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COPUOS/T.629 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٢٩ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ١ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٩/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

سيدايت  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)رئيس ال
  ندوتون األفاضل، املمثمون الكرام.ساديت أحييكم، امل

أود أن أعم  افتتاح جو  تعد الظهر لمجو  
 التذكاري لمدورة الراتعة واامسني لمجنة الكوتوس.

بيانات أعضاء األمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين 
الخمسين ألول رحلة في  لتأسيس اللجنة والذكرى

 الفضاء إلنسان

ح تاب النقاش تاالستماع إىل تيانات تأود أن أفت
أعاا  األمم املتحدة مبناسبة الذكرى اامسني لتنسيس 

 المجنة والذكرى اامسني ألول رحمة يف الضاا  إلنسان.

أود أن أسرتع  االنتباه أال تتجاوز ااطب مخس 
وأود  ،جودة هنا يف القاعةدقائق، هناك قائمة لممتحدثني مو 

، فخامة وزيرة العمم ندتايم ةممثم ةأن أعط  الكممة إىل السيد
 .ندوالتكنولوجيا لتايم

(مممكة تايمند) (ترمجة السيدة ف. فيراميتيكول 
سيدي  .أشكرك سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

نياتة ع   ،أوالً ، سيدايت ساديت، أصحاب السعادة ،الرئيس
ند املمكية أعرب ع  تقديرنا إليك وإىل األمانة تايمومة حك

ومنذ  .لإلجنازات العظيمة حتت قيادات خالل السنة املاضية
حتقق حمم البشرية، نيسان/أتريل نصف قرن يوم األرتعا  يف 

ويف  حيمق يف الضاا  وأن يعود ساملاً. استطاع اإلنسان أن
نة املعنية نضس السنة حدث تطور ثان وهو أول اجتماع لمج

تاستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية، وعميه 
أتشر  تنن أحتضل معكم اليوم بذه الذكرى اامسني 
لتحميق اإلنسان يف الضاا ، والذكرى اامسني لمكوتوس، 
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استكشا  الضاا  والتعاون  ،هو احتضال ذهيب لممناسبتني
 الدويل.

نك   الكوتوس تغيريات كثرية مللقد شهدت 
وتقدم  ،قعها عمى اإلطالق وقد تقت وترعرعت وجنحتنتو 

احلكومية الدولية أن تتضاعل يف جمال عموم  منصة لمهيئات
إن النجاح ينعكس يف تعويو التعاون الدويل الذي  الضاا .

إن  عوز البحوث العممية والتكنولوجية م  أجل دعم الدول.
 ند.استضادت وكذلك تايمالدول األعاا  مجيعها 

حىت حنتضل تنول حتميق لإلنسان ، اديتسيدايت س
ند لتوعية اجلمهور، ، فهناك معر  لذلك يف تايميف الضاا 

 إن فهم تكنولوجيا الضاا  أمر تالغ األمهية يف جمتمعنا.

خطوات هامة م  أجل اختذت ند أياًا تايم
التعاون الضعال ونتائج ناجعة يف إطار الكوتوس منذ 

، وهذا يشمل تعاوننا مع انامامنا إليها يف ألضني وأرتعة
مكتب األمم املتحدة يف تنظيم منتديات دولية وتعاوننا مع 

 .الشركا  اإلقميميني يف وضع ترامج لمتنمية البشرية

تينما نستشر  املستقبل ال ننسى التحديات 
املمحة اليت نراها يف كوكبنا، وهنا فإن تكنولوجيا الضاا  

لعاملية مثل مضيدة وقيمة م  أجل التصدي لمتحديات ا
الضياانات واجلضا  وانوالق األراض  واملوجات العاتية، ومت 

ساتل [؟ليام؟] ند . وتشغل تايمإنقاذ الكثري م  األرواح
ملراقبة األر  ونتقاسم املنافع مع الشركا  يف اإلقميم تالذات 
ما خيص حاالت الطوارئ األخرية اااصة تالكوارث 

 الطبيعية.

 ،  ساتل لرصد األر نتكمم اآلن ع نويف آسيا
تاتع آلسيان ليستجيب توضع نظام لإلنذار املبكر يف 

التعاون اإلقميمية  ،إن التعاون هو املضتاح جنوب شرق آسيا.
نؤكد التوامنا واستعدادنا لمتعاون وتعويو  .والتعاون العامل 

التعاون الدويل يف استكشا  الضاا  ااارج  واستغالله يف 
 األغرا  السممية.

ما حنتضل تإجنازيات الكوتوس عمينا أن ندرك وتين
أياًا املهام والتحديات اليت تنتظرنا فيما خيص تغري املناخ 
والكوارث الطبيعية، نعتو تاالنامام إىل أسرة الكوتوس 

 ونرجو أن حنقق املويد معكم يف املستقبل وشكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عمى  ةند املوقر ة تايمممثم ةأشكر السيد، السعادة ةصاحب
، وأعط  الكممة اآلن إىل فخامة وزير العمم اتيا�

 .تضال سيدي ،والتكنولوجيا يف تونس

سيدي : (اجلمهورية التونسية)السيد ر. شعبوني 
يسعدين ، الرئيس، السادة املندوتني احملرتمني، سيدايت ساديت

الوفد التونس  أن أعرب لكم مجيعًا تامس  اااص وتاسم 
ع  كبري االعتواز تاملشاركة معكم يف أعمال الدورة الراتعة 
واامسني هلذه المجنة املوقرة، ومتثيل اجلمهورية التونسية 
تصضتها عاوًا كامل احلقوق يف جلنة استخدام الضاا  

 .ااارج  يف األغرا  السممية

كما يسعدين يف هذه املناسبة أن أجدد أصدق 
االمتنان إىل كافة الدول الصديقة والشقيقة عبارات الشكر و 

اليت ساندت ودعمت انامام تونس رمسيًا هلذه المجنة تعد 
 مشاركتها لعدة دورات متتالية يف إشغاهلا تصضة مالحظ.

سيدي الرئيس، السادة املندوتني احملرتمني، سيدايت 
حنتضل اليوم تالذكرى اامسني لتنسيس وإحداث ، ساديت

ارج  يف األغرا  السممية والذكرى جلنة الضاا  اا
 اامسني ألول رحمة قام با اإلنسان إىل الضاا  ااارج .

