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COPUOS/T.637 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٧اجللسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حزيران ٧ الثالثاء
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. بروناريو الرئيس: 

 ١٦/١٥افتتحت اجللسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

أهالً  (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية):رئيس ال
أعلن افتتاح االجتماع  .وسهًال بالسادة أعضاء الوفود

السابع والثالثني بعد املائة للجنة االستخدامات السلمية يف 
 .الفضاء اخلارجي

 .أوًال أحيل الكلمة لألمانة لتقدمي إعالن

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

املشاورات غري  ،السادة أعضاء الوفود ،شكرًا سيادة الرئيس
طويلة األجل إىل أنشطة الفضاء الالرمسية عن االستمرارية 

أكرر  ،MOE19اخلارجي سوف تبدأ اآلن يف القاعة 
MOE19،  برئاسة رئيس الفريق العامل املعين بنفس

قد وزع ونص منقح لإلطار املرجعي والصالحيات  .وعاملوض

جيري سيوزع عليكم يف هذه القاعة و عليكم أو باألحرى 
 شكراً جزيالً.اآلن طباعته، 

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
جزيًال لألمانة على هذا اإلعالن، آمل أن تكون الفرصة قد 

 .أتيحت لكم لرؤية الفيديوهات

نواصل اآلن وننتهي من دراسة البند  وسوف
وسوف نبدأ  "،تنفيذ توصيات مؤمتر الثالث"السادس 

مشاوراتنا يف البند احلادي عشر والبند الثاين عشر والبند 
للفضاء يف منظمة األمم  اتكنولوجيستخدام ا"الثالث عشر 

وإذا مسح لنا الوقت سوف نعرض البند الرابع  ".املتحدة
وبعد اجللسة العامة سوف  ".قبل للجنةالدور امل"عشر وهو 

تكون هناك ثالث عروض فنية عرض يقدمه السيد ممثل  
 "،يف الفضاء أو سالمة الفضاء "فهرس األمانكندا عنوانه 

وبعد ذلك ممثل اليابان ليقدم عرضًا عن اإلسهام يف مراقبة 
مث بعد ذلك ممثل  .اإسهامات اجلاكسومناخه و  ءالفضا

[؟يتعذر العيد املئوي ألكادميية "عنوانه  أوكرانيا يقدم عرضاً 
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 ".الصواريخ والنظم الفضائية والتصميم الرئيسيمساعها؟] 
اليوم سوف يكون هناك حفل استقبال ومعرض  ءويف مسا

املبىن هذا املبىن أو يف تقدمه الوكالة األوروبية وذلك يف 
مث هناك اجتماع عن األجسام القريبة من باألحرى. الرئيسي 
 .٧يف القاعة رقم األرض 

نذكرها أيضًا أن توفر لألمانة تعديالت  ،دو والوف
مكتوبة لقائمة املشرتكني تلك القائمة اليت وزعت عليكم يف 

حبيث يتسىن لألمانة أن تنتهي من هذه  ٢ورقة املؤمترات رقم 
ونرجو تقدمي هذا اليوم على أقصى تقدير يف  .القائمة
 .املساء

ات مؤتمر يونيسبيس تنفيذ توصي –البند السادس 
 الثالث

ننتهي من دراسة البند السادس وهو نبدأ و وأود أن 
هل هناك من يرغب يف احلديث "، توصيات املؤمتر الثالث"

عن هذا البند يف اجتماعنا عصر اليوم عن هذا البند 
السادس كما أسلفت القول؟ ال. وبذا نكون قد انتهينا من 

توصيات الصادرة عن التنفيذ "دراستنا هلذا البند السادس 
 ."املؤمتر الثالث

 الفضاء والمياه –البند الحادي عشر 

أود اآلن أن نواصل دراستنا  ،السادة أعضاء الوفود
واملتحدث األول  "،الفضاء واملياه"للبند احلادي عشر وهو 

 .له الكلمة ،يف القائمة هو السيد ممثل اهلند

اهلند) (ترمجة مجهورية (السيد ف. س. هيجدة 
إن وفد  ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية من اللغة اإلنكليزية): 

اهلند يعرتف بأن هذا البند يهدف إىل زيادة الوعي بالنسبة 
هذه املسألة هلا  .ملوارد املائيةوإدارة القانون الفضاء ولتدبر 

والربنامج اهلندي  .أمهيتها بالنسبة للحياة يف كوكب األرض
رصد أوجه الثغرات والضعف للفضاء منذ بدايته حاول أن ي

والتغريات يف هذه املوارد حيث يتيح بشكل طيب وخمتلف 
الرواب  والعناصر املرتبطة بذا املوضوع واملوارد الطبيعية تؤثر 

 توحنن نستخدم البيانا .يف سبل احلياة وسبل العيش
لية وذلك إلجياد مستودع للبيانات الرقمية بشأن يالسات

وهذا يتم بشكل سنوي ذر مساعها؟]، [؟يتعاملوارد الطبيعية 
ويتم وضع جدول كل مخس سنوات ليستفيد من البيانات 

وهناك  .لية اليت يتم احلصول عليها من مصادر عدةيالسات
قاعدة بيانات جغرافية رقمية وذلك لوضع خطة احلفاظ 

هذا يوفر و  .على املوارد الطبيعية على املستوى اإلداري وغريه
وهذا قد مت  ،اهليدروليكيةبارامرتات معلومات أيضًا عن ال

غاندي اجيف ر يه واإلشارة إليه يف إطار مشروع التدليل عل
[؟يتعذر وقراءة قد مت  .والذي قد مت من جانب وزارة البيئة

إىل اثنا عشر حمافظة تغطي مناطق جغرافية مساعها؟] 
وباستخدام هذه اخلرائ  فإنه قد مت حفر عدد كبري  .خمتلفة

مخسة ؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] [من اآلبار 
ولتوفري فرصة ملشاطرة املوارد املائية وذلك  .وتسعني باملائة

من خالل قاعدة البيانات املركزية فإن اهلند ونظام املوارد 
وهذه قاعدة للبيانات با مخس  .الطبيعية املائية قد مت دعمه

وكل وعشرين فئة وهذه البيئة موجودة عند طبقات خمتلفة 
لية يتم استخدامها يف يوالبيانات السات .طبقة هلا خصائصها

وحىت اآلن  .وضع خرائ  وذلك ملساعدة اجلوانب الزراعية
 مخسة مليون هكتار يف مثانية عشر حمافظة قد مت تغطيتها.

لية تستخدم يف ين البيانات السات، إسيادة الرئيس
 منطقة اهلند ويف الدراسات اليت تتعلق بالطبقة اجللدية يف

والتنبؤ ببعض  .مااليا وكذلك بعض املناطق األخرىياهل
[؟يتعذر مساعها؟] يتم توفريها يف منطقة اهليمااليا رصاد األ

ويتم  ،من أجل التخطي  الستخدام املياه والطاقة اهليدروجية
ونسق التنبؤ  .ماالياييف اهلوعرة ناطق الاملاستخدام املواقع يف 

 .األحواض واأل�ار يف بلدنا قد مت تطويرها لبعض مناطق

إن اهلند يا سيادة الرئيس تواجه مشكلة الزيادة يف 
يف املطر واهلند يف مناسبات عدة قد [؟يتعذر مساعها؟] املاء 

دللت على قدرتا يف التعامل مع حاالت الطوارئ بني 
وذلك باالستفادة من سواتل االتصاالت [؟يتعذر مساعها؟] 

يف شاموا عشرة وألفني يف عام  والفيضان .ومراقبة األرض
سبعة وألفني وعشرة مشال اهلند وفيضانات يف وكشمري 
قد أدت إىل دمار كبري ولكن مت استخدامها للحد وألفني 

 .ليةيمنها يف استخدام البيانات وقواعد البيانات السات
والعاصفة احللزونية وغريها يف حبر  ؟]السايكونات[؟وكذلك 

 .نبؤ با والتحكم فيها إىل حد كبريالعرب وقد مت أيضاً الت

وحنن نشاطر بياناتنا بشأن مراقبة األرض وخرباتنا 
الدولية الكثرية مبا يف ذلك ميثاق ليات من خالل اآل

الفضاء والكوارث الطبيعية [؟يتعذر مساعها؟] بشأن 



COPUOS/T.637 
Arabic 

۳ 
  

البيانات قد [؟يتعذر مساعها؟] و. أيضاً [؟يتعذر مساعها؟] و
اليابان والذي حدث مساعها؟] [؟يتعذر مت استخدامها يف 

يف اليابان ومنطقة فيكوشيما وغريها قد قمنا بإسهام فيه 
 ...وتقدمنا مبعلومات مت تقدميها يف مواقع 

ختامًا إن وفد اهلند يود أن يؤكد  ،سيدي الرئيس
جمال  ،بأنه على استعداد مبشاطرة معرفته ويف هذا الال

ليت حتتاجها تطبيقات الفضاء مع الكثري من البلدان ا
 وأشكركم يا سيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ة التالي ةواملتحدث ،جزيًال للسيد ممثل اهلند على هذا البيان

 .أملانيا ةممثل ةالسيد يف القائمة هي

(مجهورية أملانيا االختادية) أ. فروليش  ةالسيد
 .شكرًا يا سيادة الرئيس): (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية

لموضوع العام لبالنسبة  ،السادة األعضاء ،سيادة الرئيس
أود أن أقدم لكم بعض األنشطة  .اخلاص باملياه والفضاء

ونستفيد من  ،البحثية اليت متت عندنا يف منطقة مشال أملانيا
اليليو وشبكة التطبيقات قد من غسيما  لية واليالنظم السات
ا جزء من البحوث اليت تتم يف مدينة وهذ .مت إنشاؤها
الوقوف على املنتجات وهذه الشبكة تركز على  ،روستوك

ومثة  .ليةيدمات اليت تنطلق من الناحية الساتالبحرية واخل
هذه الشبكة هو املالحة البحرية فاهلدف  هتتناولالذي جمال 

وهذا معناه أن  ،هو حتسني القدرات املالحية للسفن واملوانئ
ملالحة تكون أكثر أمانًا ومقدرًة وذلك باستخدام عملية ا

 .اخلدمات واملنتجات اليت مت احلصول عليها من السواتل
وهذه الشبكة للطبقات البحرية تقدم النصيحة واملشورة إىل 
الشركات والسلطات العامة واملؤسسات غري الرحبية عن  

 .ليةيكيفية استخدام تكنولوجيا املالحة السات

مت اجلانب  ، إذألنشطة هذه الشبكةمثة جمال آخر 
البحري وذلك للمساعدة يف نقل السفن اللوجيسيت 

تخزين وذلك النقل بني األطراف املختلفة يف العملية الو 
فإنين أود أن أذكر بنيتني أساسيتني  ،ويف هذا اإلطار .هذه

ونبدأ بآليغرو وهي  .بوابة البحرسي غيت" مها آليغرو و 
لمساعدة يف الدقة لرضي عبارة عن نظام للدعم األ

وهي تقوم  .يف القطاع املالحي GNSSللتطبيقات املالحية 
ونوعياتا وتقدم تصويبات  GNSSـ ال ؟]سيغنات[؟

وبيانات لكي يتم تطبيقها من أجل احلصول على دقة 
وهي البنية الثانية هي مبثابة وسيلة  ،غيت وسي .عالية

دموا لالختبار البحري متكن املستخدمني بأن يستخ
 .تكنولوجيا االستقبال مع ترددات الغاليليو املوجودة اليوم

توفر اإلمكانية لتطوير تطبيقات  عاإضافة إىل هذا فإن
اليت والدقة  ،GNSSمالحية جديدة انطالقًا من إشارات 

 تبلغ حوايل جزء من سنتيمرت واحد ميكن احلصول عليها.

، سوف ال السيد الرئيس، السادة أعضاء الوفود
إذا كنتم لكن املزيد من التفاصيل الفنية و بعليكم ل أثق

تودون املزيد من املعلومات املفصلة أرجو أن تزوروا املوقع 
 شكراً جزيًال على حسن االنتباه.[؟يتعذر مساعها؟] 

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ر وهل هناك أي وفد آخ .للسيدة ممثلة أملانيا على بيا�ا هذا

 .؟ الهذا البند يف اجتماعنا عصر اليوميود أن يتحدث عن 
الفضاء "إذًا سوف نواصل دراستنا للبند احلادي عشر وهو 

 غداً صباحاً إن شاء اهللا. "،واملياه

 الفضاء وتغير المناخ –البند الثاني عشر 

السادة أعضاء الوفود أود اآلن أن نبدأ دراستنا 
واملتحدث  "،تغري املناخالفضاء و "للبند الثاين عشر وهو 

 .األول يف القائمة هو السيد ممثل اهلند

(مجهورية اهلند) (ترمجة فورية السيد د. غورسنكار 
يدرك  ،شكرًا جزيًال حضرة الرئيسمن اللغة اإلنكليزية): 

ويسرنا  ،وفد اهلند أمهية تغري املناخ وأثره على البيئة العاملية
تنا يف اذناها يف دراسأن نفيدكم بآخر املبادرات اليت اخت

 .اهلند

يشكل تغري املناخ وهو الشغل  ،حضرة الرئيس
وبالتايل  .الشاغل لألسرة الدولية حجم أمهية املوارد الطبيعية

فنحن يف اهلند قمنا بدراسة مكثفة لقطاع املوارد الطبيعية 
وهذا يستدعي جهوزية ملواجهة تغريات املناخ واستدامة 

جيا الفضاء عرب تطبيقاتا على جلهود التنمية. إن تكنولو 
رصد العالقة بني واحمليطات ويف الغالف اجلوي ول األرض

 .تساهم بشكل كبري يف تغريات املناخ ،األرض والفضاء
والبيانات اليت حصلنا عليها من نظم مراقبة األرض اهلندية 
مؤلفة من سواتل جغرافية قطبية وذات احندار منخفض يف 
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نظم ة رسم اخلرائ  ورسم الاملدار قدمت لنا إمكاني
اإليكولوجية والكشف عن أي تغيريات يف الغالف اجلوي 

 من حيث املكان والزمان.

