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COPUOS/T.638 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٨اجلمسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٨  رتعااأل
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ٠٨/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

صباح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):رئيس ال
أعم  افتتاح االجتماع  ،ااري حارة السيدات والسادة

الثام  والثالثني تعد الستمائة لمجنة استخدام الضاا  
 .ااارج  يف األغرا  السممية

واليوم صباحًا سنستكمل النظر يف البند الساتع 
ية العممية تقرير المجنة الضرع"م  جدول أعمالنا وهو 

سوف نبدأ و  "،والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني
الضوائد "النظر يف البند التاسع م  جدول أعمالنا وهو 

 "،استعرا  احلالة الراهنة :العرضية لتكنولوجيا الضاا 
مث  "الضاا  واملياه"نستكمل النظر يف البند احلادي عشر و 
والبند الثالث عشر  ، عشرالبند الثاين "الضاا  وتغري املناخ"
  ".استخدام تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة"

تعد اجلمسة العامة سنستمع إىل ثالثة عرو  
لضا األاألوىل ه  مسامهة إيطاليا يف مقياس طيف  ،تقنية

والثاين م  ممثل االحتاد الروس  عنوانه  ،ENS 2املغناطيس  
روجيه لذكرى االحتضال مشروع إيغماس وكيضية تعويوه وت"

والعر  الثالث هو م  ممثل  "،تنول رحمة إىل الضاا 
رصد الضياانات اليت ههدتا الباكستان "الباكستان عنوانه 

 ".يف ألضني وعشرة مع استخدام املوجودات الضاائية

إن فريق العمل الراتع عشر حول األجسام القريبة 
 الضيديو يف م  األر  سيعقد اجتماعه الثاين ومؤمترًا عرب

م  الثانية والنصف حىت ااامسة والنصف م   M7القاعة 
وسيستكمل عممه أياًا تشنن الرد الدويل عمى  ،تعد الظهر

 .التهديد الناجم ع  آثار األجسام القريبة م  األر 

ومساً  ندعو املندوتني حلاور احلضل التقميدي 
 ، يف النمسا.هويريغ  ،النمساوي يف املقهى التقميدي
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تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية من  -البند السابع 
 أعمال دورتها الثامنة واألربعين

دعوكم اآلن لمنظر يف البند الساتع م  جدول 
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية م  أعمال "أعمالنا 

واملتحدث عمى قائميت هو مندوب  "،دورتا الثامنة واألرتعني
 .تضال ،املوقراالحتاد الروس  

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. بارسيغوف 
 .هكراً جويًال حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

تالنسبة إىل أساليب عمل المجنة الضرعية  ،حارة الرئيس
العممية والتقنية فه  ههدت تغيريات مهمة وكانت يف 

خاصة ولك  االتتكارات يف هذا الال و  ،االجتاه الصحيح
يف الدتموماسية الدولية تدفع تنا ألن نرى أنه صار م  املمّح 
مبا كان أن ننظر يف هذه املواضيع وأن نناقشها تشكل 

أو وإن إمكانية ترهيد عمل المجنة أو حىت لنقل  .متعمق
عمها أكثر فعالية مما ه  عميه اليوم هو أمر جيب أن ننظر جل

اجلديدة عمى جدول خاصًة مع إدراج هذه البنود  ،فيه جيداً 
خاصة البند اجلديد  ،أعمال المجنة الضرعية العممية والتقنية

والعمل يف  ".استدامة األنشطة الضاائية يف املدى البعيد"
هذا الال أساس  وجيب أن نتمك  م  أن نتخذ قراراً 

 تشننه.

إن اقرتاح االحتاد الروس  يف هذا الال مل يمق 
ولك  تعد  ،وفود احلاضرةالتحبيذ الاروري م  جانب ال

مشاورات تشنن إمكانية الوصول إىل حل هامل وكامل 
أنشننا فريقًا عامًال تشنن هذا ، package dealعمى هكل 

املوضوع وقمنا بذه املشاورات تنمس تشكل مكثف مما تّني 
أن عددًا مهّمًا م  الدول مهتم بذا املوضوع وأهار إىل 

طمع االذي ميك  أن ن تعض اجلوانب املختمضة م  العمل
ما م   ،ته يف املستقبل. إن حصيمة هذه املشاورات إجياتية

إن  ،اآلن عندما نتكمم تشكل عام .هك يف هذا وهذا رأينا
ترهيد  عمىأهم استنتاج وصمنا إليه هو أننا فيما عممنا 

عمل المجنة يف املستقبل جيب أن نستبعد أي إجرا  م  
دور األمم املتحدة كهيئة قوية  هننه أن يرتك أثرًا سمبيًا عمى

 .م  هن�ا أن جتمع جهود الدول اليت ه  دول سيادية
وتالنسبة إىل الوثيقة اااصة تاختصاص الضريق العامل مع 
أساليب عممه فاعتماده تصيغته املنقحة واملكيضة سيضتح 
الباب أمام المجنة الضرعية العممية والتقنية مرحمة م  التحميل 

سمح هلا تنن ترّكو عمى جمموعة م  املنهج  الذي ي
واالحتاد الروس  قد حاول أن ياع  .األنشطة األساسية

وتالطبع مع  ،وثيقة متوازنة هنا وعندما عممنا مع زمالئنا
رئيس الضريق العامل متكنا م  أن ننجح يف حتقيق هذا 

عمى كل حال حن  سنما  قدمًا عمى أساس ما  .اهلدف
 اعتربناه فرضية النجاح.

عندما ناع التوجيهات الارورية  ،ة الرئيسحار 
فهذا  ،لك  تنظم نقل التكنولوجيا يف الضاا  وكيضية إدارتا

موضوع يعمل عميه املعهد الدويل لقانون الضاا  وكان قد 
أهار هو أصًال إىل أننا حنتاج إىل نظام خاص لتوحيد هذه 

 وهذا استنتاج مهم جداً قدمته .القوانني عمى الصعيد العامل 
احلسبان تنن هذه يف وإذا أخذنا  ،هيئة رفيعة املستوى

املسنلة مهمة يف إطار هذا البند عمينا أن نتبادل اآلرا  تشنن 
السياسات واألساليب واإلجرا ات التنظيمية والتقنية اليت 
ميك  أن تام  استخدامًا عادًال ومنصضًا لممنتجات 

وذلك  ، املتصمة تالضاا  واليت يتم التحكم با م  الضاا
 يف إطار آلية مكيضة وفق احتياجات التعاون الدويل.

كما الحظنا يف هذه الدورة   ،يف االحتاد الروس 
قمنا تتطوير آليات ومبادئ ومعايري م  هن�ا أن تاع موجياً 
متوازنًا م  احلوافو عمى التعاون الدويل يف جمال التكنولوجيا 

  مهدت وه .العالية اليت تستخدم يف الضاا  ااارج 
الطريق م  أجل توسيع هذه اإلمكانيات وتصدير اادمات 

ولذلك حن  لدينا كل مربر هنا لك  ننظر  ،العاترة لمحدود
يف هذه املمارسة اليت سبق أن اختربناها يف مشاريع تعاونية 

 حمددة وخاصة املمارسات الضامى.

إن االتضاق الدويل احلكوم  الذي وقع عميه 
بة إىل ضمانات التكنولوجيا يؤم  االحتاد الروس  تالنس

 ،الامان واحلماية لمجهات املصدرة واملتمقية هلذه املنتجات
وهو حجر الواوية الذي يويل اهتمامًا ملصاحل املستخدمني 
 .ونيتهم الطيبة والذي يعوزها مقارنة مع املمارسات احلالية

والدولة  .يعوز أياًا مضهوم املستخدم النهائ  هلذا املنتج
وردة دد ذاتا واليت يهمها أن حتصل عمى هذا التعاون املست

يف جمال التكنولوجيا العالية تنخذ عمى عاتقها جمموعة م  
االلتوامات لك  تام  أن الشروط االقتصادية والسياسية 

هذه تام  االستخدام املشروع لىوالقانونية واالجتماعية 
ودة وتضال مناعة هذه املنتجات اليت تكون موج .املنتجات
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وهذا يشتمل عمى منتجات  ،يف أراض  الدولة املستوردة
ميك  أن تقع تني أيدي اجلهات التجارية واألطراف التجارية 

فهذا يستبعد إمكانية حتول هذه املنتجات  ،املختمضة
اااضعة لمرقاتة إىل ممارسة سيئة إىل سو  عمل أو ألي 

ويف وهذا قرار اختذ يف االحتاد الروس   .حتوير يف هدفها
فنظامنا القانوين دميقراط  لمغاية  ،اجلمعية االحتادية الروسية

يف هذا الال وإن االتضاقات املتصمة تالضاا  واليت تكون يف 
مصمحة التعاون الدويل ه  أساسية وتعدل معظم 

وما إن يتم  .اإلجرا ات الرقاتية األساسية يف االحتاد الروس 
موعة القوانني التصديق عميها حىت تصري جو ًا م  جم

وحن  نعتقد أنه يف سياق البند اجلديد م  جدول  ،األساسية
أعمالنا هذا ميكننا أن حندد مواصضات عامة يف جمال التعاون 

 .اااص تاألنشطة يف الضاا  والتكنولوجيا العالية

تعد قمة األم  الدويل اليت انعقدت يف واهنط  
تصمة ونعرف أن ذلك احلدث ركو عمى مسائل م ،مؤخراً 

يف السياق ذاته ميكننا أن  ،تاإلدارة اآلمنة لممواد املشعة
 ةحناول أن نعوز التضهم املشرتك تالنسبة إىل املعايري املقبول

لك  نام  احلماية املادية  ،واملمارسات املوصى با
والقانونية وكذلك االستخدام املناسب لممنتجات املصدرة 

ت التعاون يف أو املستوردة اليت ستكون متصمة تعمميا
 .جماالت األنشطة الضاائية

أما تالنسبة إىل قائمة املواضيع املقرتحة ك  
وخاصة يف إطار تنا  القدرات يف  ،نناقشها يف هذا الال

نود أن نشاطركم هذه  .جمال الرقاتة يف الضاا  ااارج 
تالطبع جيب أن ننظر يف هذه املواضيع عمى أ�ا  .األفكار

لذلك يف  ،ياق دويل وهامل وعاممسنلة متداخمة يف س
املستقبل ميكننا رمبا أن ننشئ تضاعًال مع فريق ااربا  
احلكوميني حول الشضافية وتداتري تنا  الثقة يف الضاا  

ضرت  ته أن يبدأ العمل يف وهذا الضريق الذي يُ  .ااارج 
 العام املقبل وفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

مل المجنة الضرعية العممية حارة الرئيس، إن ع
والتقنية يف كوتوس يف جمال التخضيف م  آثار احلطام 
الضاائ  ميا  تشكل تّنا  وكما خططنا له وهذا أمر جيب 

وأود أن أعمم الوفود تنن االحتاد الروس   .أن ننوه ته هنا
يقوم حاليًا تاعتماد جمموعة متنوعة م  التداتري لك  يام  

هية اااصة تالتخضيف م  احلطام تنضيذ املبادئ التوجي

 .الضاائ  وذلك عرب اعتماد حمول تكنولوجية جديدة
رامرتات أو اإضافة إىل ذلك حن  نعمل عمى حتديد الب

املقاييس لمنماذج اااصة تاحلطام الضاائ  ولوضع تصورات 
 .حمتممة إلمكانية تموث الضاا  م  جرا  فعل اإلنسان

إىل األر  هو إن تموث املدار الثاتت تالنسبة 
م  مجمة أمور يف إطار التعاون الدويل  ،أياًا موضع دراسة
التطبيقية يف أكادميية  تمدوش لمرياضيايوترعاية معهد ك
ونريد أن نعرب هنا ع  ارتياحنا حيال عمل  .العموم الروسية

المجنة الضرعية العممية والتقنية والضريق العامل اااص مبصادر 
الذي التوم تتعويو  ،ا  ااارج القدرة النووية يف الضا

املمارسات الدولية وتنضيذها وتوفري تنضيذ أحكام إطار 
األمان اااص تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  

 ااارج .

حن  ندعم تنظيم حمقة عمل حول مصادر القدرة 
وفق خطة العمل عمى  ،النووية تكون ترعاية المجنة الضرعية

أداة  ،هذه املصادر إذاً  ،�ا أداةوخاصة أ .مخس سنوات
جيدة لويادة عممية التيق  وذلك يف تطوير وتصميم وإطالق 
مركبات جديدة يف الضاا  تستخدم مصادر القدرة النووية 

 طمق تشكل آم  ومنمون.ولك  نام  أ�ا ستُ 

نريد أن نكرر رغبة وزارة حاالت  ،حارة الرئيس
 أيمول/سبتمرب الروسية اليت أهارت إىل أ�ا يفالطوارئ 

املقبل تريد أن تنظم يف االحتاد الروس  حمقة عمل دولية 
وعممية حول استخدام البيانات الضاائية يف إدارة حاالت 

وحن  ننوي أن ندعو املمثمني  .الطوارئ يف آسيا الوسطى
األمم املتحدة ومكتب و أفغانستان و منغوليا و ع  الصني 

ت يف حالة مكتب األمم املتحدة لممعموما ،سبايدر
"يو إن وإن مشاركة املكتب الروس  يف ترنامج  .الطوارئ
"يو إن  ـسيهدف إىل إنشا  مكتب إقميم  ل سبايدر"
يف االحتاد الروس  ويكون حتت رعاية وزارة هؤون  سبايدر"

 .الطوارئ وحاالت الطوارئ

حن  أياًا نقوم حاليًا تصياغة  ،إذًا حارة الرئيس
استخدام وتعميم تيانات مشروع قانون حول استقبال و 

وهذه الوثيقة ستحدد إطار هذا النوع  ،االستشعار ع  تعد
وتعط  حملة  ،الدويل هلا دم  األنشطة مبا يف ذلك البع

ويف هذا السياق حن   .حديثة وجديدة حمينة لإلطار القانوين
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نعمق أمهية تالغة لتحديد الشروط املالئمة م  أجل امتثال 
ر ع  تعد اليت وافقت عميها صارم مع مبادئ االستشعا

 األمم املتحدة.

حارة الرئيس، يعمل االحتاد الروس  حاليًا عمى 
وخاصة  ،ترنامج متكامل احتادي فيدرايل لممراقبة والبحوث

وتشكل خاص حن   ،يف جمال األجسام القريبة م  األر 
حتسني عممية و يف صدد حتديث رصد ومراقبة هذه األجسام 

تصميم التمسكوتات اآللية و جسام التنبؤ دركية هذه األ
هكرًا جويالً  .واملؤمتتة اليت تعمل يف الضاا  مع حمطة أرضية

 حارة الرئيس.

