة لألر  

تياجات البمدان النامية آخذي  يف احلسبان اح ،الدول
ة لممشاكل وتالنسب .اجلغرايف لبعض البمدانوكذلك املوقع 

فإننا ينبغ  أن نبق  عمى هذا اااصة بذا املدار وتشبعه 
 .املدار لكل البمدان

أما تالنسبة ملشروع جدول األعمال لمدورة التاسعة 
تود  افإن إندونيسي ،الضنيةواألرتعني لمجنة الضرعية العممية و 

ـ  ضرتة طويمة وممة لمناقشة البنود اليت كانت خاأن تؤيد 
وحندد ما وترسيم معامله حتديد نتناول مسنلة تعريف املدار و 

عمى املقبل  امحتتاجه المجان الضرعية يف املستقبل أو يف الع
إندونيسيا أن احلل يتضق حبل هذه يرى وفد و  .التحديدوجه 

واوية الجدول األعمال ميك  أن تكون حجر البنود يف 
لمتوصل حلمول أخرى وتدعم العالقات الضنية فيما تني 

 سيادة الرئيس.يا وأشكركم  .الدول األعاا 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سوف نواصل  .السيد ممثل إندونيسيا عمى هذا البيان

 .دراستنا لمبند الساتع عصر اليوم

 عروض الفنيةال

سوف منا  قدماً  ،واآلن السادة أعاا  الوفود
وأذكر السادة مقدم  العرو  أن هذه  .يف العرو  الضنية

العرو  الضنية ينبغ  أن تقتصر عمى مخسة عشر دقيقة 
م  الياتان والذي تاكاو أوكتسو العر  األول يقدمه السيد 

عميمية الوصول لمضاا  والتمع وزيادة األنشطة الت"عنوانه 
 ".والتوعية يف الياتان

(الياتان) (ترمجة فورية م  السيد ت. أوكتسو 
نياتة ع  وفد  ،شكرًا يا سيادة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

الياتان يشرفين أن تتاح يل الضرصة لك  أتوجه تاحلديث إىل 
الدورة الراتعة واامسني لمكوتوس يف إطار هذا البند اااص 

 .تالضاا  والتمع

يؤيد إنشا  مشروع دويل كحل  APRSAFضل حم
ملشكالت مشرتكة كالكوارث ومسنلة محاية البيئة حبيث أن 

وهناك ثالث  .تعاونوا معاً ياألطراف املشرتكة سوف 
وه  التطبيقات الضاائية لرأينا، مشروعات أساسية تالنسبة 

مية يف منطقة آسيا واهلادئ ييف الضاا  والتكنولوجيا السات
القدرات م  تنا  وجاكسا تدعم تنا  أنشطة  .روترنامج ستا

 سينتينيل آسيا.خالل 

هناك أوًال  ،وهنا أود أن أسوق لكم تعض األمثمة
فهناك مركو لممعمومات يف  ،املشروعات اااصة تاجلاكسا

فإن [؟يتعذر مساعها؟] معر  التكنولوجيا وتالنسبة لنا و
ذلك قد ركوا عمى كثري م  املشروعات و  GIPجاكسا والـ 

حلل املشكالت اااصة بذه اهليئات وتقدمي مشروع 
ويف السنوات املاضية  ،وأقدم لكم مشروع ستار .لمتدريب

فإن ستار قد استااف ست عشرة مهندسًا شاتًا م  اهلند 
وذلك  ،نام تيندا وفيماليويا وم  مجهورية كوريا وتايموم  

هذا و  .مية وكذلك تطوير السواتليلمتدريب عمى النظم السات
ربنامج يتام  تكنولوجيا الربامج هذا الجو  م   ،العام

مى والربنامج الذي يساحلاسوتية وكذلك اجلوانب األخرى 
الكثري م  اجلامعات والشركات اااصة يهمها يف  .يونيضون

ولدعم العممية يف جمال  ،تطوير السواتل الصغرية اااصة با
السواتل الصغرية فإن جاكسا قد وفرت الضرصة هلم إلطالق 

وندرك أن قدرة اإلطالق هلم غري موجودة  .واتمهم جماناً س
 ولذا فإننا نساعدهم يف هذا الصدد.