حضرة الرئيس، تستكمل اهلند زيادة شبكة مراقبة 
األرض عرب توفري الظروف األولية األساسية لتحديد التنبؤ 

لنا إذًا بأن نعتمد حمطات  وهذا يسمح ،بأحوال الطقس
واليت هي ملراقبة الطقس بشكل آيل عرب ت يغروممثل آ

وتسمح لنا بأن نتثبت من  ،استخدام آالت عدة خمتلفة
البيانات العلمية األرضية اليت حنصل عليها وأن حندد 

وإن استبانة هذه النماذج قد  .النمذجة املناخية والطقسية
سِّنت من خالل توسيع شبكة املراقبة وحتسني بارامرتات حُ 

لدينا قدرة للقيام  ،إضافة إىل ذلك .لنماذجالساتل يف هذه ا
 ،حبمالت مراقبة متعددة املؤسسات واملنصات والبارامرتات

لقد قمنا حبمالت  .وذلك لتفهم كبري لنظام احمليطات
والسفن واهلواء واملنطاد من أجل دراسة األرض مرتكزة إىل 
ولكي نتفهم بشكل أفضل اجلوانب املعقدة  ،احمليطات

 .ملناخملشكلة تغري ا

كما أننا قمنا بدراسات مهمة عدة لكي نتفهم 
إن وضع مؤشرات تغري املناخ مثل تراجع  ،أثر تغري املناخ

اليا أو الغطاء الثلجي يف القطب امياجلليد يف جبال اهل
وغريها من العوامل مثل غازات الدفيئة وانبعاثاتا هي مجيعاً 

من ات حنن وبادرنا باختاذ مبادر  .موضع دراسة وتوثيق لدينا
ساس جديدة يف أجل إطالق سواتل جديدة ونظم حم

ق ويف املستقبل القريب خنط  إلطال ،الغالف اجلوي
يك من أجل سحب جمموعة من السواتل مثل امليغا تروب

احلرارة وكثافة و املعلومات يف الغالف اجلوي مثل الرطوبة 
 .األمطار يف املنطق االستوائية

الذي ميكن أن  ثالثة د NSAT 3Dلدينا أيضًا 
 "سارا" ،يأخذ صور بالنسبة لبخار املياه اهلواء واحلرارة

والسواتل الصغرية لقياس  ،لدراسة سطح املياه يف البحر
وهذه السواتل تسمح لنا بأن  .والغازات االكتفائية واءاهل

 .حنمل محولة صغرية تطور حمليًا أو عرب التعاون الدويل
موعة السواتل مراقبة وهكذا ميكن لكافة الموعة من جم

 األرض أن تعاجل هذه التحديات اجلديدة.

كجزء من خطتنا الوطنية لتغري   ،حضرة الرئيس
املناخ لدينا أنشطة فضائية نقوم با عرب بعثات تكنولوجية 

نظام و املوارد املائية و ذات صلة متصلة باملوائل املستدامة 
ة املستدامة الزراعو ملة ختضري اهلند و اليا اإليكولوجي حامياهل
نظرًا لرتكيزنا يف البحوث على  .الطاقة الشمسية وغريهاو 

شرنا بإنشاء شبكة من املؤسسات للقيام باتغريات املناخ لقد 
ببحوث شاملة حول املناخ والبيئة مع استخدام املكتسبات 

 على األرض.

ميهد للطريق لكي  دحضرة الرئيس، إن هذا البن
كي نطور هذه املشاريع نفهم أفضل النظام اإليكولوجي ول

حنن نتطلع إىل أن ننضم يف اجلهود مع  ،الدويل نعرب التعاو 
الدول األخرى ملواجهة مشاكل تغريات املناخ اليت تدد 

 البشرية مجعاء.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ة على التالي ةواملتحدث .جزيًال ملندوب اهلند املوقر على بيانه

 .تفضلي ،مندوبة أملانيا هي قائميت

(مجهورية أملانيا االختادية) السيدة أ. فروليش 
شكرًا جزيًال حضرة (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

هو يف إطار البند الثاين عشر ولكن اننا يف الواقع بي ،الرئيس
استخدام تكنولوجيا "يتصل أيضًا بالبند الثالث عشر 

لذلك سأديل بالبيان  "،تحدةالفضاء يف منظومة األمم امل
 .حول البندين هنا

هناك  ،حضرة السيدات والسادة ،حضرة الرئيس
معلومات جديدة وإجيابية حول تغريات غالف األوزون 
وهناك تقرير وضعه مركز الفضاء األملاين مبساعدة املنظمة 

ر بأنه حبلول منتصف القرن قدّ  ،العاملية لألرصاد اجلوية
كثافة طبقة األوزون ستكون كما كانت   احلادي والعشرين إن

 ،أقتبس ،يشري التقرير إىل أنه .عليه يف بداية الثمانينيات
عزى للتنظيم الناجح يف إنتاج هذا التطور اإلجيايب يُ 

كلوراين و فلورايد الواستخدام املواد اليت حتتوي على 
والربوماين وفق بروتوكول مونرتيال الذي صدر يف عام سبعة 

وبينت هذه  .تفاقات األخرى الالحقة الدوليةومثانني واال
العملية النتائج اإلجيابية اليت ميكن أن نصل إليها عندما 

وهذا  .تكون االستنتاجات العلمية مدعومة بقرارات سياسية
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التطور اإلجيايب مضمون فق  إذا كانت االتفاقات يف إطار 
 .�اية االقتباس ،بروتوكول مونرتيال حمرتمة بشكل صارم

فق هذا التقرير ميكننا أن نتوقع من تغري املناخ أن و 
وهذا الثقب  .يسرع عملية استعادة تأهيل طبقة األوزون

يف  .سد مبنتصف القرنالذي كان يف القطب اجلنويب سيُ 
ضافية هذا كي يكون هناك حىت استعادة إ  قبعض املناط

الكربون قد تراجعت وأن يعين أن غازات الكلور فلورايد 
خاصة وأننا يف بداية  ،وزون قد حتسنتتركزات األ

هذه التوقعات يف  .الثمانينيات اكتشفنا ثقب األوزون
التقرير ذاته مرتكزة إىل مناذج حموسبة حتاكي العمليات 

ولكي  .الفيزيائية والدينامية والكيمائية يف الغالف اجلوي
هناك منتجات بيانية  ،نتفهم التغريات يف الغالف اجلوي

ولكي حنصل على أكرب دقة  ،ليةيت ساتتنجم عن قياسا
قارن مع بيانات لية تُ يممكنة إن املنتجات البيانية السات

وهذه العملية أدت إىل قيمة عالية إىل  .مستقلة أخرى
 .بيانات ذات جودة عالية وميكن للعلماء أن يعولوا عليها

. فلنأمل أن تبقى على هذا املنوال ،حىت اآلن األخبار جيدة
 حلسن إصغائكم. شكراً جزيالً 

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واملتحدث التايل على  .جزيًال ملندوبة أملانيا املوقرة على بيا�ا
 .تفضل ،قائميت هو مندوب الربتغال املوقر

(اجلمهورية الربتغالية) السيد ف. دوارته سانتوس 
ًال حضرة شكرًا جزي(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

يود وفد الربتغال أن يعرب عن  ،حضرة الرئيس .الرئيس
ارتياحه لرؤيتك تدرج هذا البند على جدول أعمالنا وهو 

فتغري املناخ هو من أكرب  ،متصل بالفضاء وتغريات املناخ
ويشكل ضغطًا كبرياً  ،التحديات اليت نواجهها يف عصرنا

الصحة وهو متصل جبوانب خاصة ب ،على بيئتنا وجمتمعنا
يهدد األمن الغذائي عرب هشاشة  .اإلنتاج وغريهاو الغذاء و 

كما أن األمطار الغزيرة   .املوارد الطبيعية وتعرضها لالستنفاذ
إىل أعاصري استوائية و ميكن أن تؤدي إىل فيضانات 

ارتفاع مستوى البحار ميكن  إضافة إىل ذلك إن. وجفاف
 عدد توافر املياه العذبة.أن يقلص 

لربتغال أن يهنئ مكتب شؤون الفضاء يود وفد ا
اخلارجي ومنظمة األرصاد اجلوية على إعدادمها هلذا التقرير 

املهم للغاية حول االجتماع املشرتك بني الوكاالت بشأن 
على مستوى  ءاألنشطة املتصلة باستخدام تكنولوجيا الفضا
كما ورد يف   ،منظومة األمم املتحدة ملواجهة تغريات املناخ

 .A/AC.10/199الوثيقة 

أود أن أديل ببعض املالحظات حول هذه الوثيقة 
هناك  ،يف الفقرة الثامنة .وذلك بدف تعزيز طابعها العلمي

أشارة إىل أنه حنتاج إىل تغيري يف بعض اجلوانب العلمية من 
ألننا نريد منها أن تعطي إنذارًا مبكرًا ولكي  ،السواتل

يف احلاالت  تسمح لنا بأن نرصد تغريات املناخ خاصة
وهذا النوع  .اجلفافو الفيضانات و مثل األعاصري  ،القصوى

من املعلومات مهم جدًا لكي نعلم أفضل نظام املناخ وتغري 
املناخ ولكي نتمكن من أن نتثبت من النظم البيانية اليت 

يف الفقرة الرابعة والعشرين أيضًا هناك إشارة إىل  .وردت
لكن هذه املسألة مل ارتفاع مستوى املياه يف البحار و 

خاصة وأننا عندما نتكلم عن  ،تساعدنا يف هذا الال
 .غالف أعلى جيب أن نتكلم أيضًا عن الغالف األدىن هنا

الفقرة الرابعة  .وهنا إشارة إىل هذه املسألة ومستوى البحار
واألربعني تشري إىل أن االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية 

االتصاالت وعلى استخدامها  الالسلكية يركز على مسألةو 
 .وذلك من أجل تفادي تغريات املناخ ،يف املعلومات

كان أن نقول هنا مبواجهة دق مبرمبا من األ
ألنه من غري املمكن أن نتفادى تغري  ،مشاكل تغري املناخ

حنن نالحظ أيضًا تغريات يف  .املناخ أو حنول دون وقوعه
عرب تدابري املناخ ونريد أن نعاجلها بشكلها الصحيح 

كذلك هناك إشارة إىل مبادرة األمم   .التخفيف والتكيف
املتحدة اليت أصدرت يف إطار برنامج األمم املتحدة 
بالفقرتني السادسة واخلمسني والسابعة واخلمسني هي 
حمدودة بعض الشيء نظرًا للربنامج الكبري لألمم املتحدة يف 

"يونيب" ومن اجلدير ذكره هنا أن  .جمال تغريات املناخ
برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية هو الذي اقرتح أن نصدر وأن نضع خارطة 

عد حول وهذه هي اخلارطة اليت تُ  .ملناخيف اهنا للتغريات 
كمل العمل الذي قمنا به يف ألفني وعشرة تغري املناخ واليت تُ 
أولويتان ومها أوًال احلاجة وهنا ُحددت  .ألفني واثين عشر

هي احلاجة إىل اختاذ تدابري  اً ثانيو  ،دولية تإىل توجيها
وهذا حيتاج إىل تكنولوجيا نظيفة ولدينا  .وإجراءات فورية

وريد تعين ختفيض االنبعاثات من جراء  ،بالس مبادرة ريد



COPUOS/T.637 
Arabic 

٦ 

إزالة األحراج وتدهور الغابات مبا يف ذلك حتسني إدارة 
اليت جيب أن  ،ازين الغابات من الكربونخم الغابات وحتسني

ترد يف تقرير منفصل أل�ا مفيدة وتستفيد من تكنولوجيا 
 .الفضاء

تطبيقات الفضاء مهمة جدًا لكي ننجح يف 
يف الواقع إن سواتل مراقبة األرض مهمة  ،مبادرة ريد بالس

جدًا هنا أل�ا هي اليت ترصد إزالة األحراج وتدهور حالة 
تغريات  .ليت تسمح بإدارة مستدامة للغاباتوهي ا ،الغابات

استخدام األراضي إزالة األحراج تساهم تقريبًا بعشرين يف 
 ،املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي

ولذلك يف تقرير ريد بالس جيب  ،بنسبة عشرين باملائة تقريباً 
 أن نتنبه إىل هذه املسألة وإىل التنوع اإلحيائي.

ًا يف القسم السادس حول كيفية املضي قدماً أخري 
نود أن نشري أن استخدام هذه  ،يف الفقرة الرابعة والثمانني

ت جيب أن يتم ملراقبة تغريات املناخ كما ورد االتكنولوجي
حنن ندعم  .ولتحديد تدابري التكيف والتخفيف من اآلثار
دابري ت ددحتهذه اإلسرتاتيجية اليت تتطرق إىل تغريات املناخ و 

التكيف يف جوانب خمتلفة وكذلك عرب النظم الفيزيائية  
املوارد املائية ويف قطاعات كثرية و كاحلفاظ على الغابات 

حنن نستخدم تكنولوجيا الفضاء والبيانات املتصلة با من 
أجل رصد حرائق الغابات اليت كانت مشكلة كبرية لنا يف 

 بالدنا يف األعوام املاضية.

ات السادة شكرًا حلسن حضرة الرئيس حضر 
 إصغائكم.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .سم وفد الربتغالاب نلك السيد سانتوس على هذا البيا

الكلمة للسيد باديال دي ليون  واآلن امسحوا يل أن أعطي
 .سم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييباالذي سيديل ببيان ب

(مجهورية كولومبيا ليون السيد ف. باديال دي 
باسم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب) (ترمجة فورية من 

شكرًا جزيًال حضرة الرئيس. حضرة اللغة اإلسبانية): 
الرئيس، حنن يف غروالك ندرك أمهية تغري املناخ واآلثار 

وحنن لدينا جوانب كثرية متصلة  .السلبية اليت تنجم عنه
ذوبان اجلليد و الفيضانات و  باألرصاد اجلوية كاجلفاف

لذلك بالنسبة إلينا هذه هي من املواضيع اليت جيب  .وغريها

لذلك حنن ندرك متامًا أن  ،أن نوليها اهتمامنا اخلاص هنا
تطبيق التكنولوجيا الفضائية بناًء على مراقبة األرض من 
الفضاء عرب السواتل تعطينا األدوات الضرورية لكي ندرك 

يف الوقت ذاته  .ية تغيريها وكيفية إدارتاهذه الطبيعة وكيف
حنن ندرك املسامهة املهمة اليت قدمتها كوبوس يف هذا الال 

يف املعلومات الفضائية من أجل "يو إن سبايدر"  عرب برنامج
وهنا تود  .إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

طلع با مكتب ضجمموعة غروالك أن ترحب باألنشطة اليت ا
شؤون الفضاء اخلارجي لتعزيز إدارة الكوارث الطبيعية وذلك 

وكذلك ندرك أيضًا يف غروالك "يو إن سبايدر". يف إطار 
دور الكوبوس ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على التعاون 

 .الذي قدمه يف هذا الال

إىل أي  ك تود جمموعة غروالك أن تكرر هناولذل
ون والتنسيق الدوليني مدى من املهم أن نعزز ونكثف التعا

عرب وضع برنامج لبناء القدرات وللتدريب يف مواضيع ذات 
شكرًا جزيالً  .وبشكل خاص تعين البلدان النامية ،الصلة

 .سحضرة الرئي

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ث التايل على واملتحدباديال دي ليون. لك معايل السفري 
 .تفضل ،نز من الواليات املتحدةغقائميت هو السيد هي

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
شكرًا جزيًال حضرة (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): 

مجيعًا هنا أن تغري املناخ مشكلة  كندر  ، أعتقد أنناالرئيس
حنن ننوه جبهود األمانة هنا لكي تدرج هذا  .عاملية يف الواقع
هي من  "يو إن كوبوس"فلجنة  ،ل أعمالناالبند على جدو 