(ترمجة فورية م  المغة الروسية واإلنكميوية) الرئيس 
هل م  طمب آخر لمكممة  .ندوب االحتاد الروس هكرًا مل

تقرير "حول البند الساتع م  جدول أعمالنا لميوم صباحًا 
لمجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة ا

تذلك سنستكمل النظر يف البند  ،حسناً  ،؟ ال:واألرتعني
 الساتع وأرجو أن ننته  منه اليوم تعد الظهر.

الفوائد العرضية لمنزلزجيا الفضاء:  –البند التاسع 
 استعراض الحالة الراهنة

أتدأ اآلن  حارات املندوتني الكرام امسحوا يل أن
الضوائد العرضية "تالنظر يف البند التاسع م  جدول أعمالنا 

واملتحدث  "،استعرا  احلالة الراهنة :لتكنولوجيا الضاا 
 .األول عمى قائميت هو مندوب اهلند املوقر

(مجهورية اهلند) (ترمجة فورية السيد ر. س. كومار 
فد اهلند و  يس،هكراً جويًال حارة الرئم  المغة اإلنكميوية): 

أن يشدد عمى أن ترنامج الضاا  اهلندي يسعى إىل يود 
 .االستضادة م  تكنولوجيا الضاا  ملصمحة البشرية والتمع

إن الربامج التطبيقية كثرية م  هذا الربنامج ومنها التعميم ع  
دعم إدارة الكوارث البحث و التطبيب ع  تعد و تعد 

ة واملوارد وغريها مصادر ومراكو املصادر يف الكر و واإلنقاذ 
تسمك هذا االجتاه. فيما حن  ننضذ ترناجمنا هناك 
تكنولوجيات وأدوات كثرية طورناها كانت مضيدة يف جماالت 

هذه التكنولوجيات  .صمحة التمعملغري الضاا  وأتت 
واألدوات قد ُحدِّدت تشكل حمرر هنا ونقمت تشكل ناجح 

اص م  القطاع اام  إىل الصناعات م  أجل إنتاجها 
 أجل إنتاجها وتروجيها.

لقد أفدنا يف العام املاض  المجنة  ،حارة الرئيس
وهو البالستيك  ،تالضوائد العرضية اليت تشتمل عمى أكراميد

والذي ميك  أن يستخدم  [؟توليارامني؟]املعوز املؤلف م  
... وميك  [؟الربوستودانتيك؟]، م  أجل استعادة مادة 

[؟توليكمينس؟] لضكس وو كذلك تكممنا ع  مادة األ
تشكل إضايف نود أن نسمط األضوا  عمى تعض  .وغريها

 املنتجات والعمميات اليت اعتمدت يف جماالت تضيد التمع.

إن السيميكا املستخرجة م  رماد  ،سحارة الرئي
عممية اتتكارية طورتا وكالة  الرز م  نوع اهلاسك تعترب

عالية يف إنتاج  رو لبحوث الضاا  يف اهلند وهلا قيمةإيس
تبني أ�ا  كذلك هذه املادة  .املطاط واملواد التجميمية والطال 

قة وال حتتاج إىل حرارة تتجاوز ميك  أن حتافظ عمى الطا
كما أن إيسرو   .املائة ومخسني درجة مئوية يف أي مرحمة

ل استخدام املنطاد الطقس  طورت وحدة إلكرتونية م  أج
ويقيس البارامرتات أو  ؟][؟سوندي شارويتيكتور تامسه د 

املعايري املختمضة يف الغالف اجلوي مثل الاغط واحلرارة 
لتحديد املواقع املوجودة فيه  GPSكما أن جمموعة   ،والرطوتة

تقيس سرعة الرياح وهو مضيد لمتنبؤ داالت الطقس 
 .ودراسات الغالف اجلوي

ذ وه  آلة كما أننا طورنا منارة لمبحث واإلنقا
تساعد األهخاص الذي  هم داجة  تقدمة تقنياً إلكرتونية م

مية وهذه املنارة ميك  أن يإلنقاذ يف االتصاالت السات
تستخدم يف البحر وعمى األر  ويف اهلوا  م  خمتمف 

 .الضئات م  التمع

كما أن إيسرو حاولت أن تطور أنواع خمتمضة م  
الطال  احلراري الذي له قدرة متدنية عمى استيعاب األهعة 
الشمسية وله قدرة عمى مواجهة احلرارة العالية وتغريات 

كون وهو مبثاتة الطال  ينا طورنا نوعاً م  السيمنكما أ  .املناخ
ستخدم مع محاية حرارية يُ  ،إذا جاز التعبري ،الكهرتائ 

 وميك  أن يواجه أي تغري خارج  ونظم حساسة له.

نود أن نام  أن ترنامج الضاا   ،يف ااتام
يضتش دائمًا ع  الضرص اجلديدة لالستضادة م  اهلندي س

 .. هكراً جويالً هذه الضوائد النامجة ع  تكنولوجيا الضاا 

أهكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس 
 .أملانيا ةمندوت ة ه التالي ةواملتحدث ،مندوب اهلند عمى تيانه
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(مجهورية أملانيا االحتادية) أ. فروليش السيدة 
يا سيدي الرئيس، هكرًا ورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة ف

مثانية ومثانني وتسعمائة وألف كان حويران/يونيو يف مثانية 
يومًا هامًا فقد اعتمدنا فيه اتضاقية احملطة الضاائ  فهذه 
املعاهدة وضعت القانون الدويل لممحطة الدولية وإدارتا 

وكذلك حق  ،عنهاوتشغيمها والنقل إليها ومتويمها واملسؤولية 
ألوىل الناجحة . ولالحتضال تالسنوات ااملمكية الضكرية فيها

ملاين لممالحة جسورة لممستقبل فإن املركو األونتطمع ترؤية 
الضاائية قد نظم ندوة عشر سنوات م  البحوث يف ظل 

، وكان ذلك يف آذار/مارس الظروف اليت ختص هذه احملطة
نوات عمى األقل فإن أكثر م  عشر س ذومن .م  هذا العام

وأملانيا لمقيام تالبحوث. احملطة سوف ترحب تالعمما  
الوكالة يف الياتان قد وافق عمى متديد جممس تنن  ايسعده

طمعوا تدور هام يف ضوالعمما  األملان ا ،استخدام احملطة
وخطة جترتة البالزما   .البحوث عمى الضاا  يف البداية

البحث فيها يف تداية عام نية قد مت املكريستل الروسية األ
واحد وألضني وكانت مبثاتة تداية لمتجارب الروسية واألملانية 

يف ظل الظروف  ذلك لدراسة البالزما املعقدةاملشرتكة و 
 اجلوية واليت ما زالت جتري حىت اآلن.

إن نتائج هذه التجارب يف الضاا  قد حتدث ثورة 
زما لمبالفبالنسبة  ،يف ما يسمى تعمم الطب األرض 

البالزما ه   مبا أنوالطحالب فإ�ا قد مت جترتتها و والضايروس 
نوع م  الغازات ال ميك  أن تنيت إىل أي مكان وحىت 
البكرتيات اليت تقاوم املاادات احليوية ميك  أن يتم تدمريها 

[؟يتعذر وهناك جراثيم  .مبا يسمى تالبالزما الباردة
 يها تالبالزما.ميك  أيااً تدمريها والقاا  عممساعها؟] 

املواد املخصصة لمتطبيقات  ،سيادة الرئيس
الضاائية قد ساعدت البعض عمى أن يكسبوا امليدالية 

قد مت قد مت حتصينه توسيمة [؟يتعذر مساعها؟]  ،الذهبية
عمى تصميمها م  خالل ما يسمى تـ [؟يتعذر مساعها؟] 

املنافع العرضية منت احملطة هذه عمى أية حال تعض 
وأنا واثقة أن مويدًا م  التطورات يف  .جيا الضاا لتكنولو 

تكنولوجيا الضاا  سوف تايف الكثري م  هذه املنافع 
ري د يف هذه القائمة الطويمة اليت تثأكثر م  ما هو وار 

 اإلعجاب.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): هكراً الرئيس 
ائمة هو واملتحدث التايل يف الق .مسيدة ممثمة أملانياجويًال ل

 .تضال ،السيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
إن  ،سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الواليات املتحدة األمريكية يسعدها وتشعر تالضخر تن�ا 
تتشاطر منافع الضاا  والبحوث الضاائية وما يعود تااري 

وهذه  .لتكنولوجيا الضاا  وعمى األر  وعمى السما 
االخرتاعات قد كانت وسيمة ملنافع يف الصناعة يف القطاع 

والواليات املتحدة مرة أخرى  .تصضة عامةلمناس اااص و 
العام  . فنمثمة هذاتعض األمثمةإىل شري إىل المجنة ود أن تت

ضة تتام  خمية وقودية تؤدي إىل إجياد طاقة رخيصة ونظي
تستخدمها الشركات وكذلك هركات الطريان وكذلك اليت 

هنالك هوائيات ميك  متديدها وتصغريها وميك  استخدامها 
وكذلك جهاز االستشعار ع  تعد  ،يف حاالت الكوارث

وتالعمل يف  .لمتصوير ميك  استخدامها يف أجهوة التصوير
فإن الذي يعرف تـ [؟إمس ريسرش سنرت؟] مركو ناسا 
د اخرتع وسيمة تستخدم األوكسيجني متك  مهندسًا ق
يف ظروف صعبة لمغاية [؟يتعذر مساعها؟] املهندسني 

[؟يتعذر واملهندسون استطاعوا أن يستغموا هذا  ،لتنضسها
وهناك هركة يف كاليضورنيا  .الطاقة أيااً يف األر مساعها؟] 

... طاقة م  خالل نظمًا االيا الوقود اليت تنتج تنتج 
املائة قياسًا إىل حمطات توليد الطاقة العادية يف  ٦٧أنظف 

وهذه خاليا الوقود تستطيع كل خمية أن تنري مصباحًا وم  
 ،مث فإ�ا ميك  أن يتم استخدامها لتوفري مويد م  الطاقة

صغري وهذه رغيق عيش وه  ال يبمغ حجمها أكرب م  
والشركة لديها  .ميك  أن تنري مكتبًا يبمغ ثالثني ألف قدم

استخدامات أخرى لكثري م  الشركات يف الواليات  أيااً 
عممياتا وسوف توجد حوايل ألف م  املتحدة وقد وسعت 

 .وظيضة جديدة

ويف السبعينات فإن مركو البحوث الذي يدعى 
[؟يتعذر قد اخرتع جهازًا يدعى [؟يتعذر مساعها؟] 

وهذا  ،وهذا يساعد الطائرات عمى توفري الطاقةمساعها؟] 
الوقود وهذا ضم  املنافع  قميل استخدام حرقيؤدي إىل ت

وهذه النتائج سوف تساعد الطيارات عمى أن تعمل تشكل 
وهناك هركة  .العامل[؟يتعذر مساعها؟] طيب وتستخدم يف 

هذه التكنولوجيا وطورتا وأوجدت دعمت يف واهنط  قد 
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 ،منها اخرتاعًا جديدًا مما أدى إىل توفري مويد م  الطاقة
ة حال تستخدم يف آالف الطائرات ويف وهذه عمى أي

واليوم فإن  .الطائرات األمريكية وطائرات الشركات الدولية
الون م  تالعشرة تميون غ ٢,٦االخرتاعات قد وفرت حوايل 

رتعة تميون دوالر لوقود مما أدى إىل وفورات تتعدى أا
واخنضا  يبمغ أكثر م  عشري  ط  م  انبعاثات ثاين 

نن جممل الوفورات سوف توقع الشركة وتت .أكسيد الكرتون
تكون مخسة تميون غالون م  الوقود دمول أرتعة عشر 

 .وألضني

ويف ستة وتسعني وتسعمائة وألف فإن املكوك 
قد أطمق هوائيًا ميك  متديده يف الضاا  وقد مت "إنديضري" 

ا اااصة ه التكنولوجيا تالتعاون مع هركاتناستخدام هذ
وقد متخض هذا ع   .ذا املامارلمقيام تاخرتاعات يف ه

وجود مادة تستخدم يف هذا اهلوائ  وقد اتاح أن هذه 
ستخدمة ميك  أن تنطبق أياًا عمى املالتكنولوجيا أياًا 

هو أنواع م  اهلوائيات األخرى اليت ميك  تكبريها تالنضخ و 
ستخدم هذه اهلوائ  يف نظم تُ [؟يتعذر مساعها؟] اآلن 

وهناك ما يسمى  .مع ناسااالتصاالت وذلك تالتعاون 
ومؤمترات الضيديو والبث [؟يتعذر مساعها؟] واإلمييل 

التمضويوين وغريها م  االتصاالت األخرى تستخدم هذه 
اهلوائيات وذلك ما يسمى يف املناطق اليت تعرف تاملناطق 

وهذه ميك  محمها يف حقائب سرية وتوفر  .الوعرة والبعيدة
الغاتات والوالزل وغريها  وسائل لالتصاالت يف حالة حرائق

وفريقًا م  الناسا تقوم تالبحوث  .م  الكوارث الطبيعية
املعمارية لتحسني ما يسمى تكامريات االستشعار لمتصوير 

وهذا قد وضع  .اليت تستخدم عمى منت املركبات الضاائية
نظام استشعار التصوير يوفر  وأنظامًا الستشعار الصور 
قيق هذه التكنولوجيا تشكل وحت .صورًا ذات نوعية طيبة

م  تشكيل هركة املخرتعني طيب عمى األر  ميك  
وذلك اآلن يف [؟يتعذر مساعها؟] يف كاليضورنيا موجودة 

وهذا  .لك  تقوم تاإلجتار بذا االستشعار واالخرتاع اجلديد
البطاريات يستخدم يف آالت التصوير ويوفر يف الطاقة 

مثانية وألضني فإن هركة  ودمول .التصويرلمكامريات وأجهوة 
كاليضورنيا قد حسنت هذا النوع م  التصوير وقد وضعته يف 

تم استخدامه اآلن ياهلواتف احملمولة وهذه أجهوة االستشعار 
كامريات العامل قاطبة ويتم استخدامها يف الكثري م  اليف 

 وأالكامريات اليت يتم وضعها يف الكمبيوترات وغريها 
 .احلواسيب

ياًا تدفع التكنولوجيا لألمام تالنسبة والشركة أ
آلالت التصوير تالضيديو وكذلك عمميات املراقبة 

والشركة تبيع حوايل مميون  ،واالستطالع لمسيارات واملرور
هذا االستشعار بذا النوع م  ااربات كل [؟سنسر؟] م  

ودوث الضاا  ما زالت حتّس  دياتنا وحتدث فيها  .يوم
يستخدمها [؟يتعذر مساعها؟] لديها  ثورات ومبا أن ناسا

اجلميع وعومية لتحسني نوعية احلياة عمى األر  واالستضادة 
البشرية مجيعًا ه  اليت تدفع م  أجل حتسني هذه 

 .التكنولوجيا وتوزيعها

إن هذه األمثمة البسيطة اليت أثرتا ه  نتيجة 
لمربنامج الضاائ  األمريك  الذي تشرف عميه احلكومة 

خمصص م  خالل التعاون مع القطاع اااص  والذي هو
هذه  . ومويد م  املعمومات ع ومع الدوائر األكادميية

األمور وغريها م  أمور املنافع األخرى موجودة يف 
عشرة وألضني ونسخة [؟يتعذر مساعها؟] يف ناسا نشورات امل

وأهكركم يا سيادة  ،وزعت عمى كل وفد أمسو منه موجودة 
 الرئيس.