اتصال شري إىل تنا  القدرات والتوعية و أود أن أ
ذلك تالبيئة واجلاذتية األرضية وعالقة ذلك أياًا تاحملطة 

عىن تالضاا  ها فريق عامل يُ لدي [؟يتعذر مساعها؟]و ،الدولية
كة تالنسبة الستغالل املشروعات املشرت  ...وما يتصل ته 

تيئة األر  قد مت مناقشتها يف الضريق العامل واهلند 
ندا هم ن ومجهورية كوريا وماليويا وتايموإندونيسيا والياتا

 .األعاا  النشطا  يف هذا الضريق العامل السالف الذكر

األنشطة يتمثل يف ما تومثة مثًال عمى تعاون 
كسا وهذا مشروع مشرتك تني جا  ،C PROJECTيسمى 

 تيندا وفيائية يف إندويسيا وماليويا وتايموالوكاالت الضا
وهذه البذور اليت توفرها البمدان يف إطار ما يسمى  ،نام

وهذه البذور  .مبشروع البذور وارد هنا أمامكم عمى الشاشة
األسبوع املاض  تعد يف الضاائية تاملركبة اليت مت إعادتا لنا 

ف يتم حال سو ية أعمى هذا و  ،أن مت ختصيبها يف الضاا 
استخدامها أياًا لتعميم األطضال ولمتوعية مبنافع الضاا  يف  

 .املشروعيف كل تمد م  البمدان هنا املشرتكة 
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 ،وأود أن أطرح عميكم أيااً تعض األمثمة األخرى
متناهية اليت مت إجراؤها م  أجل الطمبة م   ةأوًال هناك جترت

وقد تدأت اجلاكسا هذا الربنامج يف ستة وألضني  ،آسيا
ندا أياًا قد اشرتكوا أياًا يف هذا املشرتكون م  تايمو 

الياتانيني املالحني ومثة مثل آخر هو االتصال تني  .الربنامج
كان عمى منت الذي  والطمبة اآلسيويني والدكتور لوكوفا 

احملطة الضاائية الدولية سوف جيري تعد البيانات العممية 
دث سوف . وهذا احلوذلك لإلجاتة عمى األسئمة م  الطمبة

ومثة مثل آخر وهو ذلك  .دثًا هامًا هذا العامكون حي
ب مهندسني م  إندونيسيا املشروع الذي اشرتك فيه شبا

وكذلك م  االحتاد  ،تطبيعة احلال ،ندا وم  الياتانوم  تايم
 الروس .

عر  عميكم اآلن األنشطة األخرية أود أن وأ
تشنن الضاا  م  خالل مركو تعميم الضاا  ااارج  

الصواريخ يف وقد أشرنا هنا إىل منافسة  ،كسااااص تاجلا 
املائية تاعتبار أ�ا عممية إقميمية ألطضال املدارس الثانوية 

كما أن هناك ندوات عممية لممدرسني وذلك  إلعدادية،او 
تعميم وم  مث فإن مركو ال .APRSAFتالـ يف إطار ما يعرف 

م  يف الضرتة تنغالديش ها يف عقدلدينا عقد ته ندوة قد مت 
وإضافة إىل هذا  ،ى عشرة وألضنيإحد كانون الثاين/يناير

ركو الضيكتوري لعموم الضاا  املفإن اجلاكسا تتعاون مع 
اإلسرتايل وذلك لتدريب والذي تمقى مشروع ياتاين 

وياً نستنظم وهناك أياًا أنشطة  .األسرتاليني والياتانيني
إىل و  [؟يتعذر مساعها؟]وتإرسال الضريق الضائو إىل منطقة 

وأنا أعترب  .أجنونا أياًا إجنازًا طيباً  آخره فإن بذا نكون قد
ه  كان أن نتعاون مع هذه البمدان اليت مبمهية أله م  اأن

مبثاتة نقاط رتط يف املنطقة ونتعاون مع اليونيسكو وذلك 
لدعم األنشطة يف أمريكا الالتينية وذلك يف إطار املؤمتر 

وقد تدأنا يف عقد اجتماعات  .الضاائ  اااص تاألمريكتني
الة التعاون الياتانية اجلايكا وذلك ملشاطرة دولية مع وك