اللجان واملنظمات العاملية تقريبًا اليت تنظر يف مسألة مراقبة 
األرض من الفضاء مع وضع تغريات املناخ يف صلب 

فسواتل مراقبة األرض تعطينا نظرة فريدة من نوعها  ،أولوياتا
لألرض ومراقبة السواتل صارت أداًة أساسيًة من أجل 

رف أساسية عن بيئتنا لكي نتفهم انعكاسات تكوين معا
 ،وهي تقدم اإلجناز املمكن هنا .جمتمعناعلى تغري املناخ 

وإذا كان بإمكان السواتل أن جتمع هذه البيانات احلساسة 
 .فالتعاون الدويل هنا أساسي للغاية

تشاطر الواليات املتحدة اهلدف املشرتك هنا لكي 
 ،األرض مبا فيها تغري املناخنتفهم النظم املادية واحلية على 
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يف عام  .وكيف ميكن ألنشطة اإلنسان أن تؤثر على البيئة
ألف وتسعمائة وستني أطلقنا حنن أول بعثة لنا الستكشاف 

كما أننا   ،عرب الرجل اآليل الروبويت ،األرض من الفضاء
هذا  .حصلنا على أدوات كثرية ساعدتنا يف هذا النظام

ساسية لبيئة األرض مثل استخدام النظام قدم لنا مراقبة أ
غطاء األراضي وتغرياته منذ عام ألف وتسعمائة واثنني 

األوزون منذ مثاين الف وكذلك الثقب يف غ ،وستني
كذلك استنفاد اجلليد يف القطب الشمايل خالل   ،وسبعني

إشعاعات الشمس يف ، و الصيف منذ عام مثاين وسبعني
، مثاين وسبعنيالغالف اجلوي منذ عام ألف وتسعمائة و 

وكذلك  ،ارتفاع مستوى البحار منذ عام اثنني وتسعنيو 
 ،تكاثر النباتات يف احمليطات منذ عام سبعة وتسعني
وكذلك حجم اجلليد يف منطقة غرين الند والقطب 

وهذه املراقبة عرب السواتل مسحت للعلماء بأن  .الشمايل
عة ختفض رأينا أن إزالة األحراج تتم بسر  .حيددوا تغري املناخ

من قدرة الغالف اإلحيائي على استيعاب ثاين أكسيد 
وبسبب تغري املناخ إن استعادة  .الكربون يف الغالف اجلوي

ثقب األوزون يف غالف القطب الشمايل مل حيصل بالسرعة 
 .اليت توقعناها عندما وضعنا بروتوكول مونرتيال

وبالنسبة إىل تغطية اجلليد يف البحر خالل فرتة 
قد تراجعت بسبب احرتار  ، القطب الشمايلالصيف يف

املياه يف احمليطات وارتفاع احلرارة يف اجلو وهذا االحرتار 
العاملي يؤدي إىل احرتار أيضاً يف الغالف  يتسخني املناخالو 

ورأينا أن الغالف اجلليدي يف غرين الند يفقد كل  .اجلوي
عام ثالث مرات حجمه األصلي كما كان يف جبال األلب 

واحلياة البحرية شهدت تراجعًا بسبب االحرتار يف  .الً مث
وزيادة استيعاب ثاين أكسيد الكربون يف الغالف  ،احمليطات
فقدان اجلليد و التسخني و وهذا االحرتار املناخي  .اجلوي

هي مجيعًا من العوامل اليت تساهم  ،وذوبان اجلليد يف اجلبال
تغري املناخ يف ارتفاع مستوى البحار. هناك أمثلة كثرية ل

ولكننا عرب اجلهود العلمية والتكنولوجية املشرتكة ميكن أن 
وبالتايل أن نتخذ اإلجراءات  ،نتفهم تغري بيئة األرض

 املناسبة اليت ميكن أن حتمي جمتمعاتنا.

تعمل الناسا حاليًا على ثالث عشرة بعثة للسواتل 
عالية تقدم البيانات ذات االستبانة العالية والدقة ال ،البحثية

الغالف اجلوي و احمليطات و تراقب غطاء األرض و للمعايرة 
ومن  ،الغطاء اجلليدي والغالف اإلحيائي أو البيولوجيو 

اجلدير ذكره أنه لدينا ثالث عشرة شريكًا دوليًا يف هذا 
الال مما يبني أمهية التعاون من أجل االستخدام السلمي 

تطوير إضافة إىل ذلك حنن يف صدد  .للفضاء اخلارجي
ننوي أن نطلقها بني  ،تسعة سواتل للبحوث وملراقبة األرض

ومعظمها  .أعوام ألفني وإحدى عشر وألفني وسبعة عشر
كما أن سواتل مراقبة األرض التابعة لناسا   ،مع شركاء دوليني

مثًال عدة بعثات قائمة توفر  .تفيد التمع بشكل مباشر
ت الفيضانات بيانات من أجل إدارة والتنبؤ والتصدي حلاال

الطقس والكوارث و األمراض املعدية و جودة اهلواء و واجلفاف 
 الطبيعية.

لدينا أيضًا حنن يف الواليات املتحدة اإلدارة 
لديها حاليًا مخسة  ،الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي

سواتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض ومخسة يف املدار 
لدينا أيضاً  .قيد التخزين ثالثة قيد التشغيل واثنني ،القطيب

مركبة فضائية تعمل على تغطية منطقة القارة األمريكية 
ويف املدار القطيب نشغل أيضًا مركبتني فضائيتني  ،اجلنوبية
يت سات من أجل ا شراكة مع املنظمة األوروبية يوملدين

تغطي أيضًا منطقة  ،سواتل االستكشاف واألرصاد اجلوية
ن نشغل مركبة قياس طبولوجيا إضافة إىل ذلك حن .القطب

 ،سطح احمليطات جيسون اثنني اليت طورتا ناسا مع الكنيس
كما أننا بصدد   .املركز الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا

إصدار اجليل اجلديد من السواتل التشغيلية باملدار الثابت 
 .بالنسبة لألرض واملدار القطيب

ملراقبة  حنن بصدد تطوير تكنولوجيا جديدة أيضاً 
ونوى تعمل أيضًا على النظم  ،األرض عرب السواتل

 .التشغيلية للغالف اجلوي واحملي 

عرب الشراكة بني ناسا وهيئة املسح اجليولوجي 
األمريكية حنن نشغل سواتل لفهم غطاء األرض والتغريات 

يف الواقع حبلول عام ألفني واثين عشر سنحتفل  .فيه
 ،النظام املهم من السواتل بالذكرى األربعني إلنشاء هذا

وميكن هلذا النظام أن يعطينا سياسة من البيانات احلرة 
املفتوحة اليت ميكن أن حنصل عليها واليت غطت لنا تسعة 

حاليًا تعمل  .وثالثني عامًا من التغيريات يف غطاء األرض
ناسا مع هيئة املسح اجليولوجي على شراكة جديدة لتطوير 

سات د أجل إطالق بعثة الن نظم فضائية وأرضية من
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طلق بعد سات مثانية وستُ دالستمرارية البيانات سنسميها الن
 .كانون األول ديسمرب ألفني واثين عشر وتدخل يف املدار

نعمل أيضًا بشراكة مع دول أخرى وهذا مبدأ 
 ،وعقيدة أساسية لنا يف مراقبة األرض ويف إسرتاتيجيتنا

سواتل أن تساعدنا فيمكن بأنشطة مراقبة األرض عرب ال
على تفهم نظم املراقبة الدولية واليت هي برعاية األمم 

اللجنة الدولية و املتحدة مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 .الفاو ،احلكومية للمحيطات ومنظمة األغذية والزراعة

تستكمل الواليات املتحدة العمل مع النظام 
طينا حملة عامة لنظام الذي يع ،العاملي ملراقبة املناخ جيكوس
وكجزء من هذا النظام تدعم  .املناخ العاملي بشكل إمجايل

دولية لسواتل مراقبة األرض اللجنة الالواليات املتحدة 
وكذلك الكوكبة االفرتاضية التابعة لسيوس وهي  ،سيوس

جمموعة من القدرات املنسقة يف الفضاء وعلى األرض تعمل 
 .مع بعضها البعض

يشكل نظام جيكوس املكون  إضافة إىل ذلك
األساسي ملراقبة األرض من النظم العاملية لنظام مراقبة 
األرض حيث تستكمل الواليات املتحدة دورها الريادي يف 
هذا الال وهي جزء من الموعة الدولية احلكومية ملراقبة 

وهذه النظم تعطينا نظاماً منسقاً وشامًال لنظم  .األرض جيو
وميكن أن  ،السواتل وعرب مراقبات أخرى مراقبة األرض عرب

وهذا يشكل حتدياً كبرياً ولكنه  .تقدم للمستخدمني اآلخرين
 .واعد ويفيد البلدان املتقدمة والنامية معاً 

رغبتها بأن تستفيد من  ةتبدي الواليات املتحد
ناخ العاملية ولكي تطور املعارف املالسواتل ملراقبة تغريات 
 ،النظام املتكامل العاملي يف األرضاألساسية اجلديدة حول 

وحنن نستكمل مراقبة األرض ولكي نعزز أمننا الدويل 
قصرية الوازدهارنا االقتصادي وخنفف من آثار املخاطر 

كما أننا نسعى إىل تقاسم املنافع   .األمد واملتصلة بتغري املناخ
مثًال إن ناسا مع  ،التمعاتية والعملية لسواتل مراقبة األرض

 "سرفري"الدولية لديها برنامج للتنمية  "يو إس إيد"ة وكال
يقدم كيفية الوصول إىل البيانات وحتليلها وقدرات تكوين 
الصور لدعم صنع القرارات على الصعيد احمللي واإلقليمي 

ويف  .ألغراض إدارة بيئية وإلدارة الكوارث يف البلدان النامية
إىل ثالثة العام املاضي وسعنا شبكة سريفري من عقدتني 

 EAST ،للقارة األمريكية "مريكا"سرفري ميزو أعقد إقليمية 
AFRICA اليا وناسا الشرق إفريقيا وملنطقة جبال اهليم

  .تناقش اآلن كيفية توسيع هذه الشبكة على مناطق إضافية
بيانات الكما أننا نشدد على أمهية التنسيق والتعاون لتقدمي 

وتعزز بيانات  األرضية يف املوقع لكي تكمل وتثبت
وهذا جمال حيتاج إىل حتسني وهو جمال لتعاون  .السواتل

خمتلفة من تويات حمتمل فيما بني الدول اليت لديها مس
 .القدرات البحثية

وتستمر الواليات املتحدة يف عملها مع األسرة 
الدولية لكي تكون نظمًا شاملة ومنسقة ومستدامة ملراقبة 

ولكي  .يوم ويف املستقبلاألرض تكون ملصلحة البشرية ال
حنقق هذه الرؤيا فسياستنا هي أن نضاعف ألقصى حد 
ممكن إمكانية الوصول إىل هذه البيانات بشكل سريع وحر 

إذاً من السواتل  ،وخاصة تلك اليت تأيت من البيانات ،وجماين
املدنية لكي نعمم األدوات واملعارف الستخدام هذه 

منها ونفهم تغري املناخ  وهكذا ميكن أن نستفيد  .املعلومات
وحنن  .كما حصل باألمس وحيصل اليوم وسيحصل يف الغد

بشكل منفتح  تحنث كافة الدول على تقاسم البيانا
 وشفاف.

نظرًا للتفهم املتزايد للتفاعل فيما  ،حضرة الرئيس
 ،ةبني الغالف اجلوي واحمليطات واألرض والنظم اإليكولوجي

ن نعمل مع بعضنا البعض نرى أنه عرب مراقبة األرض ميكن أ
األمم مجيعًا لنتفهم وحنمي وحنسن مستوى العيش على  

شكرًا جزيًال على استماعكم هلذه املداخلة  ،كوكبنا األرض
 وتقاسم اآلراء معنا.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
يل على قائميت هو السيد واملتحدث التا .للواليات املتحدة

 .اليابان يوشيدا من

(اليابان) (ترمجة فورية من اللغة السيد ر. يوشيدا 
 ،حضرة الرئيس .شكرًا جزيًال حضرة الرئيساإلنكليزية): 

سم الوفد الياباين اامسحوا يل ب ،حضرات السيدات والسادة
درج على جدول أن أعرب عن سرورنا لرؤية هذا البند يُ 

بلدان فتغري املناخ أمر أساسي وموضوع ملح لل ،أعمالنا
ألنه يشكل  ،مجيعًا ليس فق  املتقدمة بل النامية أيضاً 
وبسبب هذه  .تديدًا على األمن البشري ويعرب احلدود
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السمة الفريدة من نوعها هلذه املشكلة جيب أن حنل هذه 
ولذلك تعمل اليابان على هذا  ،ملح لاملشكلة بشك

وبناء على فكرتنا أي أنه من  .املوضوع من دون كلل وملل
ملهم للغاية أن تعمل الدول مجيعًا على سد هذه اهلوة بني ا

، حنن شاركنا يف االتفاقية الدول لكي حتل هذه املشكلة
ية لتغريات املناخ وغريها من األجهزة التابعة لألمم ر طااإل

وحنن نود أن نشاطركم أفكارنا بشأن األفكار اليت  .املتحدة
كسيد الكربون على اختذناها لبيانات مراقبة انبعاثات ثاين أو 

كما أننا نريد أن نساعدكم يف مشكلة   ،جدول األعمال
 تغري املناخ عرب العمل يف كوبوس.