هكراً مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تر الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية عمى تيانه 

وهل هناك أي وفد آخر يود أن يتناول هذا البند  .هذا
التاسع يف جمستنا صباح اليوم؟ ال. إذاً سوف نواصل وننمل 

لتكنولوجيا ة يرض"املنافع العتنن ننته  لدراستنا لمبند التاسع 
 عصر اليوم.الضاا : استعرا  احلالة الراهنة"، 

 الفضاء والمياه –لبند الحادي عشر ا

أود اآلن أن نواصل دراستنا  ،السادة أعاا  الوفود
هل هناك وفد يود أن  "،الضاا  واملياه"لمبند احلادي عشر 

 .تضال ،السيد ممثل النمسا ؟يتناول هذا البند

رمجة فورية (مجهورية النمسا) (تالسيد و. ليشيم 
جدول  ،أهكرك يا سيادة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

أضع هذا البيان يف إطار [؟يتعذر مساعها؟] أعمالنا العامل  
األمور اجلديدة يف جدول األعمال العاملية هذه والكونية 
والشامل وهذا مثًال عمى ما حيدث عمى جدول األعمال 

األجندات خمتمف  فهناك توايد يف الوع  تالتكاثر فيما تني
واملسائل  .واملسائل الدولية واملسؤوليات احلكومية الدولية

املتعمقة تالضاا  واملياه ه  مثل طيب عمى هذه التحديات 
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عمى املعاالت السياسية واليت تتام  مع تعاها تعااً 
والعنصر األساس  هنا هو أن هذا  ،وتتدخل مع تعاها

فاملناخ هو  ،تسع نطاقهالتكافل والرتاتط يبدو أنه يتوايد وي
إخل والضاا  واملياه وهمم و  و الضاا  والتمع وأم  الضاا  و

والنمسا كبمد مغمق تود أن تسرتع  االنتباه إىل أن  .جره
خوونات املياه ونظم املياه تصضة عامة ال تنته  ملالدراسات 

تصضة عامة املياه، أو النظم نظم . فتتدفق املياه يف البحار
يف البحار وتتنثر تعممية توايد جيري تتنثر مبا يف السواحل 

وعمى غرار التضاو  تشنن  .املدن وتغري املناخ وهمم جره
هذا تشاطر موارد املياه تصضة عامة فإن هذا التضاو  و 

الرتكيو عمى النظم البحرية تصضة عامة أمر أساس  وهو 
  فض .يتنثر تاالختالالت والتوازنات اليت ذكرناها م  قبل

مسنلة تتعمق تاإلدارة املائية  النهر ويف �اية النهر هذه تداية
وما زالت مطروحة وما يسمى تنعمى البحار وأدىن البحار 

 [؟يتعذر مساعها؟]. يشار إليه مبا يسمى تإدارة البيئة البحرية 

وم  أرتع  ،إذاً املسائل تتعقد وتكتس  تعقيداً أكرب
ية حال وستني منطقة توازن تيئ  دري معظمها عمى أ

 ،يواجه حتديات ومعاالت كبرية م  ناحية النظم البيولوجية
واحلضاظ عمى األحيا  البحرية وتموث املياه وغريها وكذلك 
 .تموث املناطق اليت يتم فيها فقس تيض األمساك وإىل آخره

إننا لدينا حوايل مائة تقعة زيتية حتدث كل عام وكذلك 
احلياة تالنسبة  الصيد اجلائر الذي يؤدي إىل تدمري سبل

وال ميك  فر  رقاتة عمى املناطق االقتصادية  ،لمصيادي 
 .ااالصة وإىل آخره

إذًا كيف ومىت وم  الذي يستجيب هلذه 
القدرة ... [؟يتعذر مساعها؟] فكيف  ؟املعاالت

املؤسساتية إلدارة التوازن البيئ  فإدارة التوازن البيئ  هن�ا 
تنسيق ال شرتكة ونوعًا م تتطمب أهداف ماملياه هنن إدارة 

ية لموعات كبرية م  املسؤوليات احلكومية واحلكومية الدول
تسم تعنصري  أساسيني وغري احلكومية واإلدارة هذه ت

إجنازه وتشاطر ويتم تشاطر األهداف ملا ينبغ  أن يتم 
 .وهنا تركو عمى هذا املوضوع ،املعمومات والبيانات

ائية العممية فإن وكما نعمم يف إدارة املوارد امل
تكنولوجيا الضاا  ميك  أن توفر البيانات تالنسبة إلدارة 
 ،املوارد املائية يف خمتمف النظم القاائية أو النظم القانونية

وهذا يشري إىل العنصري  األساسيني تالنسبة إلدارة املياه أال 

قد اسرتعى اجتماع أتيدون والدكتور  .وه  قاعدة البيانات
ارة التوازن البيئ   إلسهام كبري لمضاا  تإدالتمع الدويل
فعل هذا منذ حوايل مخس وعشري  سنة والبحري وقد 

اليت دفع با أصبحت اآلن حجج أكثر واحلجج  .مات
وقد مت إنشا  ترامج هامة تالنسبة هلذا  ،جناعًة وأكثر أمهية

ه إدارة احمليطات والبحار تاملوضوع كالربنامج الذي وضع
وكذلك نضس الش   يف إفريقيا ؟] GNSS؟تـ [األمريكية 

ولك  الغالبية العظمى م  النظم البيئية يف العامل مل  ،وآسيا
حتَظ حىت اآلن تدعم دوري وتطبيق لتكنولوجيا الضاا  يف 

 .إدارة االستخدام الدائم لمموارد الطبيعية

يف إطار جدول األعمال الواسع أنه وترى النمسا 
اه فإن الكوتوس ميك  أن تضكر النطاق اااص تالضاا  واملي

م  وتتصدى لدراسة أمهية املعمومات املستمدة م  الضاا  
االستخدام الدائم لمنظم البيئية البحرية واستخدامها أجل 

رتط هذا يف إدارة املياه يرتبط كثرياً . ألن واالستضادة منها
جبدول األعمال الذي حن  تصدده وأي خالصات ميك  

سوف  ب الكوتوس يف هذا الصدد الوصول إليها م  جان
كما نعمم مجيعًا سوف يكون هلا قيمة عمى املستوى احملم  
وإلقميم  وهذا يشري إىل استجاتة املؤسسات لتكنولوجيا 

 .الضاا  واالستعانة تاستخدامه

إذًا كيف نبين ما يسمى تالرواتط فيما تني 
فيما تني الضاا  م  ناحية وقطاع املستخدمني  ؟املؤسسات

ويف هذا اإلطار فإن النمسا تود أن تقرتح  ؟احية أخرىم  ن
مشاطرة و الكوتوس كخطوة أوىل [؟يتعذر مساعها؟] عمى 

هذه املعمومات ومشاطرة املسؤوليات العامة عمى نطاق 
التوازن البيئ  ميك  أن العامل فالضاا  وإدارة النظم البيئية أو 

جنة مداوالت غري رمسية وذلك يف إطار هذه الم تكون حمط
مبا يضا  إىل التوصل إىل صيغة هلا تنثري طيب لمتعاون فيما 
تني اجلهات التكنولوجية واملؤسسات احلكومية وغري 
احلكومية واحلكومية الدولية املسؤولة ع  محاية النظم البيئية 

 .الساحمية والبحرية واستخدام هذه النظم واالستعانة با

يف االهرتاك عمى أود أن أتوجه تالشكر لكم 
تالنسبة هلذا البند املداوالت غري الرمسية عما ميك  أن نضعمه 

ع ما مت طرحه عمى لسان املشرتكني يف هذه املائدة ونا
وأود أن أدعو المجنة أن تعرب ع  التعميقات  .املستديرة
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وتؤيد املبادرات وذلك تإدراج إدارة البيئة والتوازن البيئ  يف 
 يا سيادة الرئيس.لكم الشكر  .ثنايا الضاا  واملياه

 أهكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
التعميق عمى هذا البند السيد سضري النمسا عمى سعادة 

وهل هناك أي وفد . أثرتااليت أنت امة اهلشكالت وامل
م   عمى ما ورد عمى لسان السضري ليشيم راغب يف التعميق

 .والً تولندا أ ،النمسا؟ تولندا مث نيجرييا

(مجهورية تولندا) (ترمجة فورية السيد فوالنسكي 
 ،السادة أعاا  الوفود ،سيادة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

أنا اهرتكت أمس يف هذه املشاورات غري الرمسية واملناقشات 
املبادرة  اً هديد اً غري الرمسية وأؤكد لكم أن تولندا تؤيد تنييد

ثنايا البند الذي حن   اااصة تدراسة إدارة التوازن البيئ  يف
 هكراً جويًال. "،الضاا  واملياه"تصدده 

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .هلا الكممة انيجريي .لبولندا

(مجهورية جنوب إفريقيا) السيد أ. أ. أبيدون 
 ،أهكرك يا سيادة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

ولذا فإنين  .يف هكل عر  فين رد نيجرييا سوف يكون
 .العر  الضينيف أرجو أن أجيب 

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 أنت عمى استعداد؟

(مجهورية جنوب إفريقيا) السيد أ. أ. أبيدون 
 .نعم عمى استعداد (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

ضال ت(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .إذاً 

(مجهورية جنوب إفريقيا) السيد أ. أ. أبيدون 
 ،السادة أعاا  الوفود(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حينما نتحدث ع  إدارة نظم التوازن البيئ  فنح  نتحدث 
وحينما ندرس التمع  .ع  موضوعات متعددة ومتنوعة

دري الدويل تصضة عامة فإن هناك نظم درية أو توازن تيئ  
يف [؟يتعذر مساعها؟] قد مت اإلهارة إليه م  جانب 

 .اليونيسكو واملنظمات أخرى ذات الصمة بذا املوضوع

 ؟هل ميك  أن يتم عر  الشرائح اآلن

هرائح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
 أتيدون.مسيد للعر  

(مجهورية جنوب إفريقيا) السيد أ. أ. أبيدون 
تاج هذه السؤال ملاذا حن م  المغة اإلنكميوية):(ترمجة فورية 

هنا و  ؟حتتاج إىل البيانات املراقبة هذه ،النظم لمتوازن البيئ 
نكتشف أنه يف أصقاع كثرية م  تمدان العامل مث م  البمدان 
النامية هذه مشكمة قائمة واملشكمة ه  النوعية الرديئة 

ا نتناول مسنلة ولذا فإنن .لتجميع البيانات وتنظيمها وإدارتا
متوازن البيئ  إىل لنظم الفمماذا حنتاج هذه  .التحميل واملراجع

 ،أوالً  ،حتتاج لمبيانات ألن هناك املشكالت التالية ؟تيانات
مشكمة مصائد األمساك مشكمة هامة يف العامل قاطبة فه  
تنخذ أموًال تباليني الدوالرات والبيئة احمليطة فيها تتدهور 

سيما النضط وهذا قد أدى إىل  تاائع والوهناك سض  حتمل 
والسؤال  .اإلضرار تبعض أجناس األمساك واألجناس البحرية

 ؟ أو نويل هذاكيف نستطيع أن نتحكم يف هذاإذاً،  هو 
معظم املشكالت تتعدى  ؟الدمار الذي أّمل تالتوازن البيئ 

قدرة البمدان مبضردها واحلكومات املعنية قد تكون صغرية 
س لديها القدرة عمى تناول هذه املسنلة والتصدي لمغاية ولي

مشكمة مصادر  ،أوالً [؟يتعذر مساعها؟] فهذه ه  تعد  ،هلا
مية اليت ميك  أن توفر معمومات ياألمساك هناك اارائط السات

ـ مث هناك ما يسمى ت .ع  درجة املموحة واحلرارة وهمم جره
 م  قاع وهذا يشري إىل سمسمة الغذا  اليت تنيت ؟]أتولينغ[؟

البحار م  أجل أن تتغذى األمساك إلجياد أو استخراج 
 ،أغرا  م  قاع البحر ودفعها إىل األعمى لرفع األمساك

وبذا نستطيع عمى أي حال أن نغذي األمساك وأن نعرف 
مث هذه املناطق اليت أهرت إليها موجودة تالمون  .أي  ه 

يقيا م  يف إفر و ا م  منطقة األطمنط  �األمحر واليت ترو 
 ةاملغرب حىت جنوب إفريقيا جنوتًا فإن كمية األمساك كبري 

 .وهذه عمى أية حال م  أكثر املناطق غًىن لألمساك .لمغاية
[؟يتعذر مث إذا كان لديك جرحًا يف جسدك وذهبت إىل 

فإن هناك قدر مجيل م  الدوا  وسوف خيضف مساعها؟] 
يا مميئة ولذا فإن عمى أية حال املنطقة غرب إفريق ،عميك

تالسمك وم  مث فإن هناك كثري م  سض  الصيد اليت تنيت 
املنطقة وكان هناك عدد م  األساتذة الذي ذهبوا إىل هذه 

لمبحث يف املنطقة واكتشضوا ملاذا ترسل معظم السض  
 .الكبرية لمصيد إىل هذه املنطقة
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مرة أخرى لديكم الصحرا  الكربى وعممية غبار 
م  هذه املنطقة ولذا فإنه يوفر ينيت الرمل ولذا فإن الغبار 

وهذا  ،تتغذى عميه األمساك[؟يتعذر مساعها؟] مواد غذائية 
ولك  هذا  ،يسهم تشكل أو تآخر يف السمسمة املعروفة

[؟يتعذر مث هناك السواتل  .عمى أي حال تنثري معروف آخر
اليت تستخدم يف هذه التحميالت واملشكمة مساعها؟] 

قيا رغم ذلك أن معظم هذه البمدان الرئيسية يف غرب إفري
ليس لديها املوارد لتتنافس مع هركات الصيد الكربى يف 

واحلكومات قد وقعت اتضاقات مع الكيانات  .العامل
االحتاد األورويب [؟يتعذر مساعها؟] احلكومية واهليئات 

تصطاد يف أن  كم تستطيعونأنتقول االتضاقية ... وتستطيع 
عتم أجورًا أو دفعتم أمواًال يف مقاتل هواطئنا طاملًا أنكم دف

ولذا فإن هذه صورة لمسض  الكربى لمصيد  .هذا الصيد
وهذه صورة أخرى لممراكب الصغرية اليت ه  فارغة أل�ا ال 

وهذه املراكب  .راكب أخرىاملفس مع اتستطيع أن تتن
مية يتستخدم التكنولوجيا احلديثة مبا يف ذلك الصور السات