كما أننا نرسل تعض   ،التعميم الضاائ  يف البمدان النامية
املواد الرتتوية إثرا  املواد التعميمية لنيجرييا وذلك لك  يتم 

الواليات الناسا و وحن  نتعاون أياًا يف اجلاكسا مع  ،هلم
اك ما املتحدة وكذلك املركو الضيكتوري لعموم الضاا  وهن

 .ISPP يسمى تالـ

سيادة الرئيس، اجلهود الرامية إلتراز أمهية أنشطة 
وقد أكدنا عمى أن  .ممجتمع غاية يف األمهيةلالضاا  

املنافع م  عموم الضاا  وتكنولوجياته وتطبيقها يعين األمان 
 ...وكذلك  ،والسمم والقدرة عمى التنبؤ واملسؤولية

احلال سيضيد  الستمرار عمى املدى الطويل وهذا تطبيعةاو 
 وشكراً جويالً. ،التمع الدويل ككل

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك أي وفد لديه أسئمة  .لك عمى هذا العر 

 طرحها عمى السيد مقدم العر ؟ ال.ي

القائمة يقدمه السيد عمى العر  التايل 
النظم الشاممة "م  أوكرانيا وعنوانه يتياريف دأوليكسندر 
 ."االهتوازات األرضية العاملية لقياس

(ترمجة فورية م  أوكرانيا) (يتياريف د أ.السيد 
 ،سيادة الرئيس .رئيسأشكرك يا سيادة ال :المغة الروسية)

أود أن أسرتع  انتباهكم إىل  ،الومال  ،السادة أعاا  الوفود
ويف واقع  .مشكمة وردت اإلشارة إليها مرارًا وتكرارًا اليوم

ولك  إذا مسينا  ،ها عمى أ�ا كارثة طبيعيةيلإاألمر أشري 
 .األشيا  عمى مسمياتا فنح  هنا نتحدث ع  الوالزل

ويف  ،يعًا أو مشكمة كونيةوهذه مشكمة عاملية نواجهها مج
اامسني م  السنة املاضية تويف حوايل مميون شخص 

الضرتة األخرية فإننا شهدنا املآس  اليت يف تسبب الوالزل و 
ويبدو أن هناك اجتاه ملويد  .حدثت يف الياتان ويف إسبانيا

فهناك  ،م  ااسائر واملآس  اليت تتمخض ع  هذه الوالزل
الوالزل وم  مث كان عدد منشآت كبرية قد تاررت تسبب 

 .الاحايا كثري تسبب الوالزل

ويف واقع األمر عمينا أن نالحظ أن هناك آثار  
ويف ضو  أن هذه ظاهرة   ،كونية هلذه الكوارث اليت حتدث

كونية فإن عمينا أن جند حًال مناسباً لتقميل التنثري السميب هلا 
وال نستطيع أن  .عمى الذي  يعيشون عمى هذه البسيطة

وأن نغري ع  مسنلة الوالزل ولك  م   ؟]غري عممية[؟نقمل 
كان أن جتمع البيانات واملعمومات م  مواقع مباألمهية 
والتعاطف ش   مجيل ولكننا عمينا أن نشعر أيااً  ،الوالزل

عمى سبيل املثال  .تاملسؤولية تالنسبة لكوارث م  هذا القبيل
كان هناك   يثعرف تـ [؟كادا ريو؟]يف إطار مشروع مشرتك 

األيوين والنطاق غري األيوين والتغريات  دراسة ملنطقة نطاق
عمى   ثورتط ذلك تنسق الوالزل الذي حيد اليت حتدث بما

س قد حدد هذه و كوكب األر  وكذلك ترنامج أنرتكوزم
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 .العمميات تاعتبار أ�ا عمميات متشاتكة مع تعاها تعااً 
مية يوكان هناك مشروعات متت م  خالل املراقبة السات

كما   .العادي الذي تقدمه أيااً أوكرانياوهناك أيااً الربنامج 
واهلدف م  هذا  ،أننا تناولنا أياًا التنبؤات واألرصاد اجلوية

نشطة األالعمل هو إجياد نظام فاائ  لرصد األر  و 
الولوالية وذلك حىت جنمع البيانات تشكل مناسب وحناول 

تاع نسق و أبؤ نمتك  تالتأن نتوصل إىل خوارزميات 
قل وهذا أضعف وذلك عمى األ ،لموالزل وحتدد نسقًا هلا