تغريات املناخ واملسائل  بالنسبة إىل ،حضرة الرئيس
حنن لعبنا دورًا رائدًا من خالل إنشاء  ،ة بالبيئة العامليةلاملتص

يف نية  ويف نطاق اخلطوة القادمة فإن .جمموعة مراقبة األرض
اليابان أن تستخدم رصد الغازات الدفيئة وتغري املناخ ورصد 
األرض وذلك من خالل إرساء املنظومة العاملية لنظم رصد 

اليابانية لشؤون  ويف الوقت الراهن فإن الوكالة .األرض
طلع ضوت ،الفضاء تشرتك يف إدارة جلنة سواتل رصد األرض

رين فإن اليابان ما وإىل جانب األعضاء اآلخ .بصفة الرئاسة
طلع بدور أساسي وذلك بالعمل بشأن املواضيع ضفتئت ت

ت الدفيئة من الفضاء ورصد شأن رصد الغازاذات األولوية ك
ورصد الغازات الدفيئة من الفضاء يقصد  .الكربون والغابات
كوكب األرض والتقليل من االحنرار، احنرار  منه احليلولة دون 

ثاين أوكسيد الكربون وفقاً شأن كانبعاثات الغازات الدفيئة  
كذلك فإنه مل يكن لدينا و  .ملا جاء به يف بروتوكول كيوتو

على الصعيد إمكانية قبل هذا لرصد توزع الغازات الدفيئة 
وأصبحت هناك ثالمثائة نقطة للرصد  .بشكل دقيقالعاملي 
غازات الدفيئة يف الغالف الوميكن رصد توزع  ،من الرب

يف السابق وأمكن اليوم مباشرة كن يقاس اجلوي وهو ما مل ي
قياسها يف خمتلف أحناء مساحات املعمورة وبقدر عال من 

نات املتعلقة بدرجة الرتكيز وحنن ننتج ونوزع هذه البيا .الدقة
ان وثاين أوكسيد الكربون وذلك بعد التحقق الضروري امليث

وما نرجوه أن هذه التحاليل ستساعد يف  .والتحسني
أ.  ين أوكسيد الكربون بقدر هامش أقل من اخلطتقديرات ثا

كما أننا سنقدم عرضًا تقنيًا أكثر تفصيًال بشأن نتائج 
 .هذا البندخيص  مابرنامج إيبوكي في

شي تفيما خيص تعقب الغابات والكربون فإن داي
ستخدم يف رصد املناطق الغابية وغري الغابية هي صفيفة تُ 

أساسية لقياس  وهي معلومات ،وقياس الكتلة احليوية
ويف شهر  .من الغابات اتنبعاثالامتصاص الكربون وا
فإن جاكسا أنتجت صور  ،املاضيتشرين األول/أكتوبر 

تبلغ نسبة استبانتها عشرة أمتار وخرائ  للغطاء احلراجي 
  .وهذه الغازات وهي أعلى درجة استبانة مسجلة يف العامل

غري شي يف قياس القطع تكذلك فإنه يتم استخدام داي
القانوين لألشجار يف منطقة األمازون بالتعاون مع إدارة 

قد شرعت يف أيضًا كما أن جاكسا   .الغابات الربازيلية
املعهد الربازيلي أيضًا التعاون مع الصليب األمحر ومبعية 

كما أن جاكسا تشرتك يف رصد إزالة   .لبحوث الفضاء
شي تدايتل ، وبالرغم من أن ساالغابات يف املناطق املدارية

من هذا العام فإن اليابان أيار/مايو قد أ�ا عمله يف 
غري ستواصل املسامهة يف حل املشاكل العاملية املتعلقة بت

ت الدولية كشأن اليونيسكو ناكيااملناخ وذلك بالتعاون مع ال
باإلضافة إىل ذلك فإن استخدام دايتشي  .وأمانة رامسار

انبعاثات الغازات  وإيبوكي يساعد هو يف توفري طريقة لقياس
وكذلك إجراء الكشف التجرييب لتدهور مؤشر  ،الدفيئة

تدهور الغابات مما يشهد عن تزايد تركيز ثاين أوكسيد 
واهلدف من ذلك هو تطوير  .الكربون بفعل نزع الغابات

العلوم املناخية والقياسات الفعالة الحنرار كوكب األرض 
يف ما يتعلق  وذلك بالوصول إىل مناهج دقيقة يف القياس

الدفيئة مما يشمل عوامل عديدة مؤثرة منها زات بتوزيع الغا
 التدفق واالنبعاثات واستيعاب الغازات.

أخريًا أود أن أعرفكم جبهود  ،سيدي الرئيس
وفيما خيص التقدم الغذاء، اليابان يف سبيل تيسري إمدادات 

يف الزراعة فإن باإلمكان تقدير نسبة منو احلبوب كشأن 
وكذلك جودتا من حيث الرطوبة والربوتينات إىل  رزاأل
وهناك جتارب جارية يف هذا الصدد يف اليابان  .آخره

تعقيد إدارة هذه البيانات زيادة واخلطوة القادمة تتمثل يف 
وإن استمرار رصد اإلنتاج الزراعي من شأنه  ،وزيادة دقتها

أن يقدم معلومات هامة تساعد يف ضب  اسرتاتيجيات 
وسنواصل استخدام هذه  ،نتاج الغذائي يف بالدناضمان اإل
 .املعلومات

اليابان تدعم استمرار هذا البند  ،سيدي الرئيس
بعد دورة السنة املقبلة للجنة ألن فيه فرصة ساحنة لنا لكي 

وحنن نعتقد أن  ،نتبادل جتاربنا واحللول اليت نصل إليها
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تغري  اللجنة األم ميكنها أن تبذل جهودًا ملعاجلة مشاكل
 وشكراً على حسن اإلصغاء. ،املناخ على الصعيد العاملي

الشكر (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ملمثل اليابان املوقر على بيانه والكلمة اآلن ملمثل اململكة 

 .العربية السعودية

(اململكة العربية السعودية): السيد م. أ. ترابزوني 
ة على كوكب األرض اليت تتأثر إن األحداث املتعلقة باحليا

وهذا يتطلب  ،باملناخ الفضائي هي ذات االهتمام املشرتك
منا مجيعًا فهم آثار النشاط الشمسي على مناخ األرض 

وعلوم الفضاء وتقنياته هلا أمهية يف  ،والكواكب األخرى
وهنا سيدي  .فعالية األنشطة الفضائية القائمة واملستقبلية

تعاون الدويل يف دراسة املناخ نرحب بدعم ال ،الرئيس
الفضائي من خالل مبادرة مناخ الفضاء اليت توفر للدول 
األعضاء فرصة التنسيق اجليد للرصد العاملي ملناخ الفضاء 

وتبادل  ةوتعزيز القدرات األساسية وكذلك البحوث الفضائي
قد قام معهد حبوث الفضاء يف لو  .عاملعلومات بني اجلمي
ربية عزيز للعلوم والتقنية يف اململكة العمدينة امللك عبد ال

تطوير وجتهيز مركز خمتص السعودية بوضع إسرتاتيجية ل
شكراً  ،لدراسة املناخ الفضائي والتنسيق مع الشركاء الدوليني

 سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ل هناك ه .ملمثل اململكة العربية السعودية على هذا البيان

طلبات أخرى للكلمة بشأن هذا البند من بنود جدول 
إذاً  .األعمال يف هذه اجللسة؟ ال أرى أي طلب للكلمة

الفضاء وتغري "البند الثاين عشر  ،نعلق النظر يف هذا البند
 صباح غد.ونواصله  "املناخ

استخدام تكنولوجيا الفضاء في  -البند الثالث عشر 
 منظومة األمم المتحدة

دوبون الكرام أقرتح اآلن الشروع يف النظر يف املن
استخدام تكنولوجيا "البند الثالث عشر من بنودنا وهو 

إن كان منكم  موأسألك "الفضاء يف منظومة األمم املتحدة
من يطلب الكلمة بشأن هذا البند الثالث عشر؟ ال أرى 

إذًا نواصل النظر يف هذا البند الثالث  ،أي طلب للكلمة
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة "خيص عشر والذي 
 نواصله صباح غد. "،األمم املتحدة

 دور اللجنة في اللجنة –البند الرابع عشر 

أيها املندوبون الكرام أو اآلن أن أنتقل بكم إىل  
مستقبل دور "النظر يف البند الرابع عشر والذي خيص 

ثني أول املتحد ".دور اللجنة يف املستقبل"أو  "،اللجنة
يفالو إيبيس. بشأن هذا البند هو سعادة السفري سريو أر 

لعلكم تذكرون فإن اللجنة كانت اتفقت سنة عشر وألفني و 
أن تبحث يف نطاق هذا البند من بنود جدول أعماهلا 

صوب سياسة لألمم املتحدة بشأن "موضوعًا عنوانه 
حه الرئيس السابق وهذا املوضوع كان قد اقرت  "،الفضاء

 مثان وألفني وتسع وألفني السفري سريو  سنيتللجنة بني
 .تفضل يا سيادة السفريأريفالو إيبيس، 

األكادميية الدولية (السيد س. أريفالو إيبيس 
) (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية للمالحة الفضائية

امسح يل أن  ،شكرًا جزيًال يا سيدي الرئيس: واإلسيانية)
 العام السابق لألمم املتحدة أبدأ حديثي باقتباس قولة لألمني

كان يقول كانت األمم املتحدة سابقًا تعمل   ،كويف عنان
مع احلكومات لكننا نعلم اليوم أنه ال سبيل لتحقيق السلم 
والرخاء دومنا شراكة تشرتك فيها احلكومات واملنظمات 
الدولية والموعة العاملة يف جمال الفضاء والتمع املدين لقد 

 طني اليوم بعضنا ببعض.أصبحنا مرتب

لسنة عشرة  ٦٥/٦٧بالقرار ، عمًال سيدي الرئيس
وألفني خبصوص موضوع حنو سياسة األمم املتحدة يف جمال 
الفضاء يشرفين ويسرين بصفيت ترأست اللجنة بني سنيت مثان 

التقدم احملرز بشأن هذه بوألفني وتسعة وألفني بأن أعرفكم 
نظار جلنتكم الكرمية يف املبادرة اليت شرفت بعرضها على أ

 دورتا الثانية واخلمسني.

سيدي الرئيس، أود أن أبدأ احلديث باإلعراب 
عن تقديري الشخصي للمسامهات العديدة واملفيدة اليت 
تفضلت با يا سيدي الرئيس إلطراء هذه الوثيقة خالل 

وتصوراتك  .اجتماعات املشاورات غري الرمسية اليت عقدناها
اجة إىل حوكمة عاملية فيما خيص يا سيدي بشأن احل

موضوع الفضاء هي تصورات بالغة القيمة وهي تضفي 
ويسرين أميا سرور أن  .املشروعية على استمرار هذه املبادرة

تكون لدينا نظرة موحدة ومشرتكة بشأن دور اللجنة يف 
املستقبل كما أعرب عن ذلك خالل اجلمعية العامة 
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ضائية اليت اشرتكنا فيها يف لألكادميية الدولية للمالحة الف
لقد أتيحت يل الفرصة سيدي الرئيس كي  .السنة املاضية

سيما منها تلك اليت تندرج يف  أخاطب منتديات عديدة وال
وأخص بالذكر مؤمتر شؤون  ،إطار أعمال هذه اللجنة

الفضاء لعموم القارة األمريكية يف املكسيك يف السنة املاضية 
يف اجلزائر يف السنة املاضية وكذلك ومؤمتر القادة األفارقة 

نام سنة  تيقد يف فيمنتدى آسيا واحملي  اهلادي الذي عً 
 .مثان وألفني

كما أن أود أعن أعرب عن تقديري وشكري 
للهيئات اليت نظمت ندوات بشأن السياسات الفضائية 

سيما  ال ،وأتيحت يل خالهلا الفرصة للتعريف بذه املبادرة
كما أين أود أن أعرب   .ح يف جنيفخالل مؤمتر نزع السال

عن تقديري الشخصي واخلاص للخرباء الذين ينتمون إىل 
خمتلف الموعات اإلقليمية والذين ساعدوا يف صياغة هذه 

وعلى وجه اخلصوص الفريق الدويل للخرباء املنبثق  ،الوثيقة
  .عن مؤمتر شؤون الفضاء يف عموم القارة األمريكية

بيل اخلالصة عن أهم وسأحدثكم اآلن على س
التحديات  ،أوالً  .العناصر الواردة ضمن هذه املبادرة

التمعية واالقتصادية والبيئية اليت تواجهنا هي حتديات 
والطريقة الوحيدة ملواجهتها هي  ،معقدة مرتابطة فيما بينها

وانطالقاً  .االنطالق من خمتلف القطاعات يف غاية موحدة
العاملية بني إىل التحالفات  من التعاون احمللي ووصوالً 

املدين ووكاالت التنمية واملراكز  احلكومات والتمع
 ةكل هذه األطراف ينبغي أن تضافر اجلهود بغي  ،األكادميية

سيدي الرئيس يا وبذلك  .حفظ االبتكار وضمان الدميومة
فإن تعدد الفعاليات وتنوع الثقافة ومصاحلهم ومهامهم كل 

يق هذه الغاية ما مل يكن لدينا ذلك جيعل من الصعب حتق
وبالتايل فإنه هناك حاجة  .إطار مفهومي جيمع هذه املبادرة

إىل قدر كبري من االلتزام وإىل املبادرة والقيادة على غرار 
الروح اليت سادت خالل هذه الذكرى اخلمسني إلنشاء 
اللجنة وضرورة التعاون بني الفعاليات احلكومية وغري 

تحدي املتعلق بالبحر والفضاء يف وهذا ال .احلكومية
أوائل هذا القرن احلادي والعشرين خيص [؟يتعذر مساعها؟] 

وهو ما  ،السبيل إىل صون النظم البيئية والبحرية والقارية
" الفضاء واملياه"أرجو أن يعاجل يف إطار موضوع بند عنوانه 

كذلك فإن استمرارية األنشطة   .بنود هذه اللجنةمن 
الشواغل األساسية للدول األعضاء يف  الفضائية هي من

هذه اللجنة أل�ا حتيل على شواغل مشروعة من وجهات 
"يو إن سبيس" ما تطرقت إليه الوثيقة هو و  .نظر متعددة

واليت تتضمن عناصر أساسية لضمان استمرار وتطور 
 .وهي اآلن مدار النقاش يف هذه اللجنة ،األنشطة الفضائية

يف سياسات األمم املتحدة  ،Policy UN Spaceووثيقة 
جمال الفضاء تتضمن عناصر أساسية تتصل بالضرورة اليت ال 

ومن ذلك ومن  .غىن عنها لضمان دميومة أنشطة الفضاء
دواعي االنشغال بالنسبة للدول النامية ذاك الذي يتعلق 
باستخدام الفضاء دعمًا للتنمية املستدامة على كوكب 

وال سبيل  ، متكاملوذلك يف نطاق منهج مشويل ،األرض
للفصل بني العنصرين األساسيني أي الفضاء اخلارجي 

 .والدميومة على سطح األرض

ية، اجلانب الثاين خيص الوصول إىل املوارد املدار 
على حنو  هاستخدامموارد املدار الثابت بالنسبة لألرض وا

منصف وأود أن أشري هنا إىل اجلانب التقين الذي يرد ضمن 
عي الذي يستند إليه النقاش بشأن دميومة اإلطار املرج

 .األنشطة الفضائية

من املؤكد أن هناك حاجة متزايدة إىل إرساء  ،ثالثاً 
�ج يسمح مبساعدة املستخدمني اجلدد للفضاء والدول 

والتحوالت املستمرة يف السياق  ،املقبلة على ارتياد الفضاء
د من سيما ما تتسم به من تعقد متزايد تزي الفضائي وال

لتكون  ،أمهية املنتديات متعددة األطراف كشأن هذه اللجنة
ولكن  ،حمفًال يتباحث فيه بشأن دميومة األنشطة الفضائية

دومنا خارطة طريق يا سيدي الرئيس وباعتبار تعدد 
طلع بنحو مسؤول ضالتحديات فإنه مل يكون بإمكاننا أن ن

 .مبواجهة هذا التحدي اجلسيم

إلقليمي واألقاليمي يعطي إن التعاون ا ،رابعاً 
األولوية لرؤية موحدة تقوم على قواعد واضحة للعبة معلومة 
ومتفق عليها من اجلميع وهي شرط ال بد منه لتطوير 

إذ  ،ما يقتضي توحيد املعايري والقواعدهو التعاون الدويل و 
على ذلك يتوقف مقدار التعاون والعمل وفق هذه النهج 

يقة املتعلقة بسياسات األمم ن الوثمحسبما ورد اقرتاحه 
املتحدة يف األمم املتحدة يف جمال الفضاء يقتضي إعطاء 
دور هام للدول الناشئة والنظر إىل الفضاء باعتباره مورداً 

 .حمدوداً 
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فضًال عن اإلطار املرجعي املمثل  ،خامساً 
باملعاهدات واإلعالنات املتعلقة بالتعاون الدويل فال بد أيضاً 

 هذه االعتبارات اجلهود الواردة يف شمل يفمن أن يُ 
وأذكرها بأمسائها اإلنكليزية يا سيدي  ،املبادرات التالية

  .الرئيس

 ).ملتحدث يقرأ خطابه بسرعة كالعادة(ا

اإلطار  ،املرجع األول هو أهداف األلفية اإلمنائية
الثاين هو استعراض السياسات الشامل لسنوات ثالث، 

 On UNداف األمم املتحدة، بادرة توحيد أههناك أيضاً م
Initiative.  هناك أيضًا الفريق اإلمنائي لألمم املتحدة

والموعة اإلمنائية لألمم املتحدة وكذلك إطار املساعدة 
ن فعالية . إعالن باريس بشأأونداف ،اإلمنائية لألمم املتحدة
  الغلوب"وأخريًا االئتالف العاملي  ،املساعدة أو املعونة

ذي ميثل جهدًا متظافرًا بني املنشآت وال "،كومباكت
هذه إذًا بعض العناصر اليت ميكن أن تندرج يف  .واملواطنني

نطاق مفهوم التنمية الفضائية يف سبيل تنمية مستدامة على 
راعى فيها على وجه اخلصوص سطح كوكب األرض تُ 
 احتياجات الدول النامية.