لصور اااصة تالتنبؤات اجلوية وذلك لمقيام وصور املراقبة وا
والتسهيالت موجودة [؟يتعذر مساعها؟]  .بذه املعمومات

هلا  السض  وذلك ملساعدة الشركات الصيد املتوفرو 
املعمومات ولك  إ�ا تدل عمى منافسة أكرب م  املراكب 

 .الصغرية اليت رأيتمو�ا يف الصور

 ،رجانيةمثة هناك مشكمة ما تسمى تاألعشاب امل
تدمريها يف هذه اآلونة واألهكال يتم جيري فه  نظم 

وهناك عممية تآكل كبرية وهنا تدرسون [؟يتعذر مساعها؟] 
[؟يتعذر مساعها؟] مشكالت التموث وقع ذلك يف نيجرييا 

مشكمة تالنسبة لمموارد  كويف منطقة جنوب إفريقيا هنا
 .مالدراسة اارائط عمى الش[؟يتعذر مساعها؟] الطبيعية 

فعمى أية حال املنطقة هذه قد تاررت كثرياً يف سبعة وألضني 
ويف العام املاض  كان هناك كميات   .تسبب البقعة الويتية
إن هذا حيدث يف أصقاع أخرى يف العامل  ،كبرية م  التموث

مرتني أو ثالثة ولك  الصحافة ال تغط  هذه م  رمبا أكثر 
 .األحداث وال توفر املعمومات

 ،ون يف نيجرييا هذه الغازات إىل اليمنيهنا تنظر 
مية ع  ضخ هذا الغاز يف يوما يبدو كالنجوم هذه صورة سات

وهنا ترون حريق كبري يدمر املكان   .دلتا النهر يف نيجرييا
مث لدينا حرائق  .كامًال كما كانت احلال يف املكسيك
التاتعة "تارا وأكوا" الغاتات وإليكم صور مجعتها سواتل 

كل هذه األمور تولد مشاكل مجة يف البيئة  .لمناسا
وهنا ترون  .الساحمية ملعظم الدول اإلفريقية تشكل خاص

ط ائر خجريت عممية وضع إزالة الغاتات ومنذ سنوات أُ 
وترون هنا يف األدىن هذه  .استخدام السواتل  لشىت أحنا

 ،املناطق اليت اختضى منها النبات تسبب هذه املشاكل
القدرات  .اك ارتضاع مستوى البحاروإضافة إىل ذلك هن

يف موجودة الستخدام السواتل تغية تقييم هذه املشكمة هنا 
دورتني املشكمة نضسها اإلسكندرية و غامبيا، يف الغوس 

 عمىومجيع هذه املدن تواجه هذه املشكمة كما ترون 
وهنا إىل اليسار ترون األمواج تنيت م  احمليط  .الصورة

 يؤدي ذلك إىل تآكل السواحل.وتدخل يف األر  وهكذا 

هناك جمموعة  ؟م  أي  حنصل عمى البيانات
واسعة م  مصادر البيانات هذه السواتل القدمية وتعاها 

هناك  ،جديد م  ناحية مراقبة األر  توود مجيعها تالبيانات
سات  السواتل اااصة تاحمليطات والبحار مث ساتل ميديو

اصة تاألرصاد اااص تإفريقيا الذي يعط  معمومات خ
فريقية لديها سواتل خاصة با إل والدول اإل .تالغيومو اجلوية 

جنوب إفريقيا و  واحديف نيجرييا نيجرييا سات سات واحد 
سهم يف النظر يف املسائل اليت كل هذه تُ   .سات سامديال

حتصل عمى املعمومات هو أمر أن حن  تصدد تناوهلا ولك  
 .آخر إال أن فهمها واالستضادة منها أمر

وهنا ل  أتناول حتميل البيانات ولك  تالنسبة إىل 
األنظمة اإليكولوجية البحرية واألرضية ملا هناك كل هذه 

هناك حاجة لتقييم املؤسسات الوطنية وهبه  ،التداتري
اإلقميمية مبا يف ذلك قدرات البىن التحتية والبشرية وال تد 

معرفة كيضية   م  حتديد املشاكل القائمة يف البيئة فاًال ع
وهناك ضرورة  ،ع كافة هذه املسائلاملا  قدمًا يف مج

 .لالستضادة م  الدروس املوجودة لألعمال املنشورة

وإليكم هنا قائمة تاملصادر اليت تتاح فيها 
ولوجية البحرية خاصة يف يكاملعمومات تشنن األنظمة األ

إفريقيا حيث أن الدول اإلفريقية دد ذاتا ميك  أن 
عمى املعمومات تالنسبة إىل ما جيري يف تيئتها تستحصل 

 .أل�ا ال ترى هذه األمور وال تعرفها
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 ؟ا تالبيانات الارورية هنام  الذي ميكنه أن يوودن
تالطبع هناك وكاالت الضاا  عرب العامل ه  مصدر 

 لمبيانات ميكنها أن تضعل ذلك يف احلطام.

 در جم ،املندوتون الكرام ،حارة الرئيسيف ااتام، 
وهناك حاجة إىل تطوير املهارات واملعرفة  ،مالحظات سريعة

أياً  .يضعل ذلكمل  ستوى الوطين واإلقميم  فإن أحدعمى امل
م  املنظمات جيب أن تضعموا ذلك تنضسكم ولك  يكض  
أن تكون لديكم هذه املعرفة ولك  جيب تشاطرها مع 

ميك   اجلريان ألنه لدينا مجيعًا مشاكل مشرتكة وعرب التعاون
أيااً  .أن نتوقف ع  هدر املوارد وتضادي ازدواجية اجلهود

أي  نتجه عرب  ؟كيف يكون تشاطرها  ؟تالنسبة لممعمومات
 ؟ما هو اهلدف م  القيام تذلك ؟تشاطر املعمومات

ها م  أخريًا ليست هذه مبسنلة ميك  النظر في
شاركني ال تد املوزارة تل أن مجيع منظور خمترب أو جامعة أو 

تنا  مؤسسات املعرفة واالستضادة م  احلكومة  م 
 هكراً إلصغائكم. .واألكادميية واملنظمات غري احلكومية

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذه أتيدون، دكتور ال لك حارة مندوب نيجرييا املوقر

مالحظات مهمة لمغاية ردًا عمى اقرتاح سعادة السضري م  
 .النمسا أيااً 

هل م  وفد آخر يود اإلدال  مبالحظات رداً عمى 
أو هل هناك م   ؟املقرتح املقدم م  سعادة سضري النمسا

وفد يود طمب الكممة تالنسبة إىل هذا البند عمى جدول 
يف اجتماعنا هذا الصباح؟ ال أرى  "الضاا  واملياه"األعمال 

، تذلك سوف نكمل عمى أمل ااتام ،م  طمبات لمكممة
يود إضافة تاعة الثاين السيد نائب الرئيس اً، أو عضو 

 ،.مالحظات

(نائب الرئيس الثاين) ر. غونزاليز أمينات  السيد
جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): هكرًا 

تاألمس قد تسىن يل أن أرأس  ،حارة الرئيس .الرئيس
وهو  ،املشاورات غري الرمسية اليت دارت تشنن هذا املوضوع

وع ذات صمة تنعمالنا كان موضع عر  سديد وزاخر موض
تاملعمومات كما جرت العادة م  مندوب نيجرييا وممثل 

أنا  .دونأتي تذلك أتوجه تالتهنئة إىل الدكتورو  .النمسا
ترأست املشاورات غري الرمسية تاألمس وسنسنله أن يوزع 

وال تد م   ،فهذه مسامهة مثينة يف أعمالنا ،هذه الوثيقة
ذلك يف إطار هذه المجنة واملتاتعة الواجبة هلذه  مراعاة

وكما  .كما رأيتم هذه املسامهة قيمة يف النقاش  .املشاورات
تنشن ع  إهكاليات قال سعادة سضري النمسا أمامنا مسائل 

ذات طاتع دويل أكثر فهذه املسائل ال تد م  التطرق إليها 
إلينا تاح تشكل مشرتك عمى أساس املعمومات املهمة اليت تُ 

[؟يتعذر وكون الدول النامية ال ميكنها  .عرب السواتل
هذه املعمومات اإلسرتاتيجية يف معمومات مهمة مساعها؟] 

وأساسية لتنميتها ومستقبمها مثل املسائل املختصة تاملياه 
هنا أعتقد أنه ما مل جند حًال هلذه  .وإدارة املوارد املائية

واالستضادة م   املشكمة ل  نتمك  م  مواجهة التحديات
م   ،اإلمكانيات اليت تتاح لنا عرب معاجلة هذه اإلهكاليات

مثل موضوع التنمية املستدامة وضرورة أن تكون لدينا رؤية 
أوسع ملا يسمى تاملسؤولية املشرتكة ولك  املختمضة املسؤولية 

هذا عنصر ال تد لنا م  إضافته وهناك العنصر  .البشرية
يتيح الوصول إىل اهلدف الذي العمم  والتكنولوج  مبا 

وهو يكم  يف اإلتاحة لشعوب العامل  ،وضعناه نصب أعينا
 .أن تتمك  م  مواجهة الكوارث الطبيعية

أود أن أهري إىل أنه منذ زم  طويل يف  ،وأخرياً 
قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة نتكمم إىل حد كبري 

طالق تعاون ع  التعاون تني املناطق وهذه مناسبة تتاح إل
الذي نشن ع  املؤمترات الضاائية  جوإن النموذ  .تني املناطق

لألمريكيتني وعمل فريق ااربا  الدويل والعر  الذي ُقدِّم 
و حول السياسات السضري أريضاللنا تاألمس م  سعادة 

الضاائية لألمم املتحدة مجيعها عناصر ال تد م  مراعاتا 
املؤسسية والارورية وأصر تغية إيال  هذه املسنلة التغطية 

عمى مندوب نيجرييا ألن يظهر كرمًا وأن يوزع عمينا هذه 
 هكراً. ،الوثيقة

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اآلن أعط  الكممة ملمثل احتاد عموم  .جويًال سعادة السضري
 .الضاا  الدويل تضال

ويل) (احتاد الضاا  الدالسيد س. أريفالو إليبيس 
هكرًا حارة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

لقد تشرفت تاملشاركة يف  .سوف أتوخى االختصار الشديد
ها سعادة السضري الدورة األوىل لمضريق العامل اليت دعا إلي

ممثل النمسا تغية النظر يف هذا املوضوع القائل مبراقبة  ليشيم
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سيما  ناطق الساحمية الكولوجية والبيئية يف املاألنظمة اإلي
وم  املثري لالهتمام أن نرى أن تمداً  .األنظمة البيئية البحرية

كالنمسا ليس لديه م  ساحل عمى البحر هو الذي يقرتح 
نظرًا لمعالقة القائمة تني الضاا  والبحر وكون أن تمد  .ذلك

مجيع  .ممثل ع  تمد إفريق  هو الذي يبمور أكثر هذه املسنلة
يع جديرة تاهتمامنا فاًال ع  كون نائب الرئيس هذه املواض

الثاين هو الذي يتناول أياًا هو هذه املسنلة مبا أ�ا 
لقد ذكرت ذلك تاألمس  .حساسة لمغاية يف أمريكا الالتينية

خالل العمل الذي قدمته تشنن السياسة الضاائية لألمم 
مسنلة تعكس أو هذه املتحدة وقمت إن هذا موضوع 

 هكراً. ،ترامج التعاون كما أقرتحضرورة إجياد 

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ال أرى م  طمبات إضافية  .جويًال لرئيس احتاد عموم الضاا 

لمكممة تذلك سوف نكمل عمى أمل أن خنتم النظر يف 
 ،البند احلادي عشر عمى جدول األعمال تعد ظهر اليوم

النظر فيه عمى أمل البت يف  إذًا نكمل "الضاا  واملياه"
 .املوضوع

 الفضاء وتغير المناخ –البند الثاني عشر 

نود إكمال النظر يف البند الثاين عشر عمى اآلن 
املتحدث األول هو  "،الضاا  وتغري املناخ"جدول األعمال 

 .تضال ،مندوب إندونيسيا املوقر

(مجهورية إندونيسيا) سوبروجو السيد ك. س. 
إن التغري  ،حارة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية 

املناخ  ظاهرة عاملية هلا أثر عامل  وكافة الدول تغض النظر 
ع  مرحمة التنمية اليت وصمت إليها وقدراتا تتنثر تالتغري 
املناخ  يف أحجام متضاوتة م  ناحية ااسائر البشرية 

تخضيف م  الذلك إن حاجات . ولوااسائر تاملمتمكات
وكدولة موقعها  .ساسية يف االستجاتةاألآلثار واملخاطر ا

عمى دائرة النار يف احمليط اهلادئ إندونيسيا تتعر  لمكوارث 
وملواجهة هذا  ،الطبيعية مبا يف ذلك تمك املتصمة تاملناخ

الوضع قد وضعنا إدارة الكوارث الطبيعية يف صدارة أولويات 
 .سياستنا الوطنية

نية قد أسسنا لوكالة وعمى صعيد اجلهود الوط
وعمى املستوى اإلقميم   ،خمتصة مسؤولة ع  إدارة الكوارث

فإن إندونيسيا تعمل مع دول أخرى األعاا  يف اآلسيان 

وه   ACDMمؤسسة جلنة اآلسيان حول إدارة الكوارث 
املسؤولة ع  تنسيق وتنضيذ األنشطة اإلقميمية املتصمة تتدتر 

 أو إدارة الكوارث.