اإلميان لمتقميل م  اآلثار املتمخاة ع  هذه الوالزل وحماولة 
وأنا ل   .احلد م  اآلثار السمبية لموالزل قدر اإلمكان

أحتدث ع  اجلوانب الضنية هلذا املوضوع ألن املعمومات عمى 
حال ميك  احلصول عميها تسهولة وحن  اآلن عمى  ةأي

مات الضنية عمى املعمو ومشاطرنكم استعداد لتبادل اآلرا  
واملهم تطبيعة احلال هو أنه انطالقاً م  التكنولوجيا  .املشروع

وأنا هنا أشري إىل خمتمف احملافل أو  ،اليت مت جتريبها واختبارها
األرصضة الضاائية اليت مت تطويرها يف الضاا  ااارج  وم  

كان أن نشري إىل العمل الذي مت جتميعه تسبب مبمهية األ
وغريها  يوجينا""كمشروعات ليت وضعناها  النظم السريعة ا

م  املشروعات وعمينا أن نستضيد م  اإلمكانيات اليت 
توفرها أوكرانيا هنا يف التكنولوجيات املتقدمة لمغاية والعموم 

 .املتقدمة

كان هناك مؤمتر  نيسان/أتريلتسعة وعشري  ويف 
دوري عقد عندنا هذا املؤمتر يسمى تكنولوجيا الضاا  

كان أن ننطمق مبمهية األوم   . املستقبلااارج  والطريق إىل
واليت  [؟يتعذر مساعها؟]م  ما يسمى مبجموعات السواتل 

م  شن�ا أن تسمح لنا تنن ننخذها م  النظم الوطنية وأن 
وقد  .يكون هناك تنسيق أفال لرصد الكوارث والتنبؤ با
الضكرة  ،حار ممثمو سبعة عشر دولة وناقشوا هذه املسائل

يف لضت انتباه  وهاملوقر م  ورا  هذا العر  م  مجعكم 
الدول جمددًا إىل املسائل اليت تدخل يف احلسبان ورمبا حماولة 
املا  قدمًا م  االعرتاف توجود هذه املشكمة يف حماولة 

لقد ذكرت الشعور تالذنب وال تد لنا أن  .إىل حللمتوصل 
نتخطى هذا الشعور مع حماولة توخ  املويد م  املبادرة 

فإن هذه المجنة واألمم  ،ة الدوليةوحماولة إقناع األسر 
املتحدة واحتاد عمم الضاا  الدويل والوكالة الدولية لعموم 
الضاا  عرب هذه الكيانات حناول جعل هذا املشروع 

نتكمم ع  هذه املواضيع ولك  نظرًا لمواقع الذي  .حقيقياً 
أمور حتتاجها البشرية  ،هذه مواضيع أساسية ،حن  فيه

رجاً  أن تضكروا بذا  .لتوويد تهوميك  لمضاا  ااارج  ا
العر  وتنظروا إليه عمى أنه األول م  سمسمة حيث أننا 
سوف نعمل مع الكوتوس ونسعى إىل حماولة إجياد الدعم 

 .لألنشطة املستقبمية هنا يف هذه المجنة

نتوجه تندا  إىل كافة الدول املهتمة وأنا متنكد 
لعديد م  تنن هذا سوف يثري اهتمام العديد م  الدول وا

نتوجه تندا  إىل مجيع املهتمني تاملشاركة  ،املنظمات الدولية
حبيث أننا سنحتاج إىل حتقيق تاافر اجلهود واألموال ونتائج 

فهذا أمر أساس  لإلنسانية ال تد لنا م  تطوير  ،األحباث
خوارزمية دقيقة لتوقع الوالزل والتحديد تتننٍّ كافة املكونات 

اليت مقرها األر  ألغرا  اليت مقرها الضاا  وتمك 
وتالنسبة إلينا فإن مكتب  .تغية أن يصبح واقعاً  ،املشروع
تدور املنسق هلذا  طالعضوأوكرانيا مستعدان تاالنا يوجي

 .سميةيتإنشا  نظام دويل لرصد أنشطة س املشروع القائ
نقرتح توفري منشنتنا ونتائج أحباثنا تغية أن تشكل األساس 