وبفضل السمة اليت  ،أخريًا يا سيدي الرئيس
فإنه ميكن حتديد احملاور على  ،ا أنت على املقرتحأضفيته

الوثيقة املتعلقة بسياسات األمم  ،أوالً  .النحو األساسي
عد إطاراً مرجعياً مفهومياً املتحدة يف جمال الفضاء ميكن أن تُ 

يدعم مبادرات أخرى وهي رافد وملهم بشأن الشواغل 
األخرى اليت ما فتأت تظهر هنا وهناك خبصوص األنشطة 

سيما يف الدول املقبلة على تنظيم أنشطتها يف  ال ،لفضائيةا
 .جمال الفضاء

هي وثيقة  UN Space Policyإن وثيقة  ،ثانياً 
مستقبلية لتحديد مستقبل األنشطة الفضائية ينبغي النظر 
إليها ليس دراستها يف إطار هذه اللجنة فحسب ولكن 

على  أيضًا من جانب الفعاليات األخرى اليت هلا تأثريها
مي يف صوغ سياسات إدارات الصعيد الوطين واإلقلي

 الفضاء.

فإن وثيقة سياسات األمم  ،أخرياً يا سيدي الرئيس
وثيقة مفتوحة متطورة أو متجددة  ،املتحدة يف جمال الفضاء

وصيغتها النهائية بالطبع سيتم تقدميها  ،وتلك هي مزيتها
 .يف الوقت الذي يعترب مناسباً أمام هذه اللجنة

ختامًا أعرب عن تقديري وشكري لكافة املندوبني 
الذين شاركوا يف العمل بشأن هذه الوثيقة وشاركوا يف 

واالجتماعات الثنائية  ،املشاورات الرمسية منها وغري الرمسية
وأجدد لك  .العديدة اليت شرفت وسررت بإبرامها معكم

كما أتوجه بالشكر   ،شكري أنت شخصيًا يا سيدي الرئيس
ألمم املتحدة املعين بشؤون الفضاء على دعمكم ملكتب ا
 شكراً جزيًال يا سيدي الرئيس. .مجيعاً 

أشكرك (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
واآلن الكلمة أريفالو.  يا صاحب السعادة، السفري سريو

لتعليق راميوندو غونزاليز أمينات لنائب الرئيس الثاين السفري 
 .وجيز

(نائب الرئيس الثاين) زاليز أمينات السيد ر. غون
شكرًا جزيًال يا سيدي (ترمجة فورية من اللغة اإلسبانية): 

الرئيس وشكرًا على تنبيهك إىل أن تعليقي سيكون وجيزاً. 
و بصدد حديث ثنائي اآلن الفيلألسف زميلي سريو أر 

 .وأرجو أن يصغي إىل ما سأقول

مؤمتر  لقد أشار الزميل إىل الفريق الدويل خلرباء
فخر إذ ألشؤون الفضاء يف عموم القارة األمريكية وإين 

أنتسب لذلك الفريق وإذ أين شاركت يف املؤمتر السادس 
وأردت أن  .الذي عقد يف باكشوتا يف املكسيك مؤخراً 

أوضح أمرين اثنني إلضفاء املزيد من املتانة والدقة بذا 
سفري على املوضوع الذي ما فتئ تزداد أمهيته وعلى تنئة ال

 عرضه.

أعتقد أنه من الضروري إضافة بعض  ،أوالً 
العناصر كما أشار سعادة السفري هو نفسه هي هامة ومنها 

ويف  .اإلطار املرجعي األساسي هو مفهوم التنمية املستدامة
إطار هذا اإلطار املرجعي ميكن أن أضيف عناصر أخرى قد 

ومباكت"، "غلوبال كُأمهلت أحيانًا مثل االئتالف العاملي 
وكذلك هناك  .وهو عنصر ال ينبغي إمهاله أو إغفال أمهيته
ذاك املتعلق هو مفهوم آخر ال يقل أمهية عن هذا األول و 

بتجاوز حدود املساعدة أو التدخل اإلنساين بل املسؤولية 
 .على محاية بيئتنا احليوية



COPUOS/T.637 
Arabic 

۱۳ 
  

أريد أن أعرفكم مبا علمته وهو أن جامعة  ،أخرياً 
جانب الدكتور لويس كاردونا ستنظم يف  سانتياغو ممثلة من

السنة املقبلة يف اإلطار األكادميي ندوة خمصصة للسياسات 
 .الفضائية

وأعد أن تكون هذه اجلملة هي مجليت  ،أخرياً 
أرى أنه من األساسي يف عمل من هذا القبيل ويف  ،األخرية

هذا السياق املفهومي من األساسي إبقاء هذه املسألة 
أعمال هذه اللجنة على األقل لسنة  مدرجة يف جدول

 إضافية أخرى، شكراً جزيالً.

الشكر  (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس
هل هناك راميوندو غونزاليز. اجلزيل لك يا سعادة السفري 

طلبات أخرى للكلمة من الوفود الكرمية بشأن هذا البند يف 
 .هذه اجللسة؟ املكسيك

(الواليات املتحدة كيز ف. روميرو فاس السيد
شكرًا يا املكسيكية) (ترمجة فورية من اللغة اإلسبانية): 

أين قد حظيت بفرصة على سيدي الرئيس، أود أن أؤكد 
سريو سفري الاالطالع على فحوى هذه الوثيقة اليت قدمها 

وكما قال فإن هذه الوثيقة وثيقة قيد التطور والتجدد أريفالو 
يقة بالعمل اجلاري يف إطار وهي على صلة وث ،إن شئتم

الفريق العامل املعين بدميومة األنشطة الفضائية يف األمد 
 .البعيد

مبعىن أنه راميوندو غونزاليز وأؤكد ما قاله السفري 
ينبغي أن يبقى هذا البند وهذه الوثيقة مدرجني يف جدول 

على األقل إىل غاية السنة املقبلة إىل حني  ةأعمال اللجن
 .النهائية هلذه الوثيقة تقدمي الصيغة

على هذا ريفالو أود أن أهنئ السفري أ ،أخرياً 
احلقيقة أن لدينا بعض  ،التقدم الذي تعكسه الوثيقة

لدينا  ،ؤخذ بااملالحظات الشخصية بشأ�ا إن أمكن أن يُ 
 شكراً. ،بعض هذه املالحظات سنوايف با سعادة السفري

الشكر ة): (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزيالرئيس 
هل من طلبات أخرى للكلمة من  .ملمثل املكسيك املوقر

الوفود بشأن هذا البند؟ كال إذًا نواصل النظر يف هذا البند 
 .الرابع عشر دور اللجنة يف املستقبل صباح غد

عن  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -اليند السابع 
 أعمال دورتها 

نواصل النظر يف البند أيها املندوبون الكرام اآلن 
وقد كنا علقنا  "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"السابع 
فهل من وفد يطلب الكلمة بشأن هذا البند  ،النظر فيه

إذًا سنواصل النظر يف  ،السابع؟ ال أرى أي طلب للكلمة
 غداً. "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"البند السابع 

 العروض التقنية

اآلن ننتقل إىل العروض  ،أيها املندوبون الكرام
ن مدة كل عرض فريجى من العارضني أن يذكروا أ ،التقنية

عشرين دقيقة وأول هذه العروض  ال ينبغي أن تزيد على
مؤشر "و من كندا بعنوان جاراميلعرض يقدمه السيد سيزار 

 األمن الفضائي لسنة إحدى عشرة وألفني.

ا) (ترمجة فورية من (كندالسيد س. جاراميلو 
أشكرك يا سيادة الرئيس، يسعدين أن اللغة اإلنكليزية): 

أقدم لك هذا العرض أمن الفضاء إحدى عشر وألفني وأنا 
تعدد األطراف والنهج املأرى أن هذا احملفل يشري إىل التعاون 

املطلوبة للتصدي للتحديات اليت تواجه جمتمع الفضاء 
 .اخلارجي

ضًا لبعض االجتاهات وقبل أن أقدم استعرا
أود أن أعرب عن  ،والتطورات اليت وردت اإلشارة إليها

امتناين لزمالئي وأصدقائي يف وزارة الشؤون اخلارجية يف كندا 
ولكن أيضًا على الدعم  ،على تسهيل هذا العرض... اليت 

كما أنين أود أن أثين على شركائنا يف   .الدائم واملستمر لنا
 Secure Worldمثل  املشروع أيضًا ومنظمات

Foundation  [؟يتعذر مساعها؟]وfoundation 
وكذلك معهد قانون الفضاء وذلك و[؟يتعذر مساعها؟] 

على جهودهم اليت ال تعرف الكلل بالنسبة الستخدام 
 .الفضاء بشكل مسؤول ومستمر

اسية هلذا املشروع وردت يف سإن النتيجة األ
هو و حدى عشر التقرير السنوي عن أمن الفضاء ألفني وإ

يف ولقد ساعدنا  .لد الثامن عشر يف جمموعة املشروعال
تقدمي النتائج األساسية للتقرير وذلك يف اللجنة األوىل لألمم 

يف البعثات الدائمة وكذلك املؤمترات الدولية اليت تحدة امل
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إن اهلدف منه هو النهوض  .تركز على هذا املوضوع اهلام
تطوير السياسات بتقدمي بشفافية أنشطة الفضاء ودعم 

ن مفاهيم األمن قد فإذلك مع و  .أرضية مشرتكة للشركاء
ال حيدث قرير ورغم أن الت ،حتتاج إىل بعض من التوضيح
[؟يتعذر مساعها؟] من الناحية حزب على حزب وكما أنه 

إلطار لبحثنا يتمثل يف تعريف أمن الفضاء السياسية ال من ا
لفضاء على أنه وصول وحنن نفهم أمن ا .الذي اعتمدناه

خلو إىل دائم ومستمر للفضاء واستخدام الفضاء واحلرية أو 
واآلثار  .هذا الال من األخطار املوجودة يف الفضاء

املتمخضة عن هذا التعريف هي أن الفضاء ينبغي أن يكون 
مستقًال بذاته بدًال من أن يعتمد على اعتبارات األمن 

فإننا قد الحظنا أن  وعليه .الوطين ألي دولة من الدول
هناك اجتاه أساسي فيما بني مفهوم الفضاء كإرث مشرتك 

ومع ذلك  .وكذلك اعتباره كمجال ختصصه الدول هلا
واألمن الفضائي خيتلف  ،نالحظ أن هناك نوع من التناقض

عن األمن الوطين والدول قد تكون على استعداد لتناول 
ها الوطنية قد حينما تكون أهداف ،حتديات األمن يف الفضاء

ويف  .وحطام الفضاء هو مثال على ذلك .تعرضت للخطر
ذا اخلطر فإننا علينا أن [؟يتعذر مساعها؟] هلضوء الطبيعة 

هذه األنشطة واليت  بالنسبة لبعض   النفسبضمنارس 
وبطبيعة  .ترتجم أحيانًا مبا يسمى باملنافع األمنية املشرتك

م فأما النفسهناك استثناءات هلذا الضب  احلال كان 
ورغم هذه  .بان مالحمهالفضاء ال يبدو أنه بدأ يظهر وي

اآلراء املختلفة لألمن الفضائي فإن الفضاء قد وقف على 
بعض املؤشرات األساسية اليت ينبغي الوقوف عليها لكي 

ومع ذلك فإننا نعرتف بأن  .حندد كل هذا األمن يف الفضاء
رية وغريها الفاصل بني أنشطة الفضاء املدنية والعسك

وما يؤدي إىل نوع من الثغرات املتبادلة وأوجه  ،ختتفي
 .الضعف املتبادلة

واملؤشرات يف التقرير ميكن تقسيمها إىل ثالث 
بيئة العمل وعدد تزايد املشاكل يف  ،موضوعات رئيسية

وأول هذه  .الفضاء وكذلك التطبيقات العسكرية يف الفضاء
بيئة املادية والبيئة الاملوضوعات ميكن أن يتم تقسيمه إىل 

ميزة أو أ�ا أهم لبيئة املادية فإ�ا أهم ، بالنسبة لالقانونية
و اخلطر الذي ميثله احلطام الفضائي لكل عالمة بارزة أ

وشبكة الواليات املتحدة قد  .املراكب الفضائية للدول
مخسة  هاأوضحت أن هناك مخسة عشر ألف جزءاً يبلغ قطر 

عدد كبري من هذه األجزاء وأن هناك  .عشر سنتيمرت

 Space Securityأمن الفضاء أو و  .واجلسيمات يف الفضاء
عن السنوات توضح أن اثنا عشر وألفني كانت مبثابة خروج 

 ،حيث كان هناك عدد كبري من احلطام الفضائي ةسابقال
قد أفامت با الصني [؟يتعذر مساعها؟] وكان هناك جتربة 

وغريها من السواتل وكذلك تدمري بعض السواتل األمريكية 
يف بداية تسعة وألفني  تصادم [؟يتعذر مساعها؟] ساتاليت 

وهذا مثل على  .كل هذا أدى إىل زيادة احلطام الفضائي
املؤشرات اليت يف احلطام الفضائي الذي أشرنا إليه 

 أوضحناها هنا.