 ،إن جهودنا ال زالت غري كافيةحارة الرئيس 
ولذلك تعترب إندونيسيا أنه تضال اجلهود املشرتكة سوف 

 تغري املناخ  الالنتمك  م  خضض اآلثار ااطرية املتصمة ت
سيما نود إعادة التنكيد عمى دعمنا الستخدام تكنولوجيا 
الضاا  لمتخضيف م  آثار التغري املناخ  وإدارة الكوارث 

ولذلك فإن استخدام هذه التكنولوجيا جيب أن  .عموماً 
سيما الدول اجلورية النامية  نشر لكافة الدول اليتوسع ويُ 

الصغرية والدول النامية اليت هلا املوارد احملدودة اليت حتول دون 
 هكراً حارة الرئيس. .اكتسابا هلذه التكنولوجيا

أهكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  وفد آخر يود  .وب إندونيسيا املوقر عمى تيانهمند

تناول الكممة تالنسبة إىل هذا البند عمى جدول األعمال يف 
وتذلك  ،هذه اجلمسة الصباحية؟ ال أرى م  طمبات لمكممة

سوف نكمل عمى أمل االنتها  م  النظر يف البند الثاين 
 تعد ظهر اليوم.  "الضاا  وتغري املناخ"عشر 

استخدام تكنولوجيا الفضاء في  -ثالث عشر الالبند 
 منظومة األمم المتحدة

أود اآلن أن نكمل النظر يف  ،املندوتون الكرام
استخدام "البند الثالث عشر عمى جدول األعمال 

وقبل أن أفتح  "،تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة
ديرة أود أن أدعو مب النقاش لكم لإلدال  مبالحظاتكم، تا

ن تديل تتقرير الدورة مكتب هؤون الضاا  ااارج  تن
سم رئيس ااحلادية والثالثني الجتماع تني الوكاالت ت

االجتماع تني الوكاالت املضو  العايل لألمم املتحدة 
 .لك الكممة ،سيدة عثمانال ،لالجئني

(مديرة مكتب األمم املتحدة السيدة م. عثمان 
 ة م  المغة اإلنكميوية):لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فوري

إنه  ،املندوتون الكرام ،السيد الرئيس .هكرًا حارة الرئيس
مل  دواع  سروري أن أتمغكم ع  نتائج الدورة احلادية 
والثالثني لالجتماع تني الوكاالت لألمم املتحدة حول 

وإن هذه الدورة اليت انعقدت يف  .أنشطة الضاا  ااارج 
لثام  عشر م  آذار/مارس   السادس عشر إىل اجنيف م



COPUOS/T.638 
Arabic 

۱۲ 

ألضني وإحدى عشرة قد نظمها مكتب هؤون الضاا  
ااارج  تاستاافة ورئاسة املضوضية العميا لألمم املتحدة 

داور ممثمني عشر كيانات تاتعة لألمم  HCRلالجئني 
ظِّمت تبعًا لالجتماع احلادي وهذه الدورة قد نُ  .املتحدة

ت اجلغرافية لألمم عشر لمضريق العامل املعين تاملعموما
تغية زيادة املشاركة يف االجتماع ، [؟يتعذر مساعها؟] املتحدة

كيانات والتوعية عمى املسائل املتعمقة تالضاا  اليت تنجوها ال
ذات الصمة تاألمم املتحدة وتعويو فعالية االجتماع كآلية 

 .لمتنسيق تني الوكاالت والتعاون يف هذا الال

ر ع  النقاط سوف أتمغكم اآلن تاختصا
ذا هلاجلمسات الثالثة األوىل  .األساسية يف هذا االجتماع

االجتماع قد ركوت عمى استخدام تكنولوجيا الضاا  تغية 
ويف هذا الصدد فإن االجتماع  .معاجلة وسائل التغري املناخ 

قد استعر  وصادق عمى التقرير اااص تشنن الضاا  
ة األرصاد اجلوية وتغري املناخ الذي أُِعدَّ تقيادة منظم

تالتنسيق مع مكتب هؤون الضاا  ااارج  ومبسامهة  
وإن التقرير اااص  .كيانات أخرى م  األمم املتحدة

جتماع تني الوكاالت كما ورد يف االتقرير حول عمل الو 
مقدمان  A/AC.105/992و A/AC.105/991الوثيقة 

وإن الدور املشرتك هلذا االجتماع تني  .اآلن إىل المجنة
الذي عقد يف آذار/مارس  والـ [؟يتعذر مساعها؟]الوكاالت 

ألضني وإحدى عشر أدى إىل تنسيس فريق عمل خاص تغية 
عية ملؤمتر األمم املتحدة املعين و التوويد مبسامهات موض

جانريو يف  دي تالتنمية املستدامة اليت سوف ينعقد يف ريو
وعة وهذا يعكس آرا  جمم ،الربازيل يف ألضني واثين عشر

واسعة م  الكيانات التاتعة لألمم املتحدة تالنسبة إىل الدور 
املتنام  لمبيانات الناهئة ع  الضاا  يف حتقيق التنمية 

وإن عمل الضريق سوف يكمل املسامهة اليت تنيت  .املستدامة
وإن اجلمسة املضتوحة غري  .٢٠ با المجنة إىل مؤمتر ريو +

قدت يف الثام  عشر خ  عُ الرمسية حول الضاا  والتغري املنا
وار مباهر تني الدول حلرتويج التغية م  آذار/مارس 

األعاا  وكيانات األمم املتحدة حول املسائل املهمة 
ومت تقدمي  .املتصمة تالضاا  يف منظومة األمم املتحدة

العرو  م  ستة وكاالت تاتعة لألمم املتحدة املضوضية 
حول  UNFCC مانة الـالعميا لالجئني اليت تعىن تاهلجرة وأ

االرتباط مبراقبة األر  م  الضاا  ومنظمة األرصاد اجلوية 
حول اادمات  ITU حول رصد األجوا  م  الضاا  والـ

العممية املتصمة مبراقبة الضاا  واليونسكو حول األنشطة يف 

االستجاتة لتغري املناخ  والمجنة االقتصادية إلفريقيا لألمم 
ارة معمومات الضاا  تغية تطوير املتحدة حول عمميات إد

 البىن التحتية اااصة تبيانات يف إفريقيا.

السيد الرئيس، لقد أحطنا عممًا أن أرتعة دول 
أعاا  وحسب كانت موجودة تغية استغالل هذه الضرصة 
لالستماع إىل ستة كيانات تاتعة لألمم املتحدة تغية تبادل 

 أسرة األمم اآلرا  تالنسبة لألنشطة املتصمة تالضاا  يف
الدول األعاا  يف  م  ولذلك أود أن أطمب  .املتحدة

كوتوس تشجيع مشاركة ممثميها يف هذه الدورات غري 
 الرمسية.

أود أن أختم   ،املندوتون الكرام ،حارة الرئيس
كمميت تتذكري الوفود تنن العرو  اليت قدمت يف االجتماع 

ارير ويف اجلمسة املضتوحة غري الرمسية فاًال ع  التق
كيانات ألنشطة احلالية املتصمة تالضاا  لواملعمومات حول ا

األمم املتحدة متاحة عمى املوقع عمى اإلنرتنت املخصص 
لتنسيق هؤون أنشطة الضاا  ااارج  ضم  منظومة األمم 

 هكراً جويًال حارة الرئيس. .املتحدة

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أفتح  .عمى هذا البيان احلافل تاملعمومات سيدة عثمانلم

حدث األول عمى واملت ،اآلن تاب النقاش أمام املداخالت
 .تضال ،هيم  املوقرالقائمة هو مندوب 

(مجهورية هيم ) (ترمجة فورية السيد ك. أورتيز 
نود  ،املندوتون الكرام ،حارة الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

مية املتعددة المغات يساتأن نطمعكم عمى تنسيس املنصة ال
واهلدف منها  ،هيم ليت تستخدم ثالثة لغات حمكية يف ا

هيم  تبدو عمى . إن التدريب عمى مسات جسد اإلنسان
مرت تمد متعدد األعراق  ،مسافة أرتعة آالف ومائيت كيمو

والمغة والثقافات والمغة اإلسبانية تتعايش مع المغات 
السكان ينتمون إىل مميون م   ١,٥األخرى احملكية وأن 

وإن أمهية  .األجناس اليت كانت موجودة لضرتة طويمة
السمات المغوية هلذه األعراق قد مت االعرتاف با يف 

 .قر بذا التنوع المغوي والثقايفالتشريعات الوطنية اليت تُ 
يتم األخذ با يف الياماغا والراتاين والراتانغون وتذلك فإن 

دف كما قمت هو يف تدريب مية واهليهذه املنصة السات
األطضال وتعميمهم يف املناطق الثنائية المغة يف البالد تغية 
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 ،اطالعها عمى األجوا  يف اجلسد البشري وكيضية عممها
وذلك تاستخدام هذه المغات احملمية احملكية واهلدف هو يف 

إجناز سياسة صحية أكثر فعالية  استخدام هذه المغات تغية
تغية مكافحة األمرا  املعدية  ستخدم هذه المغاتون

مثل السكري م  والبكترييا وغريها م  اإلصاتات الرائجة 
وننمل تنن يتيح ذلك التوصل إىل  .وارتضاع ضغط الدم

سموك إجيايب لدى األطضال يف املراحل األولية وحيظى هذا 
املشروع تدعم اليونيسكو ومؤمتر الضاا  السادس 

 هكراً. ،لألمريكيتني

اً هكر مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تر الرئيس 
ل م  وفد آخر يود تناول الكممة . هالبيان جويًال عمى هذ

مبوجب هذا البند عمى جدول األعمال يف اجتماعنا 
 .تضام  ،الصباح  هذا؟ نعم مندوتة سويسرا

(االحتاد السويسري) (ترمجة السيدة ن. أرشينارد 
 حارة الرئيس إن هكرًا جويالً فورية م  المغة الضرنسية): 

وفد سويسرا يود أن يتوجه تالشكر إىل مديرة مكتب هؤون 
الضاا  ااارج  عمى التقرير الذي قدمته ع  انعقاد الدورة 
احلادية والثالثني لالجتماع ما تني الوكاالت تشنن أنشطة 

يف آذار/مارس الضاا  ااارج  الذي انعقد يف ههر 
رتعة اليت كانت ممثمة وسويسرا كانت م  الوفود األ ،جنيف

يف هذه الدورة املضتوحة لمدول األعاا  وتذلك نود أن 
نشهد لألمهية الكبرية هلذه الدورة وهذه اجلمسات املضتوحة 
واملعمومات اليت تتيحها ملمثم  الدول األعاا  تغية أن 
يطمعوا عمى األنشطة املتصمة تالضاا  ااارج  يف خمتمف 

تالطبع نطمع  ،يف هذه المجنة وهنا .وكاالت األمم املتحدة
عمى معمومات كثرية ألن وكاالت كثرية تنيت مباهرة إىل هنا 

ولك  الوكاالت اليت تنيت إىل  ،تغية إطالعنا عمى أنشطتها
الضاا   نهنا ال تغط  كافة الوكاالت اليت تعمل عمى هؤو 

 .وتكنولوجيا الضاا  واليت تستخدم تكنولوجيا الضاا 
رات املضتوحة واجلمسات املضتوحة ولذلك فإن هذه الدو 

لالجتماع ما تني الوكاالت ه  فرصة ذهبية متاحة لمدول 
تغية أن تطمع عمى هذه املسائل ومسامهة تكنولوجيا 

 .الضاا 

وتذلك نكرر الشكر إىل املكتب عمى التقرير 
املقدم حول هذه الدورة والتقرير الشضه  الذي قدمته إلينا 

 .مديرة املكتب

هكراً مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تر الرئيس 
هل م  وفد آخر  .جويًال ملندوتة سويسرا عمى هذه املداخمة

يود تناول الكممة يف هذا البند يف اجتماعنا الصباح ؟ ال 
تذلك سوف نكمل النظر يف البند  ،أرى م  مداخالت

استخدام "الثالث عشر عمى أمل االنتها  م  ذلك واملعنون 
تعد ظهر  "ضاا  يف منظومة األمم املتحدةالتكنولوجيا 

 .اليوم

أعط  اآلن الكممة لألمانة تغية توويدنا تبعض 
املعمومات املتصمة تالبند ااامس عشر عمى جدول األعمال 

 .تضال "،مسائل أخرى"

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 ة):لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوي

نعم قبل أن ننتقل إىل العرو  الضنية  ،هكرًا حارة الرئيس
إن األمانة تود أن تمضت انتباه الوفود إىل جدول األعمال 

حيث أننا أدرجنا  ،املشروح هلذه الدورة يف الصضحة الثامنة
مسنلة فرعية  "مسائل أخرى"حتت البند ااامس عشر 

ه تاألمس قد تتذكر الوفود أن. و تعنوان املسائل التنظيمية
املتصل  C.2/L.2/A.2نظرنا واعتمدنا املقرتح الوارد تالوثيقة 
والوفود اليت حارت  .توقف استخدام احملاضر غري املنقحة

الدورات الساتقة هذا العام لمجنة الضرعية العممية والتقنية 
املناقشات اليت دارت تني توالمجنة الضرقة القانونية مدركة 

رعية تالنسبة إىل تنظيم العمل ن الضاانعقاد هذه المج
ومنهجية العمل والسبل اآليمة إىل ترهيد حتقيق احلد األمثل 

عمال األويف جدول  .م  الكضا ة م  عمل المجان الضرعية
وه  العاهرة  ،املشروع يف هذه الصضحة الثامنة تاإلنكميوية

هناك إهارة إىل التقارير ذات الصمة لمجنتني  ،تالمغة العرتية
 .ني يف هذا املوضوعالضرعيت

وأود أن ألضت انتباه الوفود أياًا إىل تقرير العام 
حيث هناك الضقرة  A/65/20املاض  لمجنة الوارد يف الوثيقة 

ثالمثائة وواحد وعشري  حيث نشري إىل قائمة املسائل 
والتداتري واملواضيع اليت متت إثارتا خالل دورة العام املاض  

ويف الدورة األخرية  .ا ومتحصهالمجنة ملويد م  التضكري ب
لمجنة ويف االجتماعات الساتقة لمجنتني الضرعيتني هذا 

رى مشاورات غري رمسية كانت هناك توصيات تنن جتُ   ،العام
مضتوحة العاوية تني الدول األعاا  املهتمة عمى هامش 
هذه الدورة لمجنة تغية املناقشة تشكل أكثر استضاضة 
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إن األمانة قد  .يها الضرعيتنيمنهجية عمل المجنة وجلنت
اليت ميك  أن  M7قاعة وه  القاعة توفري تدترت 

ااميس م  التاسعة صباحًا إىل  صباح اً،غدتستخدموها 
وعربك  .العاهرة صباحًا إجرا  هذه املشاورات غري الرمسية

حارة الرئيس فإن األمانة تود أن تعرف إن كانت هناك م  
 هذا االجتماع لشغل دول أعاا  مستعدة لممشاركة يف

هل م  مرهح لتيسري هذه . وظيضة تيسري هذه املشاورات
املشاورات غري الرمسية اليت ستجرى تني الدول األعاا  

 ،وحارة الرئيس ؟املهتمة عمى هامش هذا االجتماع
سيكون م  املضيد لألمانة أن تعرف إن كانت هناك م  

هناك م  رغبة لموفود أن جتري هذه املشاورات وإن كانت 
دولة عاو تود أن تيسر هذه املشاورات غري الرمسية غداً 

ولك  نود  .M7صباحًا م  التاسعة إىل العاهرة صباحًا يف 
 أن نعرف ذلك قبل أن نعم  عنه عمى الشاهات.

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك م  رغبة م  أي وفد ألن يشارك يف ، لألمانة
رات غري الرمسية تشنن البند ااامس عشر عمى جدول املشاو 

رمبا  ،نظم ذلك اآلنا نرمب "،املسائل التنظيمية"األعمال 
تعربوا ع  رغبتكم يف املشاركة وإن كان هنالك م  وفد يود 

 تيسري هذه املشاورات التضال تاإلعالن ع  نضسه.