إتاحة القدرات واملنشآت ومبا يف ذلك  ،لمعمل املستقبم 
 .إلطالق املراكب الضاائية

أشكركم اآلن عمى إصغائكم وأعر  عميكم 
وعندما يوجينا، شريط فيديو قصري لمغاية خاص مبكتب 

الرأي تنننا ال نبالغ يف تشاهدون هذا الشريط رمبا توافقوين 
صبح أن ييف الطموح وأن رغبتنا يف إنشا  نظام دويل ورمبا 

ست م  دون أساس شكرًا ونتطمع رائدًا يف هذه العممية لي
 لمحصول عمى دعمكم.

 لديكم شريط فيديو سنشاهده اآلن.إذاً 

مخس حوايل  دامفيديو عر  شريط   هنامت[
 .دقائق]

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميويةالرئيس 
ورجاً   ،عمى هذا العر تياريف ديلمسيد شكرًا  :)والروسية

هل م  أسئمة  .تقبل تعازينا عمى خسارتك ملديرك الساتق
 .كال  ؟أو مالحظات

االستماع إىل العر  الثالث الذي ننتقل اآلن إىل 
ترنامج "م  أسرتاليا تعنوان نت ييشيل كميمتقدمه السيدة م

 ".أحباث الضاا  األسرتايل
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(ترمجة فورية م  (اسرتاليا) نت كليميم.  السيدة 
سم وفد ات ،شكرًا جويًال حارة الرئيس :المغة اإلنكميوية)

إنه لشرف يل أن أعر  لربنامج أحباث الضاا   ،أسرتاليا
ترنامج ممول م  احلكومة األسرتالية يدعم وهو األسرتايل 

 .األحباث والرتتية واالتتكار يف جماالت متصمة تالضاا 
دعم الضاا  يف أسرتاليا واألحباث  وسوف أركو عمى أنظمة

 .يف هذا الال

تداية سوف أعطيكم فكرة ع  خمضية تالنسبة إىل 
وحدة سياسات الضاا  اليت تنسست يف ألضني وتسعة 

عىن تاالتتكار تُ اليت ضم  وزارة يف احلكومة األسرتالية 
وهذه الوحدة ه  نقطة  ،والصناعة والعموم واألحباث
جمال أنشطة الضاا  املدنية يف  االتصال املركوي والتنسيق يف

أسرتاليا وه  تعمل عمى ترنامج أحباث الضاا  األسرتايل 
ير سياسة كما نعمل عمى تطو   ،الذي أكممكم عنه اليوم

 .  ألسرتالياوطنية لمضاا

وود تنكثر م  ترنامج أحباث الضاا  األسرتايل إن ت
ع أرتع وثالثني مميون دوالر أسرتايل تالتمويل حىت تارخيه م

ستة ماليني إضافية ستمنح هذا الشهر والغر  م  هذا 
والربنامج  ،الربنامج هو يف تطوير قدرات الضاا  ألسرتاليا

األول ميول مشاريع تطوير التمويل  ،فيه توجهًا لمتمويل
الرتتية وخط التمويل الثاين يدعم مشاريع االتتكار وعموم 

ه  اليت نمهم فيها  لف،وإن مشاريع ااط األول أ .الضاا 
اليني ونرتيهم ع  إمكانيات احلياة املهنية يف صناعة األسرت 
وسوف نركو اليوم عمى هذا ااط يف التمويل  ،الضاا 

 .املستقبمية جيالاملشاريع األيف ننمل أن تضيد وك

توخياً لموضوح أن وحدة سياسات الضاا  ال تنضذ 
املشاريع املمولة م  ترامج أحباث الضاا  األسرتايل وعوضاً 

طبيقات مضتوحة لمجمهور وإن وحدة ع  ذلك أن الت
سياسات الضاا  متنح التمويل لممشاريع الواعدة أكثر م  
غريها وإن جوالت تقدمي الطمبات قد كانت فيها تنافسية  

ن اجلوالت املستقبمية لمتمويل تنكبرية مما يعط  اآلمال 
 ستستكمل جذب اجلودة العالية.