أغتنم هذه املناسبة ألتوجه تالتهنئة والتحية و 
وإىل مكتب األمم  ،والتقدير إىل كافة أعاا  جلنتنا املوقرة

امتداد عمى املتحدة لشؤون الضاا  وإىل كل م  ساهم 
وم وجد عمى تعويو التعاون نصف قرن م  الوم  تكل ع

الدويل يف استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 
والتشجيع عمى مواصمة البحث وتعميم املعمومات املتعمقة 

ودراسة اإلشكاليات القانونية الناجتة ع   ،بذا الال احليوي
 استكشافه.

وال يضوتين يف هذا اإلطار أن أمث  الدور اهلام 
ا جلنتنا املوقرة يف ضمان استضادة مجيع طمعت بضالذي ا

الدول م  التعاون الدويل يف جمال استكشا  الضاا  
ااارج  تغض النظر ع  درجة تطورها االقتصادي أو 

إيال  االجتماع  أو العمم  أو التكنولوج ، وحرصها عمى 
اعتبار خاص الحتياجات البمدان النامية والبمدان ذات 

وإنه مل  دواع  السرور كذلك أن  .ئةالربامج الضاائية الناش
تقرتن عاوية تالدنا يف هذه المجنة األممية الضاعمة مع 
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التحول اجلذري اليت تشهده تونس مع تداية العام اجلديد 
تنسيس دولة دميقراطية عصرية ينعم فيها شعبنا التاجتاه 

تالكرامة واحلرية وحيقق طموحاته يف التنمية والتقدم 
قيم العدل واإلنسانية أكثر فيها كل  واالزدهار، تتجذر

ويسود سياستها ااارجية املويد م  روح التعاون والتاام  
 .مع كافة دول وشعوب العامل

وإذ ننمل أن تتواصل مع دولكم املتني تبالدنا يف 
إننا نؤكد لكم جمددًا حرصنا العميق عمى فمجيع الاالت، 

نة استخدام االلتوام القوي مبا يتطمبه انامام تونس لمج
وتذل كل اجلهود  ،ألغرا  السمميةيف االضاا  ااارج  

املمكنة لممسامهة البنا ة والضاعمة يف جتسيد املبادئ النبيمة 
 اليت تسعى إىل حتقيقها هذه اهليئة األممية.

سيدايت ، السادة املندوتني احملرتمني، سيدي الرئيس
تمامات عترب الضاا  اليوم عنصرًا أساسيًا يف اه، يساديت

التمعات املتطورة، فباإلضافة إىل دوره تالتقدم العمم  م  
خالل رصد ومراقبة األر  واملنظومة الشمسية والكونية 

فقد اندرج اليوم ضم  حياة األفراد م  خالل  ،عموماً 
خدمات االتصال عرب األقمار الصناعية والشاشات 

عدد الضاائية والرصد اجلوي واإلحبار عرب اإلنرتنت، تل ت
وم   .ذلك ليصبح جو ًا م  عدة سياسات قطاعية لمدول

هذا املنطمق يتبني اهتمام تونس تاستغالل الضاا  ااارج  
تيجية متكاممة لمضاا  يف األغرا  السممية ووضع إسرتا

 يضرت  تدورها عدة حتديات عممية ااارج  اليت
 .وتكنولوجية وصناعية ومالية

نة استخدام وأغتنم هذه الضرصة ألتوجه إىل جل
الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية وإىل كافة أجهوة 

وأخص  ،األمم املتحدة املعنية تشؤون الضاا  ومجيع الدول
منها تمك اليت لديها القدرات الضاائية وترامج استكشا  
الضاا  ااارج  واستخدامه واملنظومات والوكاالت 

لدعم تونس اإلقميمية والدولية املتخصصة يف هذا امليدان 
وذلك يف إطار  ،ومساعدتا يف إرسا  ترنامج وطين لمضاا 

 ترنامج تعاون ثنائية وإقميمية ومتعددة األطرا .

مى احلصول عتسعى تونس  ،ويف نضس السياق
احلديثة عمى تكنولوجيات الضاا  والتطبيقات األرضية 

تطوير خدمات االتصال عرب األقمار الصناعية وتوسيع ت

لتشمل التعميم والتدريب وتنا  القدرات  جماالت تدخمها
 والصحة واألم  والغذا .

سيدايت ، السادة املندوتني احملرتمني، سيدي الرئيس
ال يضوتين يف ختام هذه الكممة الوجيوة أن أشري إىل ، ساديت

أن وفد تالدي سو  يعر  يف غاون األيام القادمة املويد 
تهدفة مستقبالً م  الشرح والتضصيل لألنشطة القائمة واملس

مضاا  ااارج  وذلك يف السمم  ليف جمال االستخدام 
 .املداخالت الضنية اليت سيؤمنها أعاا  وفدنا

وإنين أشكر لكم جمددًا حس  االهتمام واإلصغا  
شغال الدورة الراتعة أمتىن أن يواكب النجاح والتوفيق أو 

 كاته.واامسني لمجنتنا املوقرة والسالم عميكم ورمحة اهللا وتر 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سعادة وزير العموم والتكنولوجيا م  تونس، وأعط  اآلن 

 .الكممة ملندوب الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ك. شين 
، السيدات والسادة، حارة الرئيس فورية م  المغة الصينية):

ل تالعيد اامسني حن  هنا لنحار هذا احلدث واالحتضا
وهذا حدث  .لمجنة وألول رحمة حتميق لإلنسان إىل القمر

ولذلك أود أن أتوجه تالتهاين إليكم عمى هذا  ،مهم لمغاية
طمعت ته المجنة يف ضوحن  ننوه تالدور الذي ا .احلدث

رتويج يف استخدام الضاا  يف الالسنوات األخرية يف 
والتبادل يف الضاا  ألغرا  السممية وتعويو التعاون الدويل 

كما أننا ننوه جبهود مبذولة م  الدول يف التحميق   .ااارج 
الضاائ  وتسالة البشر اليت أظهرها العديد م  األشخاص 

 .الذي  ذهبوا إىل الضاا 

قد عربنا  ،عمى غرار دول عديدة يف العامل ،وحن 
وإن تاريخ الصني يتكمم  ،ع  توقنا إىل استكشا  الضاا 

لذلك  ،بت إىل القمر وأصبحت آهلة القمرذه ةع  ممك
نذ دأت مفإن جهود الصني الستشكا  الضاا  قد ت
وقد طورنا  .سنوات وقد عممنا عمى حتقيق إجنازات عديدة