ع أنتظر تعض الش   ك  تضكروا وتتشاوروا م
 .فرنساوا تاألجوتة. تعاكم البعض لتعود

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة ل. سكوتي السيد 
يود  ،هكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

وفدي أن يشارك يف هذه املشاورات وذلك ألسباب متصمة 
ال نريد أن نكون يف الصدارة  .جبدول أعمالنا وحجم وفدنا

د أخرى أن تطمع بذه رمبا ميك  لوفو  ،هنا يف جمال التنسيق
ولك  حن  يهمنا أن نشارك يف املشاورات وأن تنعقد  ،املهام

 .هذه املشاورات

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سويسرا  ؟هل م  وفد آخر يريد أن يتناول الكممة .جويالً 

 .إيطاليا تضام  .ال، حسناً  ؟هل تطمب الكممة

ية اإليطالية) (ترمجة (اجلمهور السيدة ج. أريغو 
هكرًا حارة الرئيس أريد أن فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حن  يهمنا أن  ،أهكر األمانة عمى تنظيمها هلذا االجتماع

نشارك فيه ونرجو م  الرئيس أن يساعدنا هو يف ترؤس هذا 
 .االجتماع غري الرمس  غداً صباحاً 

كراً ه(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ملندوتة إيطاليا املوقرة. أملانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) السيدة أ. فروليش 
 ،هكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .هكراً  ،أملانيا ستشارك ه  أيااً يف هذا االجتماع عم،ن

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
، ًا صباحًا عند الساعة التاسعة متاماً حسنًا غد ؟تعميقات
 .تضال ،هيم عضواً 

(مجهورية هيم ) (ترمجة فورية السيد ك. أورتيز 
هيم  أن ، تود هكرًا حارة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 
 .تشارك يف هذا االجتماع

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
نستمع إىل أي وفد يود أن يف الواقع حن  ننتظر غداً صباحاً ل

يشارك يف هذه املشاورات غري الرمسية حول البند ااامس 
 ."املسائل التنظيمية"عشر 

سنما  قدمًا اآلن يف  ،حارات املندوتني الكرام
أرجو م  أصحاب العرو  أن يقتصروا يف  ،العرو  الضنية

عضوًا الواليات  .عروضهم عمى رتع ساعة لكل عر 
 .تضال ،املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) سيد ج. هيغينز ال
 ،هكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

أعتذر عمى طميب لمكممة حاليًا ولكنين أردت أن أديل 
تذكرون أننا يف الدورة األخرية لمجنة الضرعية  .مبالحظة عامة
دورة اقُرتح أن جنري مشاورات خالل هذه ال ،العممية والتقنية

د حول تعض األحداث التذكارية املتصمة تإطالق ساتل الن
امسح  .وحن  حنتضل تالذكرى األرتعني إلطالقه واحد،سات 

هل م   ،يل عربك حارة الرئيس أن أطمب م  األمانة
املمك  أن توفر لنا قاعة غدًا خالل اسرتاحة الغدا  عند 

فيما ك  نناقش   ؟الساعة الواحدة أو الثانية م  تعد الظهر
تني الدول املهتمة ما ميك  أن نضعمه يف الدورة املقبمة لمجنة 
 .الضرعية العممية والتقنية أو المجنة املقبمة لمجنة كوتوس األم
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نعرف أن الضكرة مضتوحة ليست أكيدة ولكننا مل نك  نريد 
أن نضوت عمينا هذه الضرصة ملناقشة هذه املسنلة وما ميك  

كذلك نرجو   .يف هذا الال طمع تهالمدول األعاا  أن ت
 م  األمانة أن تنام إلينا إذا أمك  إىل ذلك االجتماع.

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لك   ،تضال ،ملندوب الواليات املتحدة والكممة لألمانة

 .حتدد توضوح ردها عمى هذا املوضوع

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

األمانة عمى  ،هكرًا حارة الرئيس، نعم ما م  هك
م  أجل عقد  M7استعداد لك  تقدم لكم القاعة 

وعندئذ ميك  أن نستخدم هذه  ،مشاورات م  هذا النوع
م  الساعة الواحدة أو الثانية حىت الثالثة م   M7القاعة 

ميك  لوفد الواليات املتحدة أن يقرر ما إن   إذاً  .تعد الظهر
كان يريد أن يبدأ اجتماعًا يف الساعة األوىل أو الثانية م  

سندرج هذا عمى هاهات التمضوة يف ااارج  .تعد الظهر
ولك  حنار االحتضال تالذكرى األرتعني إلطالق ساتل 

وكذلك ميك  أن يكون هذا يف إطار واحد، سات د الن
 وجيا الضاا .تطبيقات تكنول

 ،هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الربازيل طمبت الكممة

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

الرئيس، أريد فقط أن أعم  أننا نود أن نشارك حن  أياًا يف 
 ،مس  غدًا صباحًا عند الساعة التاسعةاالجتماع غري الر 

 سنحار أيااً هذه املشاورات حن .

هكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م   ؟هل م  طمب آخر لمكممة ،ملندوب الربازيل املوقر

 .ال ؟قيتعم

 العروض الفنية

العر  األول  ،إذًا اآلن ننتقل إىل العرو  الضنية
م  إيطاليا تاتيستون السيد روتريتو عمى قائميت يقدمه 

طيف األلضا الاملسامهة اإليطالية يف مقياس "وعنوانه 
 ".AMS 2املغناطيس  

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيد أ. باتيتسون 
 ،هكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

سنقدم لكم أحدث منوذج ملقياس طيف األلضا املغناطيس  
لذي يسمح لنا تنن ندرس الضيويا  عمى منت احملطة وا

اه عمى هذه احملطة يف السادس م  نشرن .الضاائية الدولية
يعترب هذا املقياس هو جو  م  تعاون  .املاض أيار/مايو 

احتاج إىل ستة  ،دويل وهو فعًال مقياس عمى صعيد دويل
عشر عام لبنا  ستني معهدًا وستة عشر دولة ومخسمائة 

وهو الذي سيبقى عمى حمطة حىت العام  ،يويائ عامل ف
ويف هذا التعاون الدويل لدينا مشاركة م  الواليات  .املقبل
مشاركة أوروتية مكثضة م  فرنسا و املكسيك  ةاملتحد

مندا وأملانيا نفو رومانيا و سويسرا و إيطاليا و الربتغال و الدمنرك و 
 .ام  الصني وتايوان وكوريو مشاركة م  االحتاد الروس  و 

يرتكو هذه التعاون إذًا إىل آخر منوذج عممنا عميه عند 
هذا  .اختبار اجلويئات الضيويائية يف املركو الدويل يف جنيف
وذلك  ،املكشاف هو جو  م  مقياس الطيف هو كبري جداً 

طنًا ويشتمل عمى  ٧,٥تسبب وضعه يف الضاا  يصل إىل 
اجل ثالمثائة ألف قناة إلكرتونية مع ستمائة ومخسني مع

وهو مبين حول جهاز مغناطيس  واهلدف منه "تروسيسر" 
األهعة  ،هو أن نقيس تدقة كبرية نوع اجلويئات الكونية

ترون م   .الصضائف الكونية اليت ميك  أن تعربه ،الكونية
مكشاف إذًا مهم جدًا ميك   ،أعاله حىت أسضمه آلة كشف

عمى أن حيدد اجلويئات الصغرية جدًا وله نظام أياًا يعمل 
ولديه أياًا آلة اقتضا  م  السيميكون  ،قياس كل ما يعربه
ميك  أن تكشف ع  أي حقل  ،متعددة الطبقات
يف األسضل لدينا مكشاف تالسيميكون  .مغناطيس  جويئات

ولدينا آلة قياس كهرتائية ومغناطيسية ميك  أن تقيس كل 
 .جو  مغناطيس  م  أصل إلكرتوين

هذا النوع م  ستخدم إذًا م  الطبيع  أن يُ 
عمى األر   ،األدوات يف أي جهاز أو مضاعل مسرع هنا

ميك  أن يكون احلجم أكرب تكثري ولك  هذا يعترب أيااً 
تعض األمثمة لمتعاون  .حجم كبري تالنسبة إىل الضاا 

الدويل لدينا مشاركة إدارة الضاا  الوطنية يف الصني املدير 
حار معنا كما كان يف تداية هذا االجتماع و تشنكيو فاي  

أن الصني تشارك يف حتميل هذه االختبارات مع مركوي  
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ة ويقومون تعمميات لمكومبيوتر يعمالن عمى مائيت معدّ 
وهذا مثل ع  التعاون الدويل الذي حنتاج إليه م   ،حماكاة

 .أجل التعاط  ومعاجلة هذا الكم الكبري م  البيانات

[؟يتعذر مساعها؟] تعض األمثمة اليت ه  هذه 
واليت أنشئت [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر حنتاج إليها 

مساعها؟] [؟نوعية التسجيل سيئة جداً وكنن الكالم يُقرأ م  
أكثر م  مرتجم واحد؟] ...تاعتبار أننا حن  م  أكرب 

 املشاركني يف هذا االختبار.

هذا املقياس  إنتالنسبة إىل املغناطيس الدائم 
هح  مغناطيس   إذاً ا مؤلف م  أرتعة آالف جو  وقطعة هل

كبري وسبق أن اخُترب يف عام مثاين وتسعني يف رحمة مكوكية  
ومل يتغري آنذاك هذا  ،عمى عشري  يوماً  SAS 91كانت 

تنيناه تالتعاون  .احلقل املغناطيس  أتدًا عمى اثين عشر عاماً 
مع الواليات املتحدة والصني اليت وفرت لنا املواد وأنشنناها 

ذلك م  أعاله إىل أسضمه لدينا هنا عدة ك  .وركبناها فيه
وهذا حصيمة  ،أعطيكم وصضًا سريعًا هلا ،آالت مكاهف

هو وإيطاليا و الواليات املتحدة و التعاون الدويل مع أملانيا 
نه أن م  عدة طبقات تستخدم كمكشاف م  هنمؤلف 

حيدد اجلويئات كاإللكرتون وغريها اليت تضصل ع  الربوتون 
 .أو األيونيت

وسط احلقل املغناطيس  لدينا آلة اقتضا  ويف 
متطورة جدًا لديها عدة طبقات داخمية تسعة طبقات م  

ميكون ولكل مكشاف تقريبًا مرت مرتع م  يمكشاف الس
وه  تستخدم أحدث التكنولوجيات يف هذا  ،املساحة
ترون تضاصيمها هنا واالستبانة ه  تقريبًا عشرة  .الال

مندا وفنأملانيا و سويسرا و  إيطاليا وهذا تالتعاون تني ،ميكرون
 .والواليات املتحدة واستغرق سنوات طويمة إلجنازهم

هذه أمثمة ع  املرافق اليت حنتاج إليها لبنا  
هذا مثل يف جامعة تريودجا يف إيطاليا  .مكشاف كهذا

جيب أن يتم هذا األمر وفق املعايري الضاائ  ووفق 
ذا مثل لممكان تعد وه .تكنولوجيا الضاا  رفيعة املستوى

تعد اختبار دقيق له خالل تركيب الطاتة املغناطيسية  ،إجنازه
فقط  ،تالحظون حجمه مقارنة مع حجم اإلنسان .داخمه

آلة االقتضا  ه  مسطحة وتسيطة ميك  أن تشتمل عمى 
ويف األسضل  .مائيت ألف قناة وجمموعة عمى ثالثة ميكرونات

 احلقيق  وهوصوير الصور يف الوقت لديكم مكشاف ت
ويقيس  ،يرتكو إىل تقريباً إحدى عشر ألف حمساس لمتصوير
وهذا  ،الدوائر اليت متر عربها اجلويئات يف ذلك املقياس

 .إسبانيا وفرنساو تالتعاون تني إيطاليا 

 ،هنا يف األسضل لدينا آلة قياس احلقل املغناطيس 
والضيتون ه  اليت تقيس الطاقة املغناطيسية لإللكرتون 

وه  تكنولوجيا طورناها يف إيطاليا وتنيت بيسرتون وال
وه  حتتوي عمى مخسني ألف  ،تالتعاون مع فرنسا والصني

وميك  أن تصل إىل  ،ألياف وقطرها تقريبًا ثالث  األتعاد هنا
1 TEV،  ًه  وحدة لمطاقة كبرية وهائمة جدا. 

أعطيكم اآلن تعض النتائج األولية هلذا االختبار 
هنا لدينا اإلهعاعات  ،األسبوعني املاضيني الذي قمنا ته يف

م  الكون الربوتون إلكرتون واهليميوم ولدينا عدة تضاعالت 
إن كانت م   ،تني األهعة الكونية اليت تنيت كخمضية

غريها ومبا أن اهلدف م  البيسرتون أو اإللكرتون و جويئات 
هذا االختبار هو أن نضتش ع  سبب هذه املادة الداكنة 

إذًا حاولنا أن نضتش ع  هذه  ،dark matter ،القامتة
واليت ميك  أن  ،األسباب اليت تؤدي إىل منشن هذه املادة

. حاليًا مادة الكون املظممة إذاً  .تقاس هنا بذه الطريقة
واليت ميك  أن تصل إىل حاولنا اآلن أن حندد البيسرتونات 

اً ساتًال مشرتك ننوهنا ترون إيطاليا وروسيا أنش .TEVمائة 
قمنا تقياس هذه  ،آنذاك اهتمامًا كبرياً عى تانيال واسرت 

قمنا تقياس و األهعة الكونية وقمنا أياًا تاختبارات خمتمضة 
طيف األلضا املغناطيس  وحاولنا أن نرى كيف ميك  أن 

وتبني لنا أنه كمما  ،نوسع هذا القياس عمى عقد كامل
ئات ماى الوقت كمما ارتضعت الدقة خاصة مع حتول اجلوي

 .رتون إىل إلكرتون يف الضاا تيسم  

هذه صورة أخذها املكوك الضاائ  عندما غادر 
التاسعة عشر م  أيار/مايو  أنشننا املقياس يف ،احملطة
وترون حجم هذا االختبار أنشنناه عند الساعة  ،املاض 

ااامسة والرتع صباحًا وتدأ تبث البيانات يف التاسعة 
بوع األول مجعنا أكثر م  ساألوخالل  .والنصف صباحاً 

تو ري مائة مميون أهعة كونية وكل أهعة ه  مائة ألف كيمو ه
إذًا كانت  .وقمنا تقياسه قبل أن تدخل يف الغالف اجلوي

أهعة كونية أولية ويف الواقع مل يك  لدينا أي إحصا ات م  
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مل نك  قد قمنا أتداً  ،هذا النوع قبل مخسني أو ستني عاماً 
 .عة اليت تنيت م  الكون وم  ااارجتدراسة هذه األه

م  إحدى القياسات اليت نريد أن نقوم با يف 
الساتق الذي قدمه األههر املقبمة وه  أن نقوم تالقياس 

يال وكيف ميك  أن نقيس الطاقة املغناطيسية هذه ساتل تان
ما ه  النسبة املئوية  ،ترون كيف ميك  أن نتنبن با ،حماكاة