سوف أعطيكم اآلن فكرة ع  املشاريع الرتتوية 
أول منحة مبوجب ااط األول  ،اليت دعمناها حىت تارخيه

ه  تدعم مشاريع ترتية عمى شؤون الضاا  ه  تعنوان  لفأ

ومنح توكيل  .مسارات إىل الضاا  متكني جيل اإلنرتنت
يف لمتنسيس لربنامج خاص  "في سويوسان"جلامعة 

والربنامج يهدف إىل  ،متحف منول الطاقة يف سيدين
شر إىل الساتع عشر يف تشجيع الطالب م  س  الراتع ع

أن يضكر يف دراسة جماالت متصمة تعموم وهندسة الضاا  
ويف املتحف يشارك الطالب يف  .وحياة مهنية يف هذا الال

 تـ وتنضيذتعثات احملاكاة إىل الضاا  تركو عمى التخطيط 
الكتشاف أدلة عمى احلياة  ،يف املريخ روتويتستكشاف ا

كثر أمور خمتصة تعممون أيولمطالب الذي  يوورون املتحف و 
وإن الطالب  .لصفيف اتاألنشطة وه  مدعومة تننشطة 

 وام أن يقومهيعجوون ع  الوصول إىل سيدين ميكنالذي  
تالويارة عرب اإلنرتنت وخيترب أنشطة التعمم تاملؤمتر ع  تعد 

عممًا أن أسرتاليا  ،وهذا يتيح ختط  العقبات يف املسافات
 .تمد كبري لمغاية

ظهر  سيدين توهذه الصورة م  املتحف يف
وهو أستاذ مشارك يف مركو  سور صالح سكريالربوف

أسرتايل لمروتوتية امليدانية يف جامعة سيدين ووزير االتتكار 
مع منوذج  [؟يتعذر مساعها؟]والصناعة والعموم واألحباث 

حد آالت استكشاف املريخ والنموذج معرو  ألتشغيل 
يف هذا املتحف ويووره الطالب خالل مارسياد يف معر  

 .زياراتم

الذي يقوم مارسياد هنا لدينا مركبة جتريبية يف و 
وإن هذا الربنامج املسرات  .تتشغيمها طالب املدارس الثانوية

إىل الضاا  ال يكسب إعطا  الطالب املعرفة واملهارات 
واإلهلام ولكنه يبدي احلياة املهنية لطالبني يف شهادة 
الدكتوراه ويف الدراسات الالحقة لمدكتوراه الذي  يعممون يف 

إضافة إىل ذلك فإن هنالك دراسة  .جماالت يف هذا الال
ينيت تنضيذها مث حيدد كضا ة الربنامج يف تشجيع الطالب 

وننمل  .عمى خو  غمار العمل يف جمال العموم واهلندسة
ستخدم لممساعدة عمى أن نتائج هذه الدراسة سوف تُ 

تطوير الربنامج الرتتوية املستقبمية ليس لممجاالت املتصمة 
 .ولك  لمعموم واهلندسة عموماً  ،ضاا  وحسبتال

 لفأما املستضيد التايل م  التمويل مبوجب ااط أ
 Sothجامعة هو م  ترنامج لوحات الضاا  األسرتايل 

Australia  والتمويل قد زّود تغية أن يستخدم لتطوير
ترنامج فاا  الصيض  يف نصف القارة اجلنويب وه  مبادرة 
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 ،ليا وجامعة الضاا  الدوليةمشرتكة تني جامعة جنوب أسرتا
ويف ترنامج هذا الصيف ملدة مخسة أساتيع فإن املشاركني 
يقومون تتطوير مهالت واملعرفة متعددة االختصاصات يف 

أعمال و جماالت عموم وتكنولوجيا الضاا  تطبيقات الضاا  
سياسات الضاا ات الوطنية والدولية واملسائل و الضاا  

نامج مضتوح لممهنيني والباحثني وإن الرب  .القانونية والتنظيمية
 ،اارجيني وطالب اجلامعات وقدامى جامعة الضاا  الدولية

مع أن الرتكيو هو عمى نصف القارة اجلنويب وتيئة الضاا  
فيه إال أنه يتم إعطا  فكرة عامة ع  املبادئ واملضاهيم اليت 

والربنامج األول قد  .تضيد املشاركني م  شىت أحنا  العامل
م  هذا العام ومجع مشاركني يف  شباط/فربايرأطمق يف 