طائضة شبه مكتممة م  الوحدات مما أتاح اكتساب القدرات 
وقد  .لبحث خمتمف أنواع املراكب الضاائية إىل الضاا 

اًال ع  سواتل حتديد املوقع مما طورنا املوارد لالتصال ف
أسهم تشكل إجيايب يف التنمية الوطنية االقتصادية 

 .واالجتماعية
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وقد نوهنا تربنامج استكشا  الضاا  وأطمقنا 
وقد متكنا م  مجع جمموعة م   ،٢ وتشانغو ١تشانغو 

وقد متكنا  .البيانات العممية وصور ذات أتعاد متعددة لمقمر
 ،الضاا  عمى متنها رواد فاا  م  تعث ثالث رحالت إىل

لوصول إىل تاوتذلك قد حققنا حمم الصني آلال  السنني 
الضاا ، ولطاملا كان هدفنا تاالستخدام السمم  لمضاا  

ولطاملا اعتربنا أن  ،ااارج  تغية ترويج وتعويو التقدم البشري
الضاا  ااارج  هو م  املوجودات املشرتكة اليت ميمكها 

ل املساواة يف احلقوق يف أن تستغهلا شعوب البشر وكافة ال
 م  املساواة. وتستخدم الضاا  ااارج  عمى قدم

والصني مستعدة لتعويو التبادل الدويل والتعاوين يف 
جمال الضاا  تغية تعويو تنمية الضاا  عرب العامل عمى أساس 

 .املساواة واملنافع املشرتكة واالستخدامات السممية

وقعت الصني اتضاقات  ،ةوخالل العقود األخري 
التعاون الدويل يف جمال الضاا  أو مذكرات التضاهم مع دول 
عديدة ووكاالت فاا  ومنظمات دولية حبيث أن التعاون 
الناشط يف اهلندسة الضاائية وتطبيقات السواتل واادمات 

وإن اإلدارة الوطنية لمضاا  قد دعمت  .جنوتاملختمضة قد أُ 
 UN SPIDERافتتاح مكتب  كوتوس يف جهودها ويفال

م  العام ألضني وعشرة، كانون األول/ديسمرب يف  تيجني يف 
وهذا قد أسهم تشكل إجيايب يف منع الكوارث والتخضيف 

 م  وطنتا يف املنطقة.

وتصضتنا عاو يف امليثاق الدويل حول الضاا  
ن الصني تتحمل مسؤوليتها وتقدم ، إوالكوارث الكبرية

ية مع الدول اليت تاربا الكوارث خدمات السواتل الصين
وحني ضرتت  .قالكبرية مثل الصدمات والوالزل واحلرائ

ان شيعية كبرية مبا يف ذلك زلوايل وينالصني كوارث طب
قد تمقينا الدعم الذي ارتكو عمى تطبيقات الضاا  ووينشو 

 ،وحن  ممتنني إىل حد كبري إىل هذه الدول .م  دول عديدة
 جويل امتناننا وشكرنا هلا. عرب ع ونود هنا أن ن

ويف هذه المحظة احملورية م  التاريخ أن الصني 
سو  تطبق ترنامج استكشا  القمر وترنامج السضر حتميق 
إىل القمر هذه رواد الضاا  وذلك عرب استخدام نظام رصد 

ومع تعويو قدرات خمتمف  ،األر  ذات االستبانة العالية
تحتية لمضاا  عمى املرافق وتنا  تشكل ناشط البىن ال

الصعيد الوطين تغية حتقيق تنمية مستدامة لمجهود الصينية 
وإن إدارة الضاا  الصينية مستعدة الستكمال  .لضاا يف ا

تعويو التعاون مع الكوتوس وإحراز التقدم مع الومال  وأن 
طمع تدورنا يف جمال استخدام الضاا  ااارج  يف ان

 واحلاارة شكراً.األغرا  السممية لصاحل اإلنسانية 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
وأعط  اآلن الكممة ملندوب  ،مندوب الصني عمى كممته

 .االحتاد الروس 

(االحتاد الروس ) السيد س. ف. سافليف 
السيدات ، حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

قد اعتمدت يف  إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والسادة
م  العام املاض  قرارًا حول االحتضال تنول نيسان/أتريل 

وهذا عمى نضس القدر م  أمهية  ،رحمة لإلنسان إىل الضاا 
العيد الثاين الذي حنتضل ته وهو العيد اامسني لمجنتنا 

وهذه األحداث قائمة اليوم يف مركو فيينا الدويل،  .هذه
إن التحميق إىل الضاا  قد وهذان العيدان مل يمتقيا صدفًة ف

أتاح تعويو تداية حقبة الضاا  أو عصر الضاا  ورأينا أنه م  
الاروري أن ننشن يف األمم املتحدة منتدى يشكل منصة 
لمدتموماسية الدولية تغية إتاحة التعاون يف هذا الال 

 الضاائ  اجلديد لمبشر.

السيدات والسادة، إن أولويات سياستنا الضاائية 
تالية، حبيث أنه ال تد أن نستخدم الضاا  ألغرا  ه  ال

وال تد م  تعويو  ،سممية وحسب يف أنظمة األم  الدويل
وال  .آليات التعاون املنصف الذي يصب يف مصمحة اجلميع

تد م  ضمان اإلدارة عمى املستويني الوطين والدويل ملوارد 
وال ميك   .وغريها املتصمة تالنشاط الضاائ  تالتكنولوجيا

أن نتخيل هذا النشاط الضاائ  م  دون األنشطة املتعددة 
لمجنة الكوتوس اليت تصل إىل االحتضال بذا العيد يف كامل 
 ،نشاطها مع فهم كافة التوجهات اليت هلا التنثري يف العامل

فم  غري اليسري أن  .مع جدول متجدد وأهدا  عديدة
  نمخص االهتمامات املختمضة لمدول وجمموعات الدول م

 .ناحية الضاا 

وإن المجنة قد توصمة إىل اختاذ القرارات ذات 
حبيث أن هناك مبادرات  ،الصمة وستضتعل ذلك يف املستقبل

وميك  أن نذكر عمى  .جديدة تستجيب لمحاجات اليومية
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سبيل املثال اإلعالن املعتمد عام ستة وتسعني حول التعاون 
 ،ع الدوليف األحباث واستخدام الضاا  ادمة مصمحة مجي