نظمة توضح بأنه ليس املبالنسبة للبيئة القانونية ف
الدول على النهج الذي ينبغي انتهاجه بني فيما هناك توافق 

ويف هذا  .بالنسبة لتطوير اإلطار املعياري ألنشطة الفضاء
الصفة  ،الصدد فإننا نرى آراء متعارضة على مستويني

إذا كانت نسق التصرف ينبغي أن يتم  ،األساسية أوالً 
مستوى متعدد على تم م أ�ا تأدعمها على املستوى الوطين 

إذا ما كانت هذه املعايري والسيما املعايري  ،ثانياً  .األطراف
ه. بالقطع هذه األخرية سوف تكون ملزمة قانونية من عدم

[؟يتعذر باملستويات ال تعين أن تكون  ةختلفالنهج امل
ولذا فإن التشريعات  .ونستبعد البعض اآلخرمساعها؟] 

 نينبغي أالوطنية [؟يتعذر مساعها؟] واملتعددة األطراف 
غري ـقواعد ل فالنواوعلى نفس امل .ض احلاالتتتعايش يف بع

لزمة قد متهد الطريق إىل اتفاق سليم أو إطار شامل امل
 .لألنشطة الفضائية

كما أننا الحظنا بعض احلاالت اليت نرى فيها أن 
 ،الدول قد طورت قدرًا كبريًا من االعتماد على نظم الفضاء

ذر [؟يتعبعض الوهذا يوضح خماوف كثرية بالنسبة ألن 
وعلينا أن نؤكد أن  .من العمل يف الفضاء هحتدمساعها؟] قد 

ويف  .البديل هو نوع من احلظر لبعض األنشطة الفضائية
اإلذاعية وغريها هي  واقع األمر فإن مسألة تنظيم اإلشارات

إليه يف تطوير قانون أن نستند ميكن و عتد به مبثابة مثل يُ 
رادي لبعض وهناك على سبيل املثال الوقف اإل .الفضاء

أنواع األسلحة كاألسلحة املدمرة للسواتل ميكن أن يتم 
أو تشاطر بعض املعلومات اخلاصة  ،اإلشارة إليها

متلكات فضائية ميكن أن تكون هلا أمهيتها وتؤدي إىل املب
ويف ظل هذه التطورات فهذا  .عدم التداخل واالصطدامات

 .هو نوع التطورات اليت أشرنا إليها يف تقريرنا
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يتزايد يف الفرتة دد املشرتكني يف الفضاء والشركاء ع
. وعلى األقل مضتت اليت عشر سنواًا مع القياساألخرية 

تسعة دول لديها قدرات لإلطالق مستقلة وبرامج حملية 
على  الربازيل وجنوب إفريقياإيران و وطنية قد مت تطويرها يف 

 إضافة إىل بعض الدول والشركاء هناك بعضسبيل املثال. 
واملعاهد األطراف ة دعدتاملاحلكومية واملنظمات املنظمات 

تزايد اهتمامها يف أنشطة  اركات التجارية بدكادميية والشاأل
على نفس املنوال فإن القطاع التجاري يتزايد وأن  .الفضاء

ويف هذا الصدد فإن  .صرف عليههناك باليني الدوالرات تُ 
م والسواتل وغريها األرقا ؟]DPS[؟يتعذر مساعها؟] [؟

والدول اليت لديها  .ازدادت[؟يتعذر مساعها؟] قد األجسام 
يف حني  .عددها بشكل متزايد[؟يتعذر مساعها؟] قد ازداد 

أنه من الضروري أن نزيد من الشركاء مما يعود باخلري على 
االستخدام الدائم للفضاء فإن طبيعة الفضاء احملدودة يف 

ليكون وضع قوانني  بعض الاالت قد تؤكد على أنه جيب
ساواة للوصول إىل الفضاء حبيث ال يكون هذا مهاك م

هذا . معتمداً على قوة الدولة أو على وصوهلا أوًال وإىل آخره
 .هو نوع التطورات اليت أشرنا إليه يف إطار هذا احملور

تكنولوجيا الفضاء بالنسبة للتطبيقات الثنائية 
عشرة ألفني وبنهاية للمجاالت العسكرية قد تتزايد أيضًا يف 

مخسة وستني سواتل [؟يتعذر مساعها؟] السنة فإنه كان 
عسكرية توفر إمكانات لالستخبارات واالستطالع وغريه 

ونصفها ينتمي للواليات املتحدة األمريكية  .من املعلومات
رائد يف ما زال و وربعها لالحتاد الروسي اليت كان هلا دور رائد 

من الدول تويل أمهية كبرية  وهناك عددالفضاء اخلارجي. 
سواء   ،للمنافع اإلسرتاتيجية للتطبيقات العسكرية الفضائية
وحنن  .كان هذه عسكرية خاصة أو ثنائية عسكرية ومدنية

أنه ليس هناك تقارير عن أسلحة موجودة يف بنالحظ أيضًا 
ختطيها من جانب تم ي ملعتبة على أية حال وهذه  ،الفضاء

سكرة ووضع مفاهيم متبادلة فعملية ع وهناك .أي دولة أبداً 
فهناك [؟يتعذر مساعها؟]،  الفضاء ووضع أسلحة فيه

تطبيقات لالستطالع واالستخبارات وغريها كلها موجودة 
إن تطوير  .بالفرتة الطويلة ولكن مسألة األسلحة شأن آخر

واستخدام األسلحة يف الفضاء وإىل آخره سوف يكون هلا 
هذه  .لتنبؤ با بالنسبة ألمن الدولتأثريات سيئة وال ميكن ا

إطار اجلوانب عينة لنوع التطورات اليت مت اإلشارة إليها يف 
 العسكرية يف الفضاء.

بالقطع ليس كل التطورات اليت نربزها يف التقرير 
ويف واقع األمر فإن  ،تضر بأمن الدولة على اإلطالق

نبؤ مبنع ر كبري يف التلفضائية قد أثبت أ�ا هلا دو التطبيقات ا
اإلنقاذ وحتسني و الكوارث والتنبؤ باألرصاد اجلوية 
وبالقطع حنن ال  .االتصاالت والتقدم العلمي بصفة عامة

نود أن حند من الوصول إىل الفضاء بالعكس حنن ندرك أن 
املنافع اليت حنصل عليها من اكتشاف الفضاء سوف تتزايد 

طة وعليه فإن زيادة األنش .بشكل كبري ويدعو للدهشة
عد أنه قد آن األوان لوضع سياسات دولية تتخذ الفضائية تُ 

نظام للفضاء معايري ووضع خطوات حمددة وذلك لوضع 
، حبيث يتم توفري منافع لألجيال احلالية واألجيال املقبلة

 وأشكركم يا سيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
وهل هناك أي وفد راغب يف  .جزيًال لك على هذا العرض

السيد ممثل الربازيل  ؟طرح سؤال على مقدم هذا العرض
 .تفضل

(مجهورية فنزويال خ. مونسريات فيلو  السيد
شكراً يا سيادة  البوليفارية) (ترمجة فورية من اللغة اإلسبانية):

قدم هذا ثين على مأود أن أ ،سيادة الرئيس .الرئيس
أود أن أعرف إن كان و  .الشائق على هذا العرضالعرض

دونة السلوك ملميكن أن يعطينا رأيه أو رأي مؤسسته بالنسبة 
 ،اليت مت تطويرها من جانب االحتاد األورويب يف هذا املضمار

 شكراً جزيًال.

(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): الكلمة الرئيس 
 لكندا.

(كندا) (ترمجة فورية من السيد س. جاراميلو 
شكرًا جزيًال على هذا السؤال سعادة ية): اللغة اإلسبان

مدونة السلوك يف هذه اآلونة هي من بني  .السفري
 .االقرتاحات الثالث لوضع نظام قانوين يف الفضاء

تبني يف يواالختالف الوحيد بني هذه املدونة وبني ما لدينا 
فالصني  ؟هل هي ملزمة أم غري ملزمة ،جانبني أساسيني

وعلى أية  ،ن وضع أسلحة يف الفضاءواالحتاد الروسي حيرما
 .حال هذه مسألة قد تناوهلا مؤمتر نزع السالح

 ،السلوك لالحتاد األورويب ليست ملزمةمدونة ثانياً 
واملوقعون يلتزمون التزامًا عامًا ولكن ليس هناك صفة اإللزام 
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أما االختالف الثاين فهو  .القانوين وهذا هو االختالف
 .من املوضوعات اليت مت تناوهلاينصب على أنواع خمتلفة 

وضع األسلحة على فهذه تركز بصفة أساسية على األسلحة 
أما مدونة االحتاد األورويب فهي تسمى بالقوة  ،يف الفضاء

ه هلا أمهيتها بالقطع وهذ ،الناعمة وهي القواعد والنظم
إىل آخره و تشاطر املعلومات وزيادة الوعي فالتنسيق و 

ورأيي هذا  ،نا هذا رأيي الشخصيأ .وتشاطرها أمر أساسي
فاملنتجات  .ال ميثل بالضرورة رأي املنظمة اليت أنتمي إليها

توضح أن كل مؤلف أو كل جمموعة من الواضعني يدرسون 
ولكن  ،فق  أو يركزون على مزايا النهج الذي ينتهجونه

حينما نتحدث عن نظام األمن يف الفضاء فإنه قد يتبدى 
على أية حال ميكن معني. صك  أنه ممكن أن يكون هناك

 وأ ،أن يكون هناك تعايش بني هذا النظام أو ذاك النظام
خر يكون اآلالنظام قد يكون لتنسيق وتبادل املعلومات و ا

جمديًا بالنسبة ملسألة نزع األسلحة وعسكرة الفضاء وإىل 
 رد شايف على السؤال الذي طرحته. . رمبا يف هذاآخره

شكراً اللغة اإلنكليزية): (ترمجة فورية من الرئيس 
هل هناك تعليقات أخرى وأسئلة  .لك على هذا الرد

؟] محيدو[؟شكرًا للسيد  ،تقدمو�ا للسيد مقدم العرض؟ ال
 على هذا العرض.

من تاكاوا أوكتسو أما العرض الثاين يقدمه السيد 
إسهام يف تغري املناخ يف الفضاء وإسهام  هماسهإو  ،اليابان
 .اجلاكسا

(اليابان) (ترمجة فورية من أوكستو  السيد ت.
 ،سيادة الرئيس شكرًا يا سيادة الرئيس.اللغة اإلنكليزية): 

نيابة عن الوفد الياباين يشرفين أن  ،السادة أعضاء الوفود
تتاح يل الفرصة للحديث يف الدورة الرابعة واخلمسني من 

االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي يف جلنة دورات 
 ".الفضاء والتمعـ "لبند اخلاص بإطار هذا ا

واليوم أود أن أطرح إسهامنا يف مسألة رصد تغري 
 املناخ وأذكر شيئاً عن أمهية التعاون الدويل يف هذا املضمار.

تنسق اجلهود على [؟يتعذر مساعها؟] إن جمموعة 
يف الفضاء هو مصدر االستفادة جيوس و  ،املستوى الشامل

 اً نظر لى أية حال تزداد أمهيته ، وهذا عيتعلق بالفضاءفيما 
وهذا ما أشارت إليه  ،لتغري دورة الكربون واالحرتار العاملي

 .اجلاكسا باعتبار أ�ا لديها برنامج ملراقبة املناخ بصفة عامة
واليابان لديها مراقبة للفضاء والكوارث واملياه منذ فرتة 

دف الرحلة املقبلة لليابان سوف تالبعثة املقبلة أو و  .طويلة
بـ [؟يتعذر وهناك ما يعرف  ،إىل التقليل من حدة الكوارث

يف مبا  سوف تدرس التغريات بسي اليتوجيكو مساعها؟] 
ويتم دراسة تغري املناخ  ،بدورة املياه ةذلك التنوعات اخلاص

مبا يف ذلك التغريات يف دائرة املياه وهذا مشروع مشرتك 
وهناك  .ية للفضاءأيضًا تقوم به بالتعاون مع الوكالة األوروب

مشروع آخر سوف يساعدنا على دراسة دورة الكربون 
 [؟يتعذر مساعها؟]و ،والتغريات اليت حتدث يف هذه الدورة

 ،ستة وألفنيكانون الثاين/يناير قد مت إطالقه يف  دايتش 
يتم ويعمل منذ مخس سنوات والبيانات اليت أرسلها 

الكوارث  التطبيقات لرصداستعماهلا [؟يتعذر مساعها؟] 
 .وكذلك الرصد البيئي وهلم جره

[؟إيريس والصورة الوسطى قد مت تناوهلا من خالل 
وترون  ،ألفني وسبعةمتوز/يوليو يف لى فيينا يف آميكو؟] ع

هو الساتل الوحيد يف العامل الذي إيريس و  .هنا مدينة فيينا
وهذا النوع من "بال سار"، يسمى من نوع خاص به رادار 

ولذا فإن هذا  ،موجات طويلة ومسات أخرىالرادارات له 
 .الرادار له أمهية كبرية بالنسبة ملختلف االستخدامات

، وترون هنا وهذه صورة ملنطقة غابات األمازون
ولكي نزيد من  .يف مناطق كثريةعملية إزالة احلراجة 

النهوض بعملية احلفاظ على الغابات فإننا نتعامل مع 
تشرين الثاين/نوفمرب ة يف معها ندو كما عقدنا الربازيل  
ة عمليو واستخدمنا هذا النظام الرادار لرصد املنطقة  .املاضي

تشرين األول/أكتوبر ويف  إزالة الغابات أو إزالة احلراجة.
املاضي فإن جاكسا قد أصدرت صورة وخريطة ملناطق 

باستخدام غابات الغابات وغري الغابات وتوزيع هذا ال
يشري إىل . واألصفر سار البالسار أو ساتل  بيانات البال

،  الغابات واألخضر يشري إىل مناطق الغاباتغري مناطق 
التغريات الكبرية يف إطار املبادرة يف سهم أيضًا كما أننا ن

[؟يتعذر بـ عرف تُ واليت اليت اختذت يف هذا الصدد 
كانون قد مت تشغيله يف  ؟] ALOS[؟ونظام مساعها؟]. 
 ،إحدى عشر وألفنيأيار/مايو  ستة وألفني حىتالثاين/يناير 

ومت التخطي  إلطالق ساتل واالستشعار يف اثنا عشر 
وهناك أيضًا ختطي  إلطالق رادار آخر يف مخسة  ،وألفني

 .عشر وألفني
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وهذه شرحية أيضًا توضح تصور عام ألشكال 
وهذه تشري  .الرادارات اليت سوف يتم إطالقها أو إرساهلا

ساتل خمصص للغازات هذه أول  لوس.إىل مواصفات إي
كانون الثاين/يناير مت إطالقه يف  قد وهذا  .قبتهاار مالدفيئة و 