وكذلك حاولنا أن حندد طبيعة هذه  .لدينا زائد وناقص
ميك  أن جتدوا هكًال خمتمضًا هنا هلذا  ،املادة الداكنة املظممة

املوضوع ونظرية خمتمضة م  هن�ا أن تبني سبب الكتمة اليت 
وتعد أههر طويمة  .تنيت منها تمك املادة املظممة يف الكون

تبني لنا أنه ميك  أن حنصل عمى نسبة  ،م  اإلحصا ات
سرتون وتعمل تالطاقة اإللكرتونية يه  إذًا م  مادة الب يومية

وأخذناها  GEVميك  أن تصل إىل ثالمثائة ومخس وعشري  
 .ألضني وإحدى عشريف العشري  م  أيار/مايو 

ترون إذًا هذه اآللة القتضا  اآلثار اليت تعمل يف 
سرتون أن تستخدم مع البي  حقل مغناطيس  وميك
 .وترو�ا يف أسضل هذا الرسم ،سضلاإللكرتوين وذلك يف األ

 .حاولنا أن حنددها عمى أ�ا مركو أساس  إلطالق الطاقة

ترون هذه يف احلادي والعشري  م  أيار/مايو 
حاولنا أن حنددها وه  متصمة مبختمف آالت  ،الصورة هنا

 ههذا حمرك مهم هو رمبا األفال الذي ميك  قياس ،القياس
 .قد قمنا تقياسهومل نك  حىت اآلن  ،يف الضاا 

وجدنا مادة م  أيار/مايو يف الثالث والعشري  
ويف كل يوم نكتشف  ،GEVاإللكرتون تسعمائة وواحد 

 TEV ١.٢هذه اجلويئات وهذا م  حيث اإللكرتون هو 
وتالتايل فه  تقريباً  ،ويعطيكم فكرة ع  احلجم وقوة الطاقة

ذه وه .ثمث الطاقة اليت تصدر يف مركو االختبار يف جنيف
م  إحدى  .مسرعة حصمنا عميها م  مسرع كوين هنا

املواضيع اليت نقوم با يف هذا املقياس هو نريد أن نضتش ع  
نريد أن نضهم ماذا  .املادة املاادة هنا اليت ه  يف الكون

حصل هلا وملاذا اختضت وكانت يف تداية الكون وعند نشنة 
نعرف  نريد أن ،لذلك حن  نعرف مما يتنلف الكون .الكون

 .وهذه املادة املاادة إذاً  ،مما كان مؤلف ما قبل الكون
ولذلك نريد أن نضهمها م  حيث الضيويا  وال نعرف ملاذا 

إن التضتيش  .اختضت هذه املادة املاادة عند نشنة الكون

ع  املادة املاادة هنا لديكم هذا املكشاف والصورة 
حيدد  احلقيقية تبني أنه يمعب دورًا أساسيًا وهو الذي

ترون هذه السرعة هلذه احلمقة اليت تدور تسرعة يف  .السرعة
الضاا  وه  مبثاتة الرسم النووي هلذه احلركة وله جويئات 

هذا األوكسجني هنا هو تقريبًا زاد  .مشحونة تطاقة عالية
 .وميك  عندئذ أن حندد طاقته ومحولته النووية ،يساوي مثانية

وعندما جنمع  GEVشر وم  جديد لدينا هنا مائة وتسعة ع
هذه البيانات مع تعاها البعض وحناول أن نكون صورة 

عندئذ ميك  أن حندد هذه املسنلة تشكل دقيق  ،هاممة هلا
 .وأن حندد األيونات اليت رمبا تكون مؤلضة م  أهعة كونية

ومقياس طيف  ،إذاً الكون هو املخترب العامل  إذا جاز التعبري
ختبار عمم  نقوم ته حىت اآلن األلضا املغناطيس  هو أكرب ا

وهو الذي يسمح لنا تنن ندرس  ،يف عامل الضيويا  احلديثة
هذه املسائل تشكل مباهر يف الضاا  م  دون أي تنثري 

 .لمغالف اجلوي

إذًا البيانات األوىل اليت حصمنا عميها م  احملطة 
لكرتون ، قد تينت كمية كبرية م  اإلالضاائية الدولية

ويسرين تنن أفيدكم تنننا  ،مل طاقة عاليةسرتون اليت حتيوالب
كذلك حاولنا أن نعطيكم   ،نعمل تشكل جيد وسمس

 .تعض املعمومات لمكون وكيضية تكوي  هذا الكون

هكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
يف الواقع نعم  .عمى هذا العر تيتسون جويًال لمسيد تا

املشكمة املتصمة تاملوضوع األساس  وهو نشنة الكون مادة 
اادة ه  م  املواضيع املثرية الكون املظممة واملادة امل

وهناك مسائل كثرية متصمة بذا املوضوع  ،لالهتمام
 .تضال ،الربازيل ؟هل م  أسئمة .وتالضيويا  الكونية والضمكية

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

أريد أن أطرح سؤاًال حول  ،حارة الرئيس .حارة الرئيس
العالقة املمكنة تني هذا املشروع الذي تالنسبة إيل يبدو يف 

مهية واملشاريع األخرى اليت قام با خمترب تريوجيه يف غاية األ
أريد أن أعرف  .وهو متخصص تاألهعة الكونية ،األرجنتني

هل هناك م  تعاون فيما تني هذي  الربناجمني وما نقوم ته 
 هكراً. .يف تريوجيه يف األرجنتني
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نعم  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .تيتستونتضال السيد تا

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيد أ. باتيتسون 
هكرًا عمى هذا السؤال إن  فورية م  المغة اإلنكميوية):

ني هو مرفق كبري جداً عمى ثالمثائة ريوجيه يف األرجنتتمرصد 
ألف كيمو مرت مرتع وُصمِّم لقياس األهعة الكونية غري 

وهذا فعًال يعترب أقصى ما ميك  أن حنصل عميه يف  ،املعهودة
فيما حن  نعمل يف جمال آخر وهو  .طيف األهعة الكونية

ولك   ،تل غريه ،ليس قياس هذا النوع النادر م  األهعة
خاصة وأنه ميك  أن  ،لضيويا  الضمكيةيف هذا الال م  ا

نعتمد عمى مناهج متعددة أن جنمع تيانات خمتمضة م  
وإن أي تعاون  .ه  األساس هنا ،جويئات هلا طاقة خمتمضة
 يفة عندما نعمل عمى مرافق كبرية دويل يف هذا الال خاص

األر  ويف الضاا  ه  أساسية نعمل مع تعانا البعض 
وتالطبع حن  نتطمع  .م تعانا البعضلتقاسم البيانات ولنتضه

وجيه لمربامج ذات االهتمام إىل التعاون مع مرصد تري 
 .املشرتك

هكراً  غة اإلنكميوية)(ترمجة فورية م  المالرئيس 
 .سويسرا ؟هل م  أسئمة أخرىتيستون. لمسيد تا

(االحتاد السويسري) (ترمجة السيدة ن. أرشينارد 
وأهكر  ،هكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

يف الواقع  .صاحب العر  عمى هذا العر  املثري لالهتمام
 .تعاون دويلمقياس طيف األلضا املغناطيس  هو حصيمة 

 ،د عمى جامعة جنيف يف هذا الالوفدي أن يشديريد و 
يف الواقع إن جامعة جنيف كما أهري مجعت أجواً  كبرية منه 

األهعة  درسوه  سامهت يف تنا  املكشاف الذي ي
الكرام إىل  وحن  أردنا أياًا أن نمضت انتباه احلاور .الكونية

هناك منوذج  VIC ندا يف الـو يف الروت مأنه يف املعر  املنظ
ويف الواقع هذا هو النموذج الذي  ،جنيفنعرضه م  جامعة 
وكانت آخر تعثة مكوكية إىل حمطة  STS 91طار عمى منت 
إذًا ميك  أن جتدوا يف اجلناح  .١٩٩٨مري يف العام 

السويسري هذا النموذج لوحدة م  أدوات م  هذا احملساس 
لألهعة الكونية وهو يف الواقع قد التحم اآلن تاحملطة 

واثنني وتسعني وحدة  عمى مائة ويشتمل ة،الضاائية الدولي
 وع.م  هذا الن

هكراً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 ،سمطنة عمان عمى هذا التعميق م  مندوتة سويسرا.

 .تضال

(ترمجة فورية م  (سمطنة عمان) الشيزاني السيد 
وهكراً  ،هكرًا جويًال حارة الرئيس: المغة اإلنكميوية)

هذا العر  املهم حول آخر العر  عمى لصاحب 
أو تعض سؤايل هل اكتشضتم تعض اجلويئات  .االكتشافات

ر  سرتون ينيت م  غالف األياألهعة الكونية أو لنقل ت
وهل هناك م  فرق هنا لو كنتم كشضتم  ؟تعد إعصار مثالً 

ع  أهعة كونية أو جويئات تنيت م  األر  مقارنة مع تمك 
 هكراً. ؟اليت تنيت م  الضاا  ااارج 

: السيد (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 تاتيتسون له الكممة.

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيد أ. باتيتسون 
 .هكرًا جويًال عمى هذا السؤال فورية م  المغة اإلنكميوية):

حىت تمك  ،حن  جنمع البيانات ومصادر الطاقة تكاممها
تمك األحداث املنخضاة اليت تكون منوذجية واعتيادية م  

وعادة جنمعها ونعمل عميها منذ  ،مثل إعصار ،والظواهر
ثالثني يومًا وحن  نركو عمى مجع هذه البيانات وسنقوم 

ن فقط تعض ما قدمته اليوم كا .تتحميمها يف مرحمة الحقة
ولكننا حنتاج إىل وقت  ،هدناهااألمثمة ألحداث قوية ه

حصمنا  لتحميل هذه الموعة الكبرية م  البيانات اليت
 هكراً. ،عميها

هكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ا عمى مقدم العر ؟ هل هناك أي أسئمة تطرحو� ،جويالً 

 . هكراً لك عمى هذا العر .هكراً جويالً 

م  االحتاد هركس يقدمه األستاذ العر  التايل 
ومرور مخسني إيغماس النهو  مبشروع "الروس  عنوانه 

 .تضال "،عاماً عمى أول رحمة منهولة

(ترمجة (االحتاد الروس ) شركس  ف.س. السيد 
السادة أعاا   ،سيادة الرئيس :فورية م  المغة الروسية)

نشكركم عمى إتاحة الضرصة لنا  ،ات والسادةالسيد ،الوفود
ذه اجلمسة االحتضالية لمكوتوس هإىل لتوجيه احلديث 

ما يسمى وه   ،تالنسبة ملسنلة تناولناها منذ سنتني وبمة
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وهو جو  م  عممنا م  أجل  ،ماسغنظام مراقبة الضاا  إي
االت تدامة وه  عبارة ع  إنذار مبكر حلحتقيق تنمية االس

ات لتخضيف حدة الكوارث الطبيعية وم  وإجرا  وارئالط
 [؟يتعذر مساعها؟]وطبيعة هذه الدراسات  .صنع البشر

الضنية قد مت التنكيد عميها يف أحداث املنساة يف الياتان هذا 
وهذا العام سوف يكون االحتضال تالعيد اامسني  .العام

لإليغماس والمجنة الدولية  .ألول رحمة منهولة لمضاا 
IICPI  ًثالثني تمداً مخس م   مبا فيها مخس وثالثني عاوا

ومخس منظمات دولية قد اجتمعوا معاً وذلك لتناول األتعاد 
ماس واهرتك فيها ااربا  غالسياسية هلذه املبادرة إلي

وأود أن أاص لكم نتيجة  ،إىل آخرهو  و والدتموماسيني و
 .هذا العمل

جلنتنا هذه قد تدأت العمل الدوري هلذه املبادرة 
روس  ويف عشرة وألضني خالل املصممني م  االحتاد ال  م

ووثيقة  ،انتهت البحوث تالنسبة لألسس العممية هلذا النظام
 ،ألف صضحة قد صدرت يف هذا الصددقوامها أكثر م  

تعد  مثغماس ط إلصدار مشروع مسبق لنموذج اإليوخنط
ذلك حناول أن نقنع هركائنا األجانب يف هذا وحنصل عمى 

 ،ااً والصني أيالكمنولث وسوف نشرك دول  ،موافقتهم
يف رصد تيئة الضاا  حن   هاوهناك خربة كبرية أياًا جتميع

واجتمع كذلك  .وزمال نا يف كازاخستان وتيالروسيا وغريها
ويف  ،خربا  م  اإلدارة الضاائية يف الصني وم  رومانيا
ميل تقالاملرحمة األوىل م  املشروع نود أن نضصل العمل عمى 

أخطار الكوارث وذلك تاكتشاف تعض مقدمات م  
وهناك هيئات تشرتك توزارة الطوارئ ووزارة املوارد  ،زلالوال

، وسوف إىل آخرهو  و الطبيعية وغريها واملعهد الروس  و
تجميع التكنولوجيا واملوارد الطبيعية والربامج تنبدأ العمل 

احلاسوتية واملنهجية وذلك لتناول مهام حمددة لمتنبؤ توالزل 
وة واحلصول عمى البيانات م  الضاا  ع  طريق أجه

االستشعار يف األر  واحلصول أياًا عمى اإلهارات 
كذلك احلصول عمى تيانات م  و األيونية ع  قدوم الوالزل 

وسوف يتم  .احملطات الدولية وغريها م  احملطات األخرى
 [؟يتعذر مساعها؟]وخاصة استخدام تعض احملطات 

ملستخدمني مع اإلهارة إىل حاالت الطوارئ وإىل الكوارث ا
رات األرضية مبا يف ذلك اال�يااليت ه  م  صنع اإلنسان 
 .وانضجار أناتيب البرتول وغريها

النتائج اليت مت حتقيقها تل ؤ تضاالوحن  نشعر ت
تالنسبة لإلنذار املبكر واإلهعار املبكر تالوالزل وكذلك 

. وقد استكشاف الطاتع الطبوغرايف لمنطاق األيوين
حنو  [؟يتعذر مساعها؟]منا هذا يف الولوال الياتاين استخد

جمموعة كبرية   ماس والذي يتامغوضع أسس ملشروع اإلي
م  ااطوات القانونية والسياسية وغريها اليت ميك  أن يتم 

وهذا  .تناوهلا تالتعاون يف طبيعة احلال مع البمدان األخرى
النوع م  التعاون هو حجر الواوية هلذا املشروع والذي 
يرتأسه رئيس مجهورية تيالروسيا ورؤسا  سبع هيئات فاائية 

ا وتولندا وأوكرانيا ومنظمات وممثمني م  األرجنتني ونيجريي
[؟يتعذر غري حكومية وأكادميية املالحني وأكادميية 

[؟يتعذر وأرمينيا الروسية وكذلك أكادمييات م   مساعها؟]
 .عها؟]مسا

والتقدم الذي مت إحرازه يف الال السياس  يرتبط 
يف العام املاض  وقد  [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟]