والرتكيو هو عمى حاجات الدول النامية وتضال ذلك نضهم 
أن املسنلة ال تكم  يف التقدم تتوصيات ومبجرد متنيات 

وسو  أفسر ذلك، فإن  ،ولك  هذه طريقة عمل تالضعل
روسيا يف ممارستها التعاقدية يف الال الضاائ  قد توصمت 

كومية فقد قمنا تس  اتضاقات ح ،إىل حتقيق نتائج مهمة
تصل تالتداتري اااصة حلماية تكنولوجيا الضاا  تتينية حمددة 

سيما  اليت ترعى إدارة التكنولوجيا أو اإلنتاج التكنولوج  ال
وفيما يتصل متامًا مع حاجات التعاون  .الظرو  املتصمة ته

لقد رأينا تطوير مضهوم استخدام اإلنتاج حتت املراقبة  ،الدويل
طبق عمى املواد املوجودة عمى يُ حبيث أن مبدأ احلصانة 

أراض  املستورد وه  حصانة إزا  كل فعل قد حيول دون 
 االستخدام النهائ  هلذه التكنولوجيا.

هذه القواعد تبسط إىل حد كبري مراقبة التصدير، 
سيما حني تكون الدولة املتالقية غري مشاركة يف األنظمة  ال

 ،كنولوجيا صواريختلسائدة مبا يف ذلك نظام مراقبة الدولية ا
أي مراعاة األم  ومحاية  ،وهذا يتيح حل مسنلة مودوجة

اإلنتاج التكنولوج  وحتقيق األهدا  يف جمال التعاون 
وميك   احملددة م  منظومة األمم املتحدة.الدويل الضاائ  

القول م  دون أية مبالغة أن املمارسات الدولية مل تشهد 
 ذه املعايريهلطبيق الرباغمايت أتدًا مثاًال م  هذا النوع م  الت

األمم املتحدة حول  يف الضاا  ما مل نراه يف اتضاقيات
احلصانات الضاائية لمدول وممتمكاتا اليت اعتمدت م  

ألضني كانون األول/ديسمرب اجلمعية العامة يف الثاين م   
ونعترب أن مواضيع التنمية واألسس املؤسسية  .وأرتعة

أي  ، سياق مواضيع جديدةجيدر أن حتمل يف لممتعاون
طويمة األمد لألنشطة الضاائية لمعمل يف هذا الاالستدامة 

الال وهذا سيكون ناشطًا تال شك وسيولد نتائج عممية 
وتالنسبة إىل استدامة النشاط الضاائ  واملسائل  .وممموسة

املطروحة اليوم وسو  تستوجب عمًال منسقًا ضم  
شضافية وتعويو الول تداتري جمموعة م  ااربا  احلكوميني ح

الصادر  ٦٥/٦٨وهذا ممحوظ يف القرار  ،الثقة يف الضاا 
متعاون يف هذا لتنسيس الوحن  نعترب أن  .ع  اجلمعية العامة

مؤمتر نوع ضم  االجتاه تني خمتمف املنتديات مبا يف ذلك 
السالح سو  يتيح الضهم تشكل أفال الطاقات غري 

لمجنة تالنسبة إىل الوسائل أولويات ا ، أياملتحققة تعد

املتاحة لإلتقا  عمى الضاا  يف السالم واستخدامه يف 
 األغرا  السممية.

عممها يف هذا  وقد شرعت روسيا يف حتديث
تنمية الالال وال زال عمينا أن حنل مسائل عديدة لامان 

، اتديناميكية لعموم الضاا  لدينا العموم وأحباث القاذفال
 الكوتوس. ،د املبذولة ضم  المجنة هذهوهذا نرتطه تاجلهو 

. شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .أعط  اآلن الكممة ملندوب الواليات املتحدة عمى مداخمته

(الواليات املتحدة األمريكية) ديفيس  السيد
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا جويًال حارة 

تدأ عصر الضاا  يف إطار ناال  الومال  الكرام،الرئيس، 
االحتاد الروس  وهو األول  ،لألم  ولمعظمة تني متنافسني
الضاا  رواد واليوم إن  .يف الضاا  والواليات املتحدة

األمريكيني والروسيني وغريهم م  مسافري  م  شىت أحنا  
أوروتا وآسيا وأمريكا الشمالية يعممون ويعيشون سويًا عمى 

 لية.حمطة الضاا  الدو 

فإن نساً   ،يف السنوات اامسني األخرية تالضعل
ورجاًال م  حوايل أرتعني دولة قد عمموا عمى االستكشا  

سنوات املقبمة سيكون ويف ال .السمم  لمضاا  ااارج 
هذا هو اإلجناز الكبري لمجهود يف الضاا  فمم  هناك املويد.

ن تل أ ،يعد هناك متنافسون يريدون السيطرة عمى الضاا 
ونعمل سوياً  ،اإلنسانية ترمتها تعمل عمى توسيع اآلفاق

عمى تعويو التعاون يف الضاا  لتوسيع نطاق عممنا لمعمل 
يف مدار األر  وما تعده، وهذا إجناز مهم جيدر أن نكون 

تنا فيما وإن جناحنا يف حتويل طبيعة تطمعا .مجيعًا فخوري  ته
مى عكس تريق أمل وسالم يتخطى حدود كوكبنا قد ع

فإن كان التعاون يف الضاا  قد يتيح ختط   األر  تنضسها.
املنافسة تني القطبني الذي تدأ عصر الضاا  فرمبا سيؤدي 

 ذلك إىل انتصارات مماثمة لمروح البشرية.