هذه اخلرائ  توضح تركيز ثاين أوكسيد  .تسعة وألفني
صيف تسعة وألفني إىل صيف عشرة وألفني يف من الكربون 
وتبني هنا أن الرتكيزات املنخفضة  .اخلرائ  املختلفةاملناطق و 

هذه اخلرائ  توضح تركيز ثاين و  ،لثاين أكسيد الكربون
أكسيد الكربون يف أربعة وستني منطقة مت مراقبتها من اجلو 

وهذا أول النتائج للتحليالت باستخدام  .األرضومن 
طالع بدراسات أخرى ضوسوف يتم اال .ليةيالبيانات السات

يف إطار الدراسات البيئية وسوف نستغل هذه اخلرائ  أيضاً 
 .يف هذه الدراسات

كان أن نراقب الغابات وخمزون مبمهية من أ
ومنهجية هذا الرصد قد مت التأكيد عليها وقد  ،الكربون

اهلدف يف اجتماعات [؟يتعذر مساعها؟] نوقشت التقارير 
ميكننا من و هذا و  ،التغري املناخي وغريها من االجتماعات

وهذا  ،قياس نسبة الكربون ونسبة كتلة احلياة يف الغابات
 .ن قياس نسبة االستيعاب النبعاثات الكربونميكننا أيضًا م

الكونية ستسهم أيضًا يف دراسة التغريات رحالت مراقبة 
التنبؤات يف املناخ وتغري املناخ بصفة  ،تنبؤات تغري املناخ
سوف يتم  GLOCWتعين املياه و Wعامة وكلمة 

وسوف تراقب مسألة اهلواطل وسرعة  ،إطالقها هذا العام
وكذلك مناطق الثلوج أو كمية  ،ة البحارالرياح ودرجة حرار 

وهناك ما سيتم إطالقه أيضًا يف  .الثلوج ومساكة طبقة الثلج
وألفني ملراقبة طبقة املياه واملسطحات املائية  أربعة عشر

 G"وهذه إشارة إىل  .واملسطحات الثلجية والغطاء النبايت
COM أو رحلة  "مشن"G COM"  وسوف يتم مراقبة

ذه يتم بو  AMSR 2حتدث من خالل نظام التغريات اليت 
تغريات [؟يتعذر مساعها؟] مراقبة كل األمور اخلاصة بذه 
بدقة  على أية حالويتم هذا  .من اثنني إىل سبعة كيلو هرتز

ومراقبة تغري املناخ سوف تتم أيضًا من خالل  .عالية وكبرية
وهذه  ،G COM Cعرف بالـ اليت تُ الراديوميرت بعد قياس 
األطياف الواسعة بأشعة فوق البنفسجية وحتت  تستخدم

البنفسجية لتوفري بيانات ذات دقة عالية عن منطقة النطاق 
وهذه قد تستغرق على أية حال  .الذري والنطاق احليوي
 أكثر من عشر سنوات.

لسواتل سوف يتم إطالقه يف من اإن اجليل املقبل 
هذا  .مةمراقبة األرض بصفة عاعلى قدرة الاملدار ويزيد من 

هي رحلة  GPM والـ .W1الوضع احلايل بالنسبة لتشيكوم 
مؤلفة من جمموعة من السواتل هي و القيام با أو مهمة يتم 

التعاون بني اجلاكسا بوكذلك سويتالت صغرية وهذا يتم 
[؟يتعذر مساعها؟]. واجلاكسا سوف توفر بعض  .والناسا
م إحدى عشر وألفني سوف يتتشرين األول/أكتوبر ويف 

توفري أيضًا بعض أنواع الرادارات وأجهزة املراقبة اليت سوف 
 .يتم إطالقها يف ثالثة عشر وألفني

وهذه  GIS MAPإن هذه خريطة كونية تسمى 
اهلواطل واملنافع  تشري إىل معلومات عن GSPخريطة 

بالنسبة إلدارة املوارد املائية وختفيض حدة الكوارث املرتبطة 
ة مشرتكة بني اليابان وأوروبا لحر  وبعثة أوهناك  .باملياه

وسوف يتم مراقبة األرض على نطاق واسع للرتكيز على 
واجلاكسا سوف توفر رادار تسجيل  ية.تنبؤات املناخال

وتتم هذه الرحلة يف ثالثة عشر [؟يتعذر مساعها؟] السحب 
وجاكسا أيضًا ركزت على استخدام سواتل مراقبة  .وألفني

هلذا أيضًا من احملطة الدولية  األرض وقد مت االستفادة
 .الغرض

التعاون  ،وسوف أخلص عرضي على سبيل اخلتام
الدويل أمر أساسي لرصد تغري املناخ على النطاق العاملي 
وذلك أنه يتطلب جتميع السواتل والكثري من أنواع أجهزة 

واجلاكسا سوف تقدم إسهامًا آخر يف اجلهود  ،االستشعار
 IPCCاقبة املناخ من خالل الـ الدولية من أجل حتسني مر 

 [؟يتعذر مساعها؟]وكذلك مراقبة الغازات الدفيئة والغابات و
 ، وأشكركم يا سيادة الرئيس.وهلم جره ،الكربون

(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية): شكراً  الرئيس
وهل هناك أي وفد لديه  .تسو على هذا العرضكو للسيد أ

 ال. ئلة يقدمها للسيد مقدم العرض؟أس

فينتسكوفسكي فيقدمه السيد  ،أما العرض الثالث
يل، مليخائيل يانكالعيد املائة األكادميي "من أوكرانيا وعنوانه 

ساسي هلذه األصمم املوهو  "الصواريخ ونظم الفضاء
 .الصواريخ ونظم الفضاء

(مجهورية أوكرانيا) السيد أ. فينتسكوفسكي 
شكرًا سيادة ية): (ترمجة فورية من اللغة الروسية واإلنكليز 
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سوف أقدم  ،والسيد الرئيس ،السادة األعضاء .الرئيس
 .عرضي باللغة الروسية

التكنولوجيا فإن اسم يف تاريخ تطوير العلوم و 
مرتب  بأمساء مصممني آخرين بنظم [؟يتعذر مساعها؟] 

وقد ولد [؟يتعذر مساعها؟] و[؟يتعذر مساعها؟]، الصواريخ 
حدى عشر وألفني يف قرية إتشرين األول/أكتوبر  ٢٢يف 

يف منطقة الكولسك وكان طفل [؟يتعذر مساعها؟] صغرية 
ويف مثانية وثالثني قد خترج من  .من بني اثنا عشر طفالً 

جامعة موسكو للطريان ويف سبعة وأربعني فإنه قد جنح 
[؟يتعذر جناحًا طيبًا يف مكاتب تصميم الصواريخ و

وغريه من عها؟] مع [؟يتعذر مسااملدنية وعمل مساعها؟] 
ويف ذلك كان عمره مثانية وثالثني عاماً  .العلماء املشهورين

ويف واقع األمر فإنه قد عكف على  .وحصل على الدكتوراه
 .دراسة أنشطة الصواريخ يف العامل

ويف العشرين السنة املاضيات ترك آثار ال تغفله 
وكان هناك أول  ،العني على اإلطالق يف هذا املضمار

تصميم الصواريخ يف ذلك الوقت تنطلق من منافسة ل
ومكتب تصميم  .وغريه من الصواريخ[؟يتعذر مساعها؟] 

[؟يتعذر مساعها؟] حتت رعاية السيد  واحدالصواريخ رقم 
وأول  .قد قام بعمل ممتاز يف وضع هذا النسق الذي ترونه

لية والذي كان يستخدام يمشروع للصواريخ الوطنية والسات
والكريوسني قد مت تنفيذه ووضعه يف  األوكسجني املذاب

ويف واقع األمر فإنه قد  .نظام الصواريخ واألسلحة الوطنية
استجاب ملتطلبات و عمل منذ البداية يف وضع هذا النسق 

الال اجلديد واستفاد من خربتا كمصمم دويل وغريه يف 
 .هذا العمل

ّني مديراً ملكتب اثنني ومخسني قد عُ متوز/يوليو ويف 
 يصمم مشاريع لبلده، و سيق اخلاص حىت مثانية ومثاننيالتن

ومن بني املهام األساسية اليت مت تناوهلا  [؟يتعذر مساعها؟].
يف ذلك الوقت هي اختيار مكونات الوقود ألسلحة هلا 

 .متنوعةو أبعاد خمتلفة 

فرتض أن يستخدم الوقود الذي ميكن أن يُ وكان 
كبة أو صاروخ يتحمل فرتات الطريان الطويلة ألن أي مر 

طلق على بعد ستمائة كيلو مرت ال ميكن أن ميكن أن يُ 
ّني ويف الواقع عندما عُ  .يستعمل إال األوكسجني السائل

حل حمله إذاً أو صار هو  ،ليل مدير مركز حبوث يانكييانك
ل من أن يعمل على تصميم يوهكذا متكن هو مع يانك

يم يف ألف وتسعمائة وأربع ومخسني أُنشئ تصمو جديد 
ل وهو الذي قام باخرتاع يجديد كان من اخرتاع يانك

اليت هي على املدى املتوس  وهلا  R 12سلسلة الصواريخ 
ويف عام سبعة ومخسني  .نظام إطالق مستقل يكمن فيها

أطلق هذا الصاروخ للمرة األوىل يف الثاين والعشرين من 
من ذلك العام وكان ناجحًا وبرهن عن حزيران/يونيو 

ومبدأها   .ة التقنية لوضع هذه الصواريخ اجلديدةاإلمكاني
كان أن هذه املرحلة بينت أنه ميكن أن نستخدم هذه 

العام أنشئ ذلك من كانون األول/ديسمرب ويف   .املسألة
من هذه الصواريخ اإلسرتاتيجية اليت كان  اً جديد اً نوع

وكذلك استخدمت هذه  .قد وضعاهايانكيل وبورلييف 
نيًا جديدًا كانت هي من الصواريخ الصواريخ مبدءًا تق
وأنشأنا آنذاك تقريبًا حوايل ألفني وثالمثائة  .العسكرية املهمة

وكانت هي العنصر األساسي بعد أزمة صواريخ   ،وحدة
وفتح هذا  .اثنني وستنيتشرين األول/أكتوبر أي يف  ،كوبا

الباب أمام إطالق صواريخ بشكل سري ومع تعديل صاروخ 
R 12 طالق الصواريخ يف أماكن سرية ك من إمتكنا آنذا

وكانت على فرتة طويلة وبقيت حىت عام تسعة ومثانني 
 R 14تطوير صواريخ جديدة كيل بمث قام يان .قائمة

اليت  R 16 Oو R 16ستية عابرة للقارات يوصواريخ بال
بدأ تصميم  R 14مع  .تصل على اثين عشر ألف كيلو مرت

صفحة قامتة يف مع تطبيقني وكانت هذه  R 16ـ ال
التكنولوجيا مع إطالق أول صاروخ من هذا النوع ذات 
محولة كبرية وحدثت كارثة قتلت أكثر من مائة شخص  

ومن بني الضحايا   .كانوا إىل جانب الصاروخ عند إطالقه
ل مكان يوعندئذ غادر يانكميدلني. كان رئيس اللجنة 

وشعر  ،اإلطالق ولذلك كان قد بقي على قيد احلياة
ل بأنه مسؤول عن هذه الكارثة وحاول أن يتجاوز يكيان

قام بإطالق صاروخ  ،وبعد نوبة قلبية ثانية مر با .هذه احملنة
وذك بني  اء،ه ،وضعت قيد اخلدمة R16 ،16 Eجديد 

األعوام واحد وستني وثالث وستني مث قام هذا املكتب 
معدلة مع رأس  R 36بوضع أنواع صواريخ جديدة قتالية 

يعمل على  R 36 Pكن أن يدخل يف املدار وصاروخ مي
 .سكة جديدة وميكن أن يتجاوز بعض املشاكل التكنولوجية

R 36  ميكن أن يسمح باستخدام الصواريخ على متنه اليت
طلق مع محولة بفضل نظام وقود يوجد فيها ميكن أن تُ 

يسمح  R 36 Pو .وميكن أن يطلقها على املدى البعيد



COPUOS/T.637 
Arabic 

۱۹ 
  

وهكذا  ،كان مكانه على األرض  نقل احلمولة بدف مهماب
ق نظام الدفاع لدى اجلهات العدوة ر كان بإمكانه أن خي

وأنشئ ذلك التصميم آنذاك لكي يواجه نوع الصواريخ 
EM 2 كما أن االحتاد   .وضع يف الواليات املتحدة الذي

السوفيييت آنذاك قام بتصميم أنواع جديدة من الصواريخ 
 .رب اهلدف بدقة كبريةاليت حتمل عدة رؤوس وميكن أن تض

وبعد هذا التهديد متكن االحتاد السوفيييت أن جيد ردًا نووياً 
 .على هذا املوضوع

ل فتش عن الصواريخ وأنواع الصواريخ ييانك
املختلفة ذات الفئة العالية والثقيلة وكان اقرتاحه يقضي بأن 

وهذه اإلسرتاتيجية كانت مكلفة  ،يطلب مصاريف كبرية
رس على أعلى مستوى من املكتب السياسي دجداً وكانت تُ 

ل يكبرياً ليانكعلمياً  وسجل هذا جناحاً  .يف االحتاد السوفيييت
مع إمكانية إطالقها  R 36وهكذا ُوضع اجليل الثالث من 

وهذه العملية لإلطالق تسمح حبماية  ،يف منطقة سيلو
الصاروخ وباحلفاظ عليه ولو كانت احلمولة ستقع قرب 

 .مكان اإلطالق

جل سُ  R 36 Mومع وضع تصميم الصاروخ 
كانون األول/ديسمرب يف   ،ليالنجاح األخري ألكادميية يانك

ل بشكل يمخس وسبعني اعُتمدت تصاميم صواريخ يانك
ويف  .رمسي مما مسح بوضع درع نووي كامل لالحتاد السوفيييت

بداية الستينيات كان مكتب التصميم هو من أكرب املكاتب 
فيييت اليت جنح يف وضع صواريخ قتالية ويف يف االحتاد السو 

اثنني وستني أُرسلت وصدر أول بيان عن وكالة تاس 
 .رسل من األرضالسوفييتية اليت أشارت إىل أول صاروخ يُ 

وآنذاك أطلق هذا الساتل من جانب كومسوس مركبة 
اإلطالق اليت أنشئت لكي تطلق املركبات الفضائية اليت 

ل يعمل هنا يوكان يانك .و غرامحتمل أكثر من ثالمثائة كيل
على فكرة جديدة على فكرة وضع سواتل خمتلفة مع أنواع 

أل�ا كانت تسمح بالعمل على تعديالت حمددة  ،خمتلفة
وآنذاك متكنا من إطالق مائة  .وتفادي توحيد استخداماتا

ومخسني مركبة يف الفضاء منها مائة وثالثون أنشئت يف 
مسح بإطالق قد  R 14وكان صاروخ  ،ليمكتب يانك