نكا الي ر أسرتاليا والربازيل واهلند والصني ونيوزيمندا وس
وهناك طمبات مضتوحة اآلن لتقدم لمربنامج  .وماليويا وإيطاليا

 كانون الثاين/ينايرالعام املقبل الذي سينعقد م  التاسع م   
ألضني واثين عشر وينعقد  شباط/فربايرإىل احلادي عشر م  

س و حاليًا يف جامعة جنوب أسرتاليا يف كامبهذا الربنامج 
ولك   .أسرتاليايف  [؟يتعذر مساعها؟]س يف كماوسون لي

انطالقًا م  ألضني واثين عشر سوف ينتقل الربنامج إىل 
 .مناطق أخرى يف أسرتاليا والنصف اجلنويب لمكرة األرضية

وننمل أن املعرفة واملهارات عرب كل ترنامج كل سنة سوف 
  نعاواملهندسني وص يتيح تعويو جيل م  عمما  الضاا 

السياسات ورجال األعمال وغريهم م  احملرتفني يف هذا 
 .الال

إليكم صورة هنا ع  املشاركني يف ترنامج هذا 
وهنا هذه صورة تظهر الطالب م  ترنامج يطمعون  ،العام

 .مباشرة عمى نظام حتديد املواقع

 لفوإن ثالث جولة منح لمتمويل مبوجب ااط أ
مشروع تعنوان املكان والضاا  آفاق نح جلامعة فميندرز يف مُ 

وهذا ميول أعمال طالب وأساتذة يف أحباث  ،مراقبة األر 
بيانات م  تعثات الوسيتيح حتميل  ،االستشعار ع  تعد

 ،حول تيانات مت أخذها تاستخدام تقنيات الرادار املختمضة
عر  يف متحف جنوب تار لتُ وتعض املشاريع سوف ختُ 

عممية م  هذه املشاريع هناك وإضافة إىل التجرتة ال ،أسرتاليا
ترنامج يهدف إىل حتويل النظرة إىل الطالب واألساتذة وردم 
اهلوة تني مسارات التعمم واإلتاحة لمطالب أن ينظروا إىل 

 .نضسهم كجو  م  صناعة الضاا  األسرتايل يف املستقبل

وعمومًا ننمل أن ترنامج املكان والضاا  هذا 
ة لمطالب وإتاحة مسارات سوف يتيح توفري مهارات واملعرف

وإن الكضا ة الطويمة األمد هلذا  ،محاسية يف هذه الصناعة
الربنامج سوف حتدد م  خيارات الطالب يف حياتم املهنية 

وهذا سُيقيَّم عرب دراسة ستجرى  ،وتغيري يف سموك األساتذة
وفاًال ع  املستضيدي  م  التمويل اآلخري  ننمل أياًا هلذا 

ىل مويد م  تيئة تعميم لمضاا  أكثر املشروع أن يؤدي إ
وإن الربنامج قيد التطوير اآلن  .اطالعًا يف السنوات املقبمة

وميك  أن تتوقعوا احلصول عمى مويد م  املعمومات الحقاً 
 هذا العام.

تاختصار إن ترنامج أحباث الضاا  األسرتايل قد 
خصص أكثر م  أرتعني مميون دوالر أسرتايل لتعويو 

مبوجب تمويل التصمة تالضاا  يف أسرتاليا وإن املشاريع امل
لمرتتية عمى شؤون الضاا  وتطوير املشاريع قد  لفط أاا

أتاح مشاريع عالية اجلودة لك  تمهم وتريب اجليل املستقبم  
واألنشطة األخرى الرتتوية اليت  . م  املهنيني يف جمال الضاا

اليت نظمناها مع  APRSAFمساتقة الـ   دعمناها تتام
ا يف العام املاض  وستة طالب حمميني قد شاركوا يف اجلاكس

والعديد م  طالب الدول األعاا  قد  ،هذه املساتقة
وم  وحدة سياسات  APRSAFشاركوا يف مساتقة الـ 

وإياكم املشاريع احلماسية اليت  [؟يتعذر مساعها؟]الضاا  
مبساعدة هذا التمويل احلكوم  ننمل أن التوجه إىل  .جرت

لرتتية عمى شؤون الضاا  احلكومات أن متول مشاريع ا
 .سوف يستكمل يف العامل

ملويد م  املعمومات حول ترنامج الضاا  األسرتايل 
وحدة سياسات الضاا  وأي م  األنشطة اااصة يف 
الضاا  يف أسرتاليا أشجعكم أن تووروا البواتة عمى اإلنرتنت 

شكرًا حارة الرئيس عمى  ،www.space.gov.auيف 
 إعطائ  الكممة. 

 شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك م  أسئمة  .نت عمى هذا العر يسيدة كميم

 تودون طرحها عمى مقدمة العر ؟ ال أرى م  أسئمة.

أود اآلن أن أطمعكم عمى  ،املندوتون الكرام
سوف جنتمع جمددًا يف متام  .جدول أعمالنا لبعد ظهر اليوم

الثالثة م  تعد ظهر اليوم وسوف خنتم النظر يف البند 

http://www.space.gov.au/
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وتعد  "،سبيس الثالثيات اليونيتنضيذ توص"السادس تعنوان 
ذلك سوف نكمل النظر يف البند الساتع عمى جدول 

تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال "األعمال 
ومث سوف نبدأ النظر يف البند  ."دورتا الثامنة واألرتعني

والبند  "،الضاا  واملياه"احلادي عشر عمى جدول أعمال 
البند الثالث عشر و  "اخالضاا  وتغري املن"الثاين عشر 

 "،استخدام تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة"
وسوف نكمل  ".دور المجنة يف املستقبل"والبند الراتع عشر 

 "،مسائل أخرى"أياًا يوم ااميس النظر يف البند املعنون 
 .وليس تعد ظهر اليوم

تعد اجلمسة العام ستكون هناك ثالثة عرو  فنية 
ندا والثانية م  أوكرانيا والثالثة م  األوىل م  ممثل ك ،تقنيةأو 

أود أن أذكر املندوتني أن اليوم م  تني الثانية م   .الياتان
إن فريق العمل أرتعة  ،تعد الظهر حىت ااامسة تعد الظهر

عشر املعين تاألجسام القريبة م  األر  سوف يعقد 
تغية  M7اجتماعه ومؤمتر ع  تعد يف قاعة االجتماع 

روع التوصيات لالستجاتة الدولية إكمال عممه عمى مش
كما ستكون هناك   .لتهديد أثر األجسام القريبة م  األر 

مشاورات حول الضاا  وإدارة األنظمة البيئية وهذا تتنظيم 
م  وفد النمسا م  الثانية إىل الثالثة م  تعد ظهر اليوم يف 

 .MOE19القاعة 

أود أياًا أن أطمع املندوتني أنه خالل اسرتاحة 
 ،يف هذه القاعةظهر التعد م    اليوم تد ًا م  الثانية الغدا

سوف يتم عر  فيممني األول يف متام الثانية تعنوان 
تيمو دي روتيت مساتقة الصواريخ ، "كوريندو ألضني وعشرة

ويف الثانية واامسة وعشري  دقيقة شريط  "،م  إندونيسيا
قدم م  يُ  أوزايك"، تويب تاك أنشطة الضاا  الرتكية"تعنوان 
اهدة الضيممني يف متام ومجيع املندوتني مدعوي  إىل مش ،تركيا
 .تالطبع فإن املشاركني يف االجتماعات األخرى ،الثانية

هل لديكم م  أسئمة أو مالحظات تالنسبة إىل 
 .تضال ،مشروع هذا اجلدول؟ الكممة لممكسيك

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

آكش  "د تذكري أعاا  الضريق ر أتناول الكممة ل ،الرئيس

ثانية م  تعد أنه يف متام ال ،فريق العمل الراتع عشر "،فورتني
 شكراً. M7الظهر جنتمع يف القاعة 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ولكنين قد أطمعت لمتو املندوتني ، عمى تكرار ذلك جمدداً 

 .عمى ذلك

هل لديكم م  أسئمة أو مالحظات تالنسبة إىل 
ذلك ت، هذا اجلدول املقرتح عميكم؟ ال أرى م  تعميق

 شكراً. ،رفعت اجلمسة حىت الثالثة

 ٥٢/١٢يف حوايل الساعة اختتمت اجلمسة 