السيد الرئيس، امسني عامًا إن الكوتوس قد 
حققت جناحات كبرية يف حتضيو التعاون الدويل لمضاا  ويف 

تكشا  الضاا  إىل جمموعة واسعة م  مجيع منافع اس
واملالحة األرضية واالستجاتة  ،األشخاص واألمم عرب العامل

مجيع هذه  ،اإلنقاذ والرصدو لمكوارث والتخضيف م  وطنتا 
األمور ه  ره  تكيضية استخدم تكنولوجيا الضاا  وتشاطر 
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وإن هذه المجنة قد لعبت دوراً  .البيانات عمى هذا األساس
تنسيس اإلطار لمتعاون الدويل حول هذه ال أساسيًا يف

وإن عمل كوتوس كان أساسيًا لتطوير معاهدات  .املسائل
وما زال  ،الضاا  األساسية اليت ترعى أنشطة الضاا  اليوم

هذا العمل مستمرًا فيما تعتمد المجنة تنود جديدة عمى 
جدول األعمال وتتم معاجلة االستخدام املتوسط لمضاا  يف 

عمى التحالف الدويل النجاح هو خري دليل نوإن  .املستقبل
والتوام وتعهد الدول األعاا  تاجتاه هذه  الذي ولد هذا

 .البعثة األساسية أو املهمة األساسية

وتعيدًا ع  هذه االعتبارات العممية فإن التحميق 
إىل الضاا  قد عدل اإلطار املرجع  اجلماع  فالذي  سافروا 

لنظر إىل العامل  يف اا الشر  إىل الضاا  يتشاطرون هذ
كنظام واحد، والبشرية كديار واحدة وذلك يف مقاتل العامل 

هنا تقوم تالسالم ستضادة وإن الدروس امل .الثمني لمغاية
 والتعاون تالضاا  وه  عمة وجود هذه المجنة.

حارة الرئيس، إن العيد اامسني لتحميق 
إجنازات اإلنسان األول إىل الضاا  هو فرصة لمتضكري ت

. فهناك رحالت عديدة إىل اإلنسانية والبشرية يف الضاا 
مائيت ومثانني مهمة إىل الضاا  وكذلك تسعة إىل الضاا  و 

القمر مع وطئ رجل عدد م  الرجال سو  تدوم ماليني 
م  الرحالت إىل  هذا العام أن حنتضل تثالثني عامو  ،السنني
املشاريع  وإىل حمطة الضاا  الدويل تربز كنكثر  الضاا

ومع  .نكثر جهد مستمر يف الضاا كو  ،طموحًا حىت تارخيه
جتميع حمطة الضاا  الدولية وطاقم مكتمل تستة أشخاص 
فإن النقاط متاحة لألحباث ونتوقع م  هذه العمميات أن 

 .تستكمل حىت العام ألضني وعشري  عمى األقل

ويف العام املاض  إن رؤسا  ثالثني وكالة فاا  قد 
وتعهدوا  ،لالحتضال تإجنازات الضاا  لكافة األمم اجتمعوا

فإن هذه ااطة اليت تقوم  .تالتعاون يف استكشا  الضاا 
لك  املشرتكة ه  اليت ستؤدي إىل و تاألهدا  املختمضة 

 .حتسني مستوى العيش لمبشر م  كافة األمم عمى األر 
ولك  هذه فرصة أياًا لنجدد التعهد تتحقيق تطمعاتنا 

نتسا ل ما حققناه  فمدى التضكري تني  ذهبنا رمبا ،املشرتكة
وما سنحققه يف مخسني عامًا يف العيد تعد مخسني عاما 

فإن التكنولوجيا قد حررتنا م  طغيان  ،املائة لكوتوس

اجلاذتية وتذلك ميك  أن حنمم تالرحالت م  دون حدود 
  .يف الضاا  مستقبل منوه ع  االرتباط أو التشبث تاألر 

إن الكوتوس عميها أن تستكمل العمل ولذلك ف
جيا اليت يف تعويو التعاون ومساعدة األمم يف تطوير التكنولو 

د أكثر. وإن التعاون مستمر يف حنتاجها ألخذ البشر أتع
استكشا  الضاا  يعين أن كافة الشعوب سو  ترى 
توسيعًا آلفاقها وتعويوًا ملعرفتها وحتسينًا حلياتا، شكرًا حارة 

 الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): لرئيس ا
وأعط  الكممة اآلن إىل ممثل الر نياتة  ،الواليات املتحدة

 ع  االحتاد األورويب.

تالنياتة (مجهورية هنغاريا السيد ت. إ. كوفاكس 
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ع  االحتاد األورويب) 

فاضل، يشرفين أن شكرًا سيدي الرئيس، املندوتون األ
أحتدث تالنياتة ع  االحتاد األورويب الدول املرشحة كرواتيا 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ساتقًا اجلبل األسود وتركيا، 

تممني دول عممية حتقيق االستقرار واالرتباط واملرشحني احمل
مجهورية أرمينيا و كذلك و صرتيا و  ألبانيا البوسنا واهلريسيك

 يف هذا البيان. واشرتكيانيا وأوكر ولدوفا م

ه ااالصة أوًال، يعرب االحتاد األورويب ع  تعازي
لشعب الياتان وحكومته جرا  الولوال وتسونام  املخرتني 

 .منذ تاعة أشهر

ليس فقط  ،أود أن أهنئك اآلن سيدي الرئيس
لرئاستك جلنة الكوتوس ورئاستك هلذا اجلو  رفيع املستوى 

مذكرى الثالثني لتحميقك لاًا تل أي ،م  دورة الكوتوس
 العمم  يف الضاا  ااارج .

يقدم االحتاد األعمال التحاريية هلذا االجتماع 
ئ الدكتورة عثمان ، و�نرفيع املستوى واملعر  املتصل ته

مديرة األوسا وزمالئها، هذا املعر  يعط  صورة متنوعة 
 لعقود املاضية.يف اأنشطة الضاا   تإلجنازا

عترب ار هذه املناسبة الرفيعة اليت تُ يشرفنا أن حن
احتضاًال تالذكرى اامسني ألول حتميق لإلنسان يف الضاا  

 والذكرى اامسني لتنسيس الكوتوس.
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، رحمته كانت منعطضًا أكيدًا يف يوري غاغاري 
 منذ ذلك الوقت مخسمائة شخص م  اثىن ة.تاريخ البشري

يدًا م  فر  وكان حدثاً  .عشر دولة استطاعوا أن حيذوا حذوه
يقة يومية تضال حمطة الضاا  نوعه يف الستينات أصبح حق

فإن حتميق اإلنسان  ، يد. ومنذ عقصمة اليوماالدولية واملتو 
يف الضاا  كان احتكارًا عمى دولتني ولك  انامت إليهما 

 دول االحتاد األورويب.