تيور يالصواريخ ذات الوزن الثقيل واليت كانت من سلسلة م
 Rصواريخ القتالية ذات اجليل الثاين العلى أساس  .وغريها

متكنا من إطالق سيكلون اثنني وهي مركبة إلطالق  36
أطلقت  ،الصواريخ اليت وز�ا ميكن أن يتجاوز اخلمس أطنان

بعمليات إطالق من بايكانور وللمرة األوىل متكنا من القيام 
وهكذا دخلنا يف عامل املالحة  .آلية أوتوماتيكية كاملة

وكانت اإلطالقات  ،الفضائية والفلكية مع مصداقية كبرية
 .الستة قد ُكلِّلت بالنجاح

بني أعوام أربعة ومخسني وواحد وسبعني قام 
ل بوضع إحدى عشر نوعاً من يمكتب يوجنيف برئاسة يانك

قة العمل السريعة قد أثرت وكانت طري ،ليةيالصواريخ السات
كثرة السفر وكثرة التنقل بني بايكانور   ،على صحة العاملني

وموسكو وغريها من املناطق السوفييتية وخاصة مع عمليات 
 .ليكانت قد كلفت كثريًا يانك  ،اإلطالق الناجحة واملخفقة

وعندما احتفل بعيده الستني يف واحد وسبعني يوم كان يريد 
 تويف آنذاك يف ذلك اليوم وهو يف أن حيتفل بعيده الستني

ومعه  .أوج مهنته ويستمع إىل كلمات التكرمي اليت ألقيت له
أُطلقت أفضل مناذج الصواريخ واملركبات األكثر مصداقية 

 .اليت أُطلقت يف الفضاء

واليوم مكتب يوجنييك الذي منذ عام واحد 
ل هو بإدارة السيد يانكاسكي يوتسعني هو حتت اسم يانك

ويعمل دائمًا من أجل  ،ول الكلمة اليوم صباحاً الذي تنا
وضع أنواع جديدة من الصواريخ وحيقق بذا أفكار الباحث 

 .ليالبارز يانك

بذا أنتهي من عرضي وأريد أن أطلب منكم هنا 
 ، شكراً.أن حتضروا شري  الفيديو هذا

 .]ائقدق مثاين[عرض شري  بالفيديو دام حوايل 

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية) الرئيس
 .هل تودون أن تطرحوا عليه أسئلة؟ ال .لصاحب العرض

سمح لنا بأن نستمع إىل ألنه نرى أن الوقت ي
حول جائزة األمري العرض الرابع اليوم وهو عرض تقين 

وهي متصلة ببندنا البند  ،سلطان بن عبد العزيز للمياه
مدير مكتب الشؤون الدولية  "،الفضاء واملياه"احلادي عشر 

 .يف املؤسسة يتناول الكلمة حول هذا املوضوع

 نري سلطان بم(جائزة األالشيخ  ا.ع. السيد 
شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية)اه) يعبد العزيز للم

فرصة ألفيدكم جزيًال حضرة الرئيس إلعطائي هذه ال
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 .بأنشطتنا يف جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز للمياه
أجنزنا حىت اآلن اجلائزة الرابعة وبدأنا بتقدمي الرتشيحات 

 ،بالنسبة ملن ال يعرف ما هي جائزتنا .للجائزة اخلامسة
وأسسها مسو األمري  ،جائزتنا أنشئت يف عام ألفني واثنني

نحت يف املرة سنتني ومُ  قدَّم مرة كلتُ  ،سلطان بن عبد العزيز
وهذه اجلائزة املعرتف با دولياً  .األوىل يف عام ألفني وأربعة

قد بينت أكرب مسامهات اململكة العربية السعودية يف 
وهي من  ،الشؤون املتصلة باملياه على الصعيد الدويل

املسائل اليت تشكل الشواغل األساسية اإلنسانية 
 .واالقتصادية والسياسية للبشرية

س هذه اجلائزة صورة دولة ملتزمة بالبيئة وتبني تعك
حمل املسؤولية على ومتثل نداًء لسكان العامل وهو نداء لت

 .الصعيد الدويل

خالل العامني املاضيني استمرت اجلائزة يف 
تقليدها من أجل تعزيز العمل االبتكاري يف خمتلف الاالت 

 .املتصلة باملياه

تدعم هذه  ،ائهاعرب املشاركة املباشرة خلرب  ،أوالً 
اجلائزة مشروع امللك فهد حول مياه األمطار والفيضانات 

 .وختزينها يف اململكة العربية السعودية

عرب دعمها للبحوث يف هذا الال  ،كذلك ثانياً 
هي تقوم إذًا بدعم كرسي البحوث املتصلة باملياه وذلك يف 

 .جامعة امللك سعود

ابع للموارد نظم يف إطار املؤمتر الدويل الر تُ  ،ثالثاً 
املائية واملناطق القاحلة وذلك بالتعاون مع جامعة امللك 

وانعقد هذا املؤمتر  .سعود والوزارة السعودية للمياه والكهرباء
من العام املاضي مع حفل منح  كانون األول/ديسمربيف  

 .اجلائزة

وخالل فرتة السنتني ترعى هذه اجلائزة مثاين 
ويف  ،حول هذا املوضوع مؤمترات دولية ومعارض دولية أيضاً 

ألفني وتسعة انعقد يوم عاملي للجائزة يف دلفت يف هولندا 
ويف ألفني وعشرة يف اجلامعة  .برعاية األمري اهلولندي

وكذلك مؤخرًا يف عّمان برعاية جاللة  ،اإلمربيالية يف لندن
وهنا جتري مشاورات يف تلك  .امللك عبد اهللا الثاين

 .واملعلومات يف هذا الال املناسبات إذاً لتبادل األفكار

وكعضو يف جملس املياه العريب تشكل اجلائزة دعماً 
أيضًا ألنشطة اللس وهذه اجلائزة بالتعاون مع األمم 
 ،املتحدة ووكالة الفضاء األرجنتينية ووكالة الفضاء األوروبية
نظمت املؤمتر الدويل الثاين حول استخدام تكنولوجيا 

س يف يس آير ينيو انعقد يف ب الفضاء وإدارة املياه الذي
ويف ذلك املؤمتر استضافت  .من هذا العام آذار/مارس

جائزتنا دورة وجلسة خاصة مبشاركة ممثلني عن اجلائزة مع  
كبار املسؤولني يف اململكة العربية السعودية ومع صاحب 

 .اجلائزة والذي ربح اجلائزة الدكتور سرور سوروشيان

ملتحدة وهذه اجلائزة بالتعاون مع األمم ا
بوابة املياه على واليونيسكو تعترب هي مرحلة أساسية أيضًا 

العاملية اليت تشكل موقعًا على اإلنرتنت للتبادل التفاعلي 
بني اخلرباء واملنظمات الناشطة يف هذا الال. أفيدكم 
بلمحة سريعة عن بعض الراحبني هلذه اجلائزة واليت أعطيت 

ضي. إن جائزة االبتكار املا كانون األول/ديسمربمؤخرًا يف  
 ،تشكل رقمًا قياسيًا حيطم يف جمال البحوث املتصلة باملياه
وهنا أُعطيت اجلائزة الرابعة لفريقني من الباحثني الفريق 

ك زريدا من جامعة أريزونا ياألول برئاسة الدكتور مار 
من خمترب ساندي الوطين يف فيسيليتس والدكتور دارين 
هذه اجلائزة على العمل ُمنح الفريقان  .الواليات املتحدة

 ،املمتاز الذي قاموا به يف مسبار كوين يعمل بأشعة نيوترون
وهي تكنولوجيا تقوم بقياس رطوبة الرتبة وجتمع الكثافة يف 

عطيت أُ . وجائزة االبتكار الثلج على عشرات من اهلكتارات
من جامعة برينستون يف رودريغيو إيتوريب للدكتور إكناسيو 

رونالدو من املدرسة املهنية  الواليات املتحدة والدكتور آندريه
 وعمال .الفيدرالية يف لوزان يف سويسرا [؟يتعذر مساعها؟]

إذًا على تطوير جمال جديد هو اهليدرولوجيا البيئية  نالباحثا
 .اليت جتسر اهلوة بني العلوم الطبيعية والفيزيائية وعلوم احلياة
وهذا العمل كان مهمًا خاصة يف تكنولوجيات النانو من 

 .املياه أجل إعادة تدوير دورة

دير ون ف باردكذلك ُمنحت اجلائزة إذًا للدكتور 
يف بلجيكا وكذلك يف لوفني من اجلامعة الكاثوليكية بروغني 

فاين ر فورنيا يف ألادكتور سرور سوروشيان من جامعة ك
وهو عمل على شبكات  ،هاتوذلك على إدارة املياه ومحاي

اصطناعية من شأ�ا أن حتمي بيانات السواتل بأشعة ما 
 دون احلمراء
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اخلامسة حنن يف صدد  ةبالنسبة إىل اجلائز اآلن 
وهنا نريد أن نعرتف باجلهود اليت يبذهلا  ،مجع الرتشيحات

العلماء واملبتكرون ومنظمات البحوث يف العامل يف الال 
وجائزتنا تود هنا أيضًا أن تعرتف بالعمل  .املتصل باملياه

 ساهم بالتوافر املستدام ملياهاالبتكاري واالستثنائي الذي يُ 
وهلذا  .الشرب والتخفيف من مشكلة ندرة املياه العاملية

السبب حنن نقدم جمموعة من مخسة جوائز تغطي مروحة 
 .متنوعة من البحوث اليت تتم يف جمال املياه

لدينا جائزة اإلبداع وتصل إىل مائيت وست  ،أوالً 
نح ملخرتع أو رائد يف عمل وستني ألف دوالر أمريكي وهي متُ 

بشكل صائب على أنه إجناز يف احلقل عترب ما ميكن أن يُ 
ميكن أن يكون هذا العمل جمموعة من  .املتصل باملياه

البحوث أو االبتكار أو تكنولوجيا تتمتع برباءة اخرتاع 
 .خاصة با

مث لدينا أربعة جوائز فرعية كل منها يصل إىل مائة 
 .وثالث وثالثني ألف دوالر أمريكي

جوانب جائزة سطح املياه ويغطي خمتلف  ،أوالً 
جائزة املياه اجلوفية  .تطوير وتنمية املوارد املائية وسطحها
مث جائزة الثالثة وهي  ،اليت تدرس وتطور موارد املياه اجلوفية
معاجلة مياه الصرف و للموارد املائية البديلة تغطي حتلية املياه 

والرابعة هي جائزة إدارة املياه  .ومصادر غري تقليدية للمياه
وبالتايل  .خدام املياه وإدارتا ومحايتهاومحايتها وتغطي است

املائة يف إذًا مخسون  .تركيز اجلائزة هو على االبتكار العلمي
املائة منها تكون يف من التقييم يكون لفرادة نوعها ثالثون 
املائة على قابليات يف ألثرها احملتمل على العمل وعشرون 

 تطبيقها.

ندعو   ،الرتشيحات للجائزة اخلامسة مفتوحة اآلن
ة العلماء والباحثني واملخرتعني واملنظمات اليت اخرتعت كاف

حبوثًا متصلة باملياه أو هلا براءات اخرتاع مسجلة خالل 
السنني اخلمس املاضية كي ترتشح هلذه اجلائزة ميكن أن 

 ،على موقعنا on lineتقوم با على اخل  الفوري املباشر 
واملهلة وكافة األعمال والوثائق ميكن أن حتمل على موقعنا 
كانون القصوى لتقدمي الرتشيحات هي احلادي والثالثني من  

 .ألفني واثين عشر الثاين/يناير

بعد أن ننتهي من مجع الرتشيحات إن عملية 
نعلن عن  ،التقومي تبدأ هذه عملية تستمر على مثانية أشهر

الناجح والرابح يف تشرين األول أكتوبر ألفني وإحدى عشر 
 .كانون األول/ديسمربز يكون يف  وجائزة حفل منح اجلوائ

ألي ملعومات  psipw.orgأرجو أن تقوموا بزيارة موقعنا 
لتقدمي الرتشيحات واحلصول على كافة التفاصيل حول هذه 

 العملية.

أود أن أضيف إىل أننا حنن يف اجلائزة  ،يف اخلتام
نؤمن بأن تكنولوجيات الفضاء واعدة ملستقبل إدارة املوارد 

وهلذا الغرض نأمل أن حنصل على  .عليها املائية واحلفاظ
شرك استخدام تكنولوجيا ترشيحات على كافة جوائزنا اليت تُ 

الفضاء بشكل خيفف من ندرة املياه ويضمن حياة اإلنسان 
نتطلع  .بشكل مستدام وتوافر مياه الشرب بشكل مستدام

إىل أن نعمل معاً من أجل إحراز تقدم يف تكنولوجيا الفضاء 
ا يف جماالت املياه. شكرًا جزيًال حلسن ألغراض تطبيقه

 إصغائكم.

شكراً  :(ترمجة فورية من اللغة اإلنكليزية) الرئيس
لك سيد الدكتور عبد املالك الشيخ وأنت األمني العام 

هل من طلب آخر  .جلائزة األمري سلطان عبد العزيز للمياه
هل من  ؟هل من تعليقات حول هذا العرض ؟للكلمة
 .ال ؟أسئلة

أود اآلن أن أعلمكم  ،حضرات املندوبني الكرام
نعود لالجتماع يف الساعة  .مالنا للغد صباحاً جبدول أع

وعندئذ نشرع يف النظر يف البند  ،العاشرة من صباح الغد
  "،استعراض الوضع الراهن :مزايا تكنولوجيا الفضاء"التاسع 

 "،الفضاء واملياه"كما نواصل النظر يف البند احلادي عشر 
والبند الثالث عشر  "،الفضاء وتغري املناخ"البند الثاين عشر 

 ".م تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاستخدا"
ير اللجنة ر ـ "تقوقد علقنا النظر يف البند السابع واملتعلق ب

 .إىل غاية بعد الغد "الفرعية العلمية والتقنية

بعد اجللسة العامة ستكون هناك ثالثة عروض 
تقنية يقدم أوهلا ممثل من إيطاليا وثانيها ممثل من االحتاد 

 .فيقدمه ممثل لباكستانالروسي أما الثالث 

فرقة العمل الرابعة عشرة بشأن األجسام القريبة 
من األرض ستعقد اجتماعها الثاين ومؤمتر عن بعد يف 
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من الساعة الثانية والنصف إىل الساعة اخلامسة  M7القاعة 
والنصف من عصر الغد ملواصلة عملها بشأن مشروع 

ر األجسام التوصيات املتعلقة باالستجابة الدولية خلطر أث
 .القريبة من األرض

مساء غد أنتم مدعوون لألمسية التقليدية املعتادة 
 كال.   ؟هل هناك أسئلة . النمساويرييف مقصف هويريغ

 فعت اجللسة ونلتقي غداً يف الساعة العاشرة.

 ٣٢/١٧اختتمت اجللسة يف حوايل الساعة 