غماس وهذا مشروع ل يف اجتماع حمدد ملشروع اإليمت التناو 
ة الثامنة واألرتعني لمجنة ماس قد مت عرضه يف الدور غاإلي

الضرعية العممية املتضرعة ع  الكوتوس وقد مت دعمها م  
ونود أن نقدم  ،جانب رؤسا  الوفود يف األرجنتني ونيجرييا

لكم تقريرًا ع  أن هناك مشروع إعالن سياس  تشنن دعم 
جهود املؤمتر الدويل يف استخدام إمكانيات الضاا  ااارج  

 والكوارث م  صنع البشر.لطبيعية م  أجل منع الكوارث ا
العظمى م  األعاا   ةالوثيقة قد مت دعمها م  الغالبيوهذه 

اليت عقدت يف مدريد يف و يف هذه المجنة يف الدورة الثالثة 
 [؟يتعذر مساعها؟]وقد هناك إطار أسبوع االحتضال الروس  
كد م  أ�ا نهذه الوثيقة وتتالوفود الدولية أن تناقش 

ك  أن تتوصل ميالـ "يو إن سبايدر" و األوسا تاالهرتاك مع 
ماس الذي غد مشروع إيإىل كيان سياس  موثق وذلك لتنيي

وإننا  ،املنظمات الدولية لكثري م  الدولتدعم م  حيظى 
نرى أن الدور اااص تآسيا واهلادي يبعث عمى التضاؤل يف 

كانون يف   ا؟][؟يتعذر مساعهمع اليت جرت ات املشاور 
يف مشاريع البحوث املشرتكة مما أتدى اهتمامًا  الثاين/يناير

 ةيف حاللمسالئف وذلك م  أجل تنا  نظام متثيم  تالنسبة 
م  املركبات الروسية البيانات  استخدامتوذلك الطوارئ 

رضية والعمل املشرتك الذي األ اتطاحمللعممية االستقبال يف 
[؟يتعذر يتم يف جمال السواتل املتناهية الصغر وهذا اإلنتاج 

ا حيث أن رؤسا  يف جاكرت [؟يتعذر مساعها؟] مساعها؟]
ندويسيا وغريها قد وقعوا عمى مذكرة إالوكالة اليت يف 
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ع المجنة ندونيسيا عقدنا اجتما إ. ويف عاصمة التضاهم
ع هذه املنظمة التنضيذية آلسيان وقد مت التوقيع عمى وثيقة م

تم توقيع مذكرة لمتضاهم يف ماس وسيغمع اإلي لك  تشرتك
سكاب يجلنة اإل، وقد مت اسرتعا  اهتمام صيف هذا العام

 .ألمهية هذا املشروع م  ناحية ختضيض حدة الكوارث

إىل احلديث توجيه مت  حويران/يونيو ٢٩و ٢٧ويف 
يضتح آفاقًا جديدة  هنة اليت عقدت يف تانكوك وهذا كمالمج

ويف هذا اإلطار فإننا  .يف منطقة اهلاديتاإليغماس لمنهو  
ماس يف غنشري تصضة خاصة لعر  مشروع اإلي نود أن

 ،هذا العاميف أسرتاليا يف املؤمتر الضاائ  ضو  أسرتاليا ويف 
ويف هذا املؤمتر فإننا أقمنا عالقات تعامل مع ممثمني م  

وعقد عدد م   الوكاالت املشنركة تننشطة الضاا و  أسرتاليا
االجتماعات وقد جرت مضاوضات يف إطار وزارة العموم 

 [؟يتعذر مساعها؟]وقد  أسرتاليا يفتداع وإدارة الصناعة واإل
 .[؟يتعذر مساعها؟]عممها يف إطار  [؟يتعذر مساعها؟]

إن أرمينيا مت فم  هذا العام  نيسان/أتريلويف 
التوقيع معها عمى مذكرة تضاهم م  أجل إنشا  مركو 

 هماس فيغإيروع شمل  تصضة عامة فإن هذا العر  .لمبحث
إىل آخره يف عام  و  و ثالثة عشر حمضًال سياسيًا وعمميًا و

عشرة وألضني وإحدى عشر وألضني يؤكد عمى أمهية هذا 
 تينرمينيا والضيكهناك املويد م  البمدان اهرتكت  و  .املشروع

 .نام وإسبانيا وتولندا

أود أن أقدم تقريرًا ع   ،وختامًا يا سيادة الرئيس
يف أوكرانيا يف العام  أيمول/سبتمرباجتماع سوف نعقده يف 

الضاا  "عنوا�ا عاملية دولية ندوة  [؟يتعذر مساعها؟] ،املقبل
وف ختصص تصضة أساسية والذي س "،واألم  البشري

آخذي  يف احلسبان السمات األساسية  ،ماسغملشروع اإلي
يتم إنشاؤها يف الدول األعاا  وف لمبىن األساسية اليت س

فإننا حصمنا  ،وم  مث تالنسبة لالحتضالني .اليت ستشرتك
ماس وهذا يوفر غلمنهو  مبشروع اإليإجياتية  عمى نتائج

فرصة فريدة لتجميع جهود التمع الدويل كجو  م  
إسرتاتيجية واحدة م  أجل االستخدام السمم  لمضاا  

مستدامة تنمية ااارج  والتنكد م  أن سوف يكون هناك 
وجنحت  .يف القرن الواحد والعشري  ها؟][؟يتعذر مساع

اصة إلجياد آلية التعاون يف املهمة اايف الوفود األعاا  
دولية ملنع الكوارث الطبيعية وم  صنع البشر واليت تنطبق 

م  جمال خيص األنشطة الضاائية مبا يعود تااري عمى 
 البشرية تصضة عامة.

هكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل لديكم أي أسئمة  .جويًال لك عمى هذا العر 

 .تقدمو�ا؟ السيد ممثل الصني املوقر

(ترمجة (مجهورية الصني الشعبية) ساو ت ي.السيد 
نشكر  ،هكرًا يا سيادة الرئيس: فورية م  المغة اإلنكميوية)

ع  مشروع دم العر  عمى هذا العر  السيد مق
 معناهركس أنين أقدر وجود الدكتور ، وم  مث ماسغاإلي

غماس حيث أنه زار والتعاون تني الصني ومشروع اإلي
 .ني يف هذا العاميجيت

يف هذا العر   ،لدي سؤال تالنسبة هلذا العر 
أنه سوف يكون هناك تعاون تني الدكتور هركس قد ذكر 

إهارة إىل  مل أر أيالـ "يو إن سبايدر"، ماس و يغمشروع اإل
ع  هل ميك  أن يشاطرنا ف ،هذا يف جدول األعمال

مشروع  تني ماع  كيضية إجرا  تعاون فعال في هو املعمومات
ه التآذر جو أي امليثاق لتقدمي أ يو إن سبايدر"،" ماس وغاإلي
هذه العممية والعمل الضعال م  أجل  [؟يتعذر مساعها؟]يف 

 .ختضيف حدة الكوارث

لك  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)رئيس لا
 .، الدكتور هركسدكتور تضاليا الكممة 

(ترمجة (االحتاد الروس ) شركس  ف.س. السيد 
زميم  تساو أتوجه تالشكر إىل  :فورية م  المغة الروسية)

واقع األمر نضكر  يف .عمى هذا السؤال الطيب لمغاية والوجيه
منظمة رائدة يف و إن سبايدر" "ييف هذا األمر ونعترب أن 

"يو إن وقد أجرينا اتصاالت مع  .جمال تدتر الكوارث
، ونرى أننا كمسؤولني ع  يف السنتني املاضيتنيسبايدر" 

"يو إن ماس ومطوري  له حنصل عمى دعم م  غاإلي
ذا الدعم ولكننا يف املستقبل قد حن  نعول عمى هو  سبايدر"
 تعض األمور ديث أننا ال"يو إن سبايدر"  نوفر لمـ

أن حناول نستجيب لمكوارث الطبيعية تعد أن حتصل ولك  
هذه هذه ه  إسرتاتيجية تعاوننا و  ه.أساسمننعها م  

 اإلسرتاتيجية.أكثر م  هذه  [؟يتعذر مساعها؟]
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هكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 جويًال هل هناك أي أسئمة أخرى تقدمو�ا؟ 

م  تاكستان د رهأالسيد  ،نبدأ يف العر  الثالث
يف فياانات عشرة وألضني لديه عر  وهو مراقبة أو رصد 

 .تاكستان تاستخدام املمتمكات الضاائية

(مجهورية تاكستان سياج  .هأ. السيد 
 ،سيادة الرئيس .هكرًا جويًال يا سيادة الرئيساإلسالمية): 

أهكركم إلتاحة الضرصة يل لك   ،السادة أعاا  الوفود
تاكستان تمد يعاين م  املياه كثرياً  .أتقدم إليكم بذا العر 

بري ولذا فإن عدد السكان كو  [؟يتعذر مساعها؟]إال أننا 
هناك مخسة  .املياه يمعب دورًا حامسًا يف تقائنا عمى احلياة
ولك  كمية  ،أ�ار وكذلك هبكات لمري مهمة لالقتصاد

 .[؟يتعذر مساعها؟]كانت قميمة قد  املياه 

ويف العام املاض  عانينا م  أكرب فياان ههدناه 
 متوز/يوليووقد كان هذا تسبب األمطار يف  ،يف التاريخ

هذا يف أكثر م  قد أثر عشرة وألضني و  سبتمرب/أيمولو 
 .مخس الباكستان كان قد غرقأن عشري  مميون هخص و 

والسيد تان ك  مون األمني العام لألمم املتحدة مسى هذا 
نظرًا التساع نطاق التدمري  ا.طئيد ااتسونام  و  نالضياا
مية كانت الوسيمة الوحيدة ملراقبة عممية يالسات الوسائلفإن 

[؟يتعذر م  ا والبيانات م  اإلكوا وغريه ،اإلغراق هذه
"يو اإلقميم  ا ومكتب الدعم ،مت استخدامهقد  مساعها؟]

 .أياًا قد مت االستضادة منه ومت تشغيمهإن سبايدر" 
تشري إىل تنسيق يف الضاا  لرصد اليت مت اختاذها ات وااطو 

تمعب تدور  كانت "يو إن سبايدر"  إطار تنسيق الكوارث و
 .كبري يف امليثاق الدويل م  أجل منع الكوارث األساسية

اليت مت ألنواع البيانات هذه أنواع خمتمضة 
هنا مية و يها والواليات املتحدة قد قدمت صورًا ساتاستخدام

وقد  .املتحدة عمى هذاواليات لم اع  امتنانعرب نأن نود 
ًال يف الوقت احملدد وتوفري متكنا م  رصد الضياان فع

[؟يتعذر مية لبعض املناطق ولديكم خرائط يط الساتائر اا
وكما ترون أن هذه األ�ار الرئيسية  ،يف الواليات مساعها؟]

وهذا هو  .متوز/يوليو ٣١وهذا هو الوضع يف البمد يف 
 آب/أغسطس ٢٧ويف  آب/أغسطسالوضع يف مثانية عشر 

مث كان آخر  .أيمول/سبتمربهكذا حىت �اية كان الوضع 
 .أيمول/سبتمربواحد والعشري  تاريخ هو 

هذا  ،هذه ااريطة حتدد املناطق اليت غرقت
[؟يتعذر املناطق اجلدول يوضح خمتمف املناطق وهذه 

والعمود األمي  يوضح المل وحالة الدمار أيااً  مساعها؟]
وهذا  .ر ترونه هنا يف هذا اجلدولحملصول قصب السك

جدول مثقل وقد مت وضعه لك  حندد الارر الذي حلق 
 .مبختمف املناطق

اليسرى صورة قبل م  الناحية وهذه الشرحية 
صورة تعد عمى اجلانب اليم  الضياان وهذه صورة 

وهذا يف الضياان الثاين تعد آخر جمال هذا و  .الضياان
 مسنلة حركة املياه أيااً  .الضياان األول وهذه صورة أخرى

مناطق كانت تتحرك فيها املياه وهناك  ،قد مت التنبؤ با
ويف  .إىل آخرهو و  وومناطق تتحرك املياه فيها تبط  تسرعة 

فإن البنك الدويل وتنك التنمية قد قدر  ،أعقاب الضياان
مدمار لميًال ممناطق املتنثرة وقدم حتلالدمار ومت توفري خرائط 

فيه الضياان وكان ذلك يف البيوت والطرق تسبب الذي 
منظمة و  .وراعة وغريهاواجلسور واملطارات والصحة وال

الدمار يف املناطق ييم قام تتقالوراعة تالتعاون مع و األغذية 
 .اإلمكانياتضو  عدم توفر اليت أغرقت وذلك يف 

منظمة م  هذه تعض املنشورات اليت مت نشرها 
تالضعل وحن  ُنشرت وهذه املشروعات قد األغذية والوراعة 

وجاكسا وغريها وذلك عمى "يو إن سبايدر" تالـ مهتمون 
ة الضياان وأهكركم عمى حس  فرت يف تقدميه الدعم 

 االنتباه.

هكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل  .عر لجويًال هكرًا لمسيد ممثل الباكستان عمى هذا ا

 أي سؤال تطرحونه عمى مسامعه؟ ال.لديكم 

أود أن أحيطكم عمماً  ،السادة أعاا  الوفود
فسوف نمتق  مرة أخرى يف  .جبدول العمل عصر اليوم

دراسة البند الساتع الساعة الثالثة متامًا ونواصل وننته  م  
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا "

مث تعد ذلك نواصل وننته  م  دراستنا  "،الثامنة واألرتعني
استعرا   :لتكنولوجيا الضاا رضية الضوائد الع"لمبند التاسع 
مث  "،الضاا  واملياه"مث البند احلادي عشر  "،احلالة الراهنة
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والبند الثالث عشر  "،  وتغيري املناخالضاا"البند الثاين عشر 
األمم منظومة استخدام التكنولوجيا يف الضاا  يف "

 ".املتحدة

. ستكون هناك ثالثة عرو  ،وتعد اجلمسة العامة
مث الثاين يقدمه  ،ه السيد ممثل أسرتالياقدماألول ي العر 

مث العر  الثالث يقدمه  ممثل األكادميية املالحية الضاائية
وأود أن أذكر الوفود  .لضاا اجممس املتشاريت جليل ممثل 

قريبة تاألجسام الاملعين أرتعة عشر رقم تنن الضريق العامل 
م   M7الثاين يف القاعة  م  األر  سوف تعقد اجتماعه

 .الساعة الثانية والنصف حىت الساعة ااامسة والنصف

هل لديكم أي أسئمة أو تعميقات عمى هذا 
 اجلدول املقرتح الذي تموته عمى مسامعكم؟ ال.

 هكراً. ،اجلمسة حىت الساعة الثالثة رفعت هذه

 ٢١/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