 الضاا  ااارج  اهتموا إن أول األوروتيني يف
ا  األوروتية، إن هناك أرتعة عشر وكالة الضام   تتنسيق

الضاا  األوروتيني تتدريب م  مركو   عاواً يف وحدة مالح
إن أوروتا شريك قوي يف ترنامج  .الضاا  األورويب  مالح

حمطة الضاا  الدولية ووكالة إيسا أقامت خمتربها ارتباطاً 
تاحملطة الدولية وترسل مركبات الشح  إىل ذلك املكان 

 ادة أوروتية.وكذلك حمطة تقي

تاإلضافة إىل تواجد أعاا   ،إن وجود هذا احلضل
احتضاًال حقيقياً  ها يف المجنة يعترباألمم املتحدة غري أعاا 

وتناً  عمى أعمال المجنة املخصصة  .تالذكرى اامسني
الضاا  ااارج  عام واحد  اتلألعمال الريادية الستخدام

ًال لمتعاون أعمنت اجلمعية العامة أن تؤسس حمض ،وستني
الدويل الستكشا  الضاا  ااارج  وكمضت هذه المجنة 

وتعد نصف قرن نقول أن المجنة حققت  .تتمك املسؤولية
 املهمة اليت أنيطت با.

المجنة الدائمة تدأت تنرتع وعشري  عاواً 
وإحدى عشر عاوًا م  دول االحتاد األورويب مبا فيها الر  

زادت عاوية الكوتوس  وقد ،كانوا م  األعاا  املؤسسني
لتصبح سبعني عاوًا وه  م  أكرب جلان األمم املتحدة 

أمهية أنشطة الضاا  ليس فقط لمدول املرتادة أثبتت و 
 لمضاا  تل أيااً لمدول النامية عامًة.

يف العقدي  األولني لمكوتوس مت إرسا  األساس 
وأقصد املعاهدات اامسة  ،القانوين املتني ألنشطة الضاا 

دة الضاا  ااارج ، اتضاقية اإلنقاذ، اتضاقية املسؤولية، معاه
 اتضاقية التسجيل، اتضاقية القمر.

الضاا  ااارج  مت التصديق عميها م  إن معاهدة 
أكثر م  مائة دولة، كذلك أترمت المجنة أياًا مخس 

 جمموعات م  املبادئ القانونية اليت أقرتا اجلمعية العامة.

رأت تغريات هامة يف حمتوى يف العقود األخرية ط 
هناك أنشطة وتكنولوجيات  ،وهيكل املساع  الضاائية

جديدة وكائنات جديدة وهناك ااصخصة وإضضا  الطاتع 
ات وهناك مشاكل وحتديضاائية. التجاري عمى األنشطة ال

جديدة مل تك  معروفة منذ مخسني سنة ظهرت عمى املسرح 
ة اإلطالق دول ودفعت الكوتوس أن تبمور مضهومالضاائ  

وممارسات التسجيل ومبادئ ختضيف الضاا  ااارج  
وتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج ، وكل 

 هذا أيدته اجلمعية العامة.

إن االحتاد األورويب يرى أن هناك حتديات ولدينا 
 .ة سموك جديدة ألنشطة الضاا  ااارج نو قرتاح مبدا

ويو أم  وأمانة واستدامة أنشطة الغر  م  تمك املداولة تع
تشمل الشضافية وتداتري تنا   ،الضاا  ااارج  لصاحل اجلميع

الثقة وتعكس النهج الشامل حيال األم  واألمان يف الضاا  
حرية اجلميع الستخدام  ،ااارج  اسرتشادًا تاملبادئ التالية

سممية وحضظ أم  وسالمة يف أغرا  الضاا  ااارج  
ئية يف املدار وإيال  االعتبار الواجب األجسام الضاا

وسو  نتشاور  .لممصاحل األمنية والدفاعية املشروعة لمدول
 مع الدول تالنسبة هلذا االقرتاح.

نود أن نمق  الاو  عمى تعض األنشطة األساسية 
ومتاتعًة ليونيسبيس الثالث فإن المجنة الدولية  ،لمكوتوس

ئت لتشريع استخدام لمنظم العاملية لسواتل املالحة قد أنش
إن  .عمى أساس عامل  لتبادل املعمومات GNSSـ هيكل ال

يونيسبيس الثالث كان منعطضًا أياًا إلنشا  شبكة يو إن 
سبايدر لتطوير قدرة استخدام دورة إدارة الكوارث الكاممة، 
هناك كوارث طبيعية كثرية يف أرجا  خمتمضة م  العامل أثبتت 

انام إىل  يو إن سبايدر .ضرورة حتسني إدارة الكوراث
األدوات الدولية املختمضة لرصد األر  مثل جمموعة رصد 
األر  وجلنة سواتل رصد األر  وميثاق التعاون لتحقيق 

يثاق الدويل املستخدام املنسق لممرافق االجتماعية و اال
ونثق أن الكوتوس وتالذات  .لمضاا  والكوارث األساسية

اائية يف األمد الطويل سو  تبمور استدامة األنشطة الض
وسو  حتقق املويد م  اإلسهامات الستخدام الضاا  

 ااارج  يف األغرا  السممية.

أود أن أؤكد عمى تنييد االحتاد  ،ويف ااتام
األورويب إلعالن هذا االجتماع، إن االحتاد يعرب ع  تقديره 
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ونرحب بذا اجلو   .العتماد هذه الوثيقة الضريدة م  نوعها
ونؤكد لكم  ،ي لمكوتوس مبناسبة حدثني أساسينيالتذكار 

دعم االحتاد ونتمىن لكم املويد م  التوفيق يف هذه الدورة يف 
 املستقبل وشكراً حلس  إصغائكم.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أعط  الكممة اآلن إىل  .لممجر نياتة ع  االحتاد األورويب

 .تمجيكا

مممكة تمجيكا) (ترمجة فورية (ف. بيكر  السيد
شكرًا سيدي الرئيس، السيدة مديرة م  المغة الضرنسية): 

مكتب شؤون الضاا  ااارج ، أصحاب السعادة، سيدايت 
 البداية امسحوا يل أن أعتذر نياتة ع  السيدة ، يفساديت
كانت   ،يويل وزيرة تمجيكا لمسياسة الضاائية لتغيبهاالر 

جتماع استثنائ  لمس الوزرا  تنوي أن تنام ولك  هناك ا
حال دون ذلك وكمضتين تالتعبري ع  حرصها عمى متاتعة 

 هذه املناسبة.

هناك مناسبات قميمة لالحتضال تتطورات ذات 
طاتع عامل ، إن حتميق اإلنسان لممرة األوىل يف الضاا  
 .ااارج  م  ضم  هذه املناسبات الضريدة م  نوعها

غاغاري  أن يممح شكل  ولممرة األوىل استطاع يوري
إن السياسة الدولية يف هذا الال  .الكوكب م  الضاا 

د اإلنسان عدًا جديدًا لوجو أتت تثروات اقتصادية وأعطتنا تُ 
 والعامل الذي يعيش فيه.

إن االتصاالت متكننا م  معرفة الرباكني 
واالندالعات الشمسية وتقميل خماطر االرتطام تالكويكبات 

الالزم حلماية أنضسنا م  خماطر تتنتى م   إجياد التعاونو 
وينبغ  أن نقوم تتعويو هذا التعاون يوميًا وذلك  ،الضاا 

كل ذلك يعد تركة يوري غاغاري    .الحرتام كوكبنا وموارده
 ورواد الضاا  الذي  حققوا كل ذلك يف نصف قرن.

اناممنا إىل هذه األنشطة منذ تداية الستينات 
إقامة ما يسمى تنوروتا الضاائية،  وأسهمنا تشنن إجيايب يف

وهناك التوام قوي ومتواصل م  تمجيكا فيما خيص البحوث 
واليوم حن  نبين مثار هذه  ،الضاائية وتطبيقاته خدمًة لمبشرية

 السياسة.

إن كل مواط  تمجيك  يستثمر سنويًا حوايل 
 .عشري  يورو يف البحوث والتكنولوجيات الضاائية املدنية

الستثمار مشل ترامج واسعة النطاق مثل إن مثل هذا ا
إيكسو مارس وحمطة الضاا  الدولية وعمميات إطالق 

وتاإلضافة إىل هذه الربامج فقد أيدنا  .الصواريخ األوروتية
مشاريع وغاليميو و  GNESمشاريع تضيد اإلنسان مثل نظام 

وذلك تضال  "تروتا"الصغرية  أخرى مثل التطوير السواتل
وأود هنا أن أشيد تشخصني عمى وجه  ة.تكنولوجيا تمجيكي

استطاع مواط   ،تضامهما ويف مناسبات ثالث ،ااصوص
[؟دير وتسعون فإن  نيعام اثن .تمجيك  أن حيمق يف الضاا 

أول تمجيك  رائد يف الضاا  وهو خبري يف كايف مو؟] 
 .سيتنيف املكوك األمريك  أتال STS 45احلموالت يف تعثة 
عاو وحدة مالح الضاا   ؟]انك تووي فر [؟يف اثنني وألضني 

األوروتية كان عمى منت  األوروتية التاتع لوكالة الضاا 
وقامت تمجيكا تتكبد أكثر  TMAيوز الروس  صاروخ سو 

 ؟]وي دفرانك [؟ويف تسعة وألضني  .تكاليف هذه البعثة
انام إىل رحمة سويوز لستة أشهر عمى منت حمطة الضاا  

 يقوم توظيضة قيادة حمطة الضاا  وكان أول أورويب ،الدولية
 الدولية.

إن تمجيكا تضخر بؤال  الرواد وحني  الرجال 
والنسا  الذي  عمموا يف مراكونا املختمضة لتحقيق هذه 

 املغامرة الضاائية.

إن وفدي ينام إىل اإلعالن الذي تاله مندوب 
وأثنا  رئاسة تمجيكا يف  ،الر نياتة ع  االحتاد األورويب

فقد  ،األول م  السنة املاضية لالحتاد األورويبالنصف 
استطعنا أن نعوز تدعيم االحتاد األورويب يف حمطة الضاا  

ويف تطوير هذه احملطة واستغالهلا سو  تعود  .الدولية
تالنضع العمم  والتكنولوج  ونقل هذه املعار  إىل التمع 

شرة وكذلك يف جمال التطبيقات غري تمك املرتبطة مبا ،الدويل
 تالضاا .

وأثنا  رئاستنا لالحتاد األورويب أطمقنا فقرة إقامة 
منصة دولية لمتعاون االسرتاتيج  رفيعة املستوى يف جمال 
استكشا  الضاا ، ونرى أن استكشا  الضاا  
واكتشافه م  جانب اإلنسان يستند إىل تطوير تكنولوجيات 

وإن السيطرة عمى هذه التكنولوجيات يستوجب  .أساسية
وحيد املوارد م  كل الدول املتطوعة، هذه رسالة قوية ت
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بمجيكية لرئاسة جممس وزرا  االحتاد الرئاسة الأطمقتها 
األورويب ووجهها إىل أوروتا الضاائية م  خالل وكالة 

األعاا  وكذلك مت توصيمها إىل كل  االضاا  األوروتية ودوهل
 الشركا  يف العامل.

كرى التحميق سيدي الرئيس، بذا االحتضال تذ 
األول لإلنسان حنتضل أياًا تالذكرى اامسني لتنسيس 

رمبا ال حيظى تنضس شهرة رحمة  ،الكوتوس، وهذا احلدث
ولك  تالنسبة لمجميع فه  نقطة حتول  ،يوري غاغاري 

وأدى إىل وضع املبادئ والقواعد اليت تنظم وتوجه  ،تارخيية
وأكرر  .اا أنشطة التمع الدويل والتعاون الدويل يف الض

التوام تمجيكا بذا احملضل وعممه وإجنازاته واليوم وأكثر م  
أي وقت ماى هناك حاجة تنن تاع الدول تشكل 
مشرتك اإلطار القانوين والسياس  الذي يام  استكشا  

مما يعود تالنضع عمى  ،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
 اجلميع ولكم خالص الشكر.

أشكر م  المغة اإلنكميوية):  (ترمجة فوريةالرئيس 
وأعط  الكممة  ،أياًا السيد ممثل تمجيكا عمى هذا البيان

 .اآلن إىل ممثل اهلند املوقر

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد س. ك. شيفاكومار 
فخامة الوزرا ، ممثمو الوفود، فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الدول رؤسا  الوكاالت الضاائية، رواد الضاا ، مندوتو 
يف هذه ، األعاا  يف األمم املتحدة، سيدايت ساديت

يرحب تكم وفد اهلند  ،نياتة ع  اهلند ،االحتضالية اااصة
ويقدم لكم أطيب التمنيات وتالذات مل  استطاع أن يقود 

 ويرعى أنشطة فاائية سممية لنصف قرن.

 ١٢إن حتميق اإلنسان األول يف الضاا  يف 
وهذا يدل  ،ان منعطضًا تارخيياً واحد وستني كنيسان/أتريل 

وتود  .عمى قدرة اإلنسان وسعيه ورا  املعرفة وذكا  اإلنسان
اهلند أن تشيد تاألتطال يف هذه املغامرة الضاائية اليت ضحوا 

 .حبياتم م  أجل قاية الضاا 

هذا النشاط سو  يتوسع  ،يف السنوات القادمة
يمية ويشمل مشاركة دولية أكرب مع أطرا  وطنية وإقم

 جديدة.

نصف القرن اهلائل املاض  يعكس روح التعاون 
تني الدول األعاا  يف الكوتوس م  أجل استخدام وتعبئة 

ضة توزع عمى كل القارات الضاا  ألغرا  إمنائية خمتم
إن احلرص عمى حضظ األر  والقمر واألجرام  تالتساوي.

ة تقواعد وقوانني الضاا  وحساسيااللتوام و السماوية األخرى 
األنشطة الضاائية وحتقيق أنشطة جديدة    استدامةاإز 

ووضع قاايا جديدة يف جدول األعمال واالهتمام تضهم 
أمهية التعاون فيما خيص أنشطة الضاا  وتعميم منافع 

وتالذات  ،الضاا  عمى البمدان النامية يف الظرو  العادية
 ا  الكوارث الطبيعية.أثن

الرغبة ، حد سوا  يف الدول املتقدمة والنامية عمى
يف تقاسم وتعميم ودعم التكنولوجيا الضاائية والبحوث يف 
التصدي لمتحديات يف جماالت تغري املناخ واألم  الغذائ  
واملياه واالحتياجات التمعية والتعميم والتدريب والرعاية 

 الطبية وكل ما يشمل حياة اإلنسان.

يف هذه تواضعة ت اهلند تطريقة ملقد أسهم
أياًا يف وضع  طة املتنوعة لمكوتوس وقد استضدنااألنش

لقد حققنا االكتضا  الذايت تالنسبة  ترنامج قوي لمضاا .
ار الضاا  واإلطالق والتشغيل يف املدالستحداث مركبات 

واستطعنا أن نسيطر عمى فوائد تكنولوجيا الضاا  تالنسبة 
ت لإلنسان والتمع، ودفعًا لذلك فقد عقدنا وطورنا العالقا

التعاونية الناجحة مع العديد م  الدول األعاا  يف مناح  
 أنشطة الضاا  املختمضة.

إننا حني  إجنازات البشرية يف الضاا  خالل نصف 
ونتمىن  .وإسهامات كوتوس يف نضس الوقت ،قرن خمى

املويد م  النجاحات يف الضاا  يف نصف القرن املتقدم 
  الضاا .ونرجو أن حنتضل تالذكرى املئوية وذلك يف

وحن  حني  املناسبتني التارخييتني ونكرر دعمنا 
 الكامل لكل أنشطة الكوتوس يف السنوات املقبمة.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً، الرئيس 
 .الكممة لمياتان

(الياتان) (ترمجة فورية م  السيد ت. إيكيجامي 
أغتبط ، مسيدي الرئيس، املندوتون الكراالمغة اإلنكميوية): 

وأنا أقدم هذا البيان نياتة ع  وفد الياتان يف هذا اجلو  
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 ،التذكاري مبناسبة الذكرى اامسني لتنسيس جلنة الكوتوس
جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية، امس  

وإنين رئيس جلنة أنشطة الضاا  وه  تيتسوهيكو إيكيجام  
لة الياتانية منظمة تشر  عمى جاكسا أال وه  الوكا

 استكشا  اجلو الضاائ .

أود أن أقدم التهاين لمكوتوس  ،نياتة ع  الياتان
تشنن هذه املناسبة التارخيية أال وه  الذكرى اامسني 

كذلك   ،أعرب أياًا ع  عرفاننا لمعاممني املتضانني .لتنسيسها
الذي  عمموا  تروناريوأعاا  املكتب ورئيس المجنة السيد 

 التحاري هلذه المجنة.يف تشق األنضس 

يسرين أن أحار معكم اليوم هذا االحتضال 
وأعرب ع   ،تالذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا 

الشكر ااالص لمياتان لكل رواد الضاا  إلسهامهم لصاحل 
البشرية ولتوسيعهم نطاق األنشطة الضاائية وإلهلامنا امسة 

 األر .عقود تسمح لنا تنن تتجاوز أحالمنا كوكب 

إن عالقة الياتان تالكوتوس تعود إىل عام تسعة 
فإن سضري الياتان  ،حينذاك .أي المجنة املخصصة ،ومخسني

تشر  ترئاسة المجنة ماتسو دايرا لدى األمم املتحدة السيد 
ويف ذلك الوقت نظمت المجنة جلنتني  .يف ذلك الوقت

 فرعيتني األوىل عممية وتقنية والثانية قانونية لمتصدي
 لممسائل ذات الصمة.

وتعد سبعة أساتيع م  املناقشات املثمرة فإن تقرير 
المجنة املخصصة اعتمد يف ذلك الوقت أشاد السضري 

جناز والذي يشكل أساسًا متينًا ملويد ذلك اإلماتسو دايرا 
ويف عام واحد وستني وتسعمائة وألف  م  التعاون الدويل.
لمجنة تطريقة منذ ذلك الوقت تصدت ا .تنسست الكوتوس

مناسبة لموترية املتغرية ألنشطة الضاا  وكانت احملضل الوحيد 
الذي تمتق  عنده الدول وااربا  ويتبادلون فيه املعمومات 
واألفكار والتجارب يف جو م  الشضافية والثقة املتبادلة، كل 
ذلك إلجياد أرضية مشرتكة تالنسبة النشغاالت خمتمضة 

 مشمت مخسة عقود.

ه املساع  أفات إىل تعويو استخدام نتيجة هذ
وم  خالل مخس  ،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

معاهدات فاائية ومبادئ وإرشادات خمتمضة وتطوير التعاون 
يف أنشطة الدويل، لقد اشرتكت الياتان دائمًا تكل نشاط 

لالستخدامات  الكوتوس تاإلضافة إىل تشجيع ماطرد
حن  نعوز التعاون الدويل م  و  ،السممية لمضاا  ااارج 

 خالل حمضل وكالة الضاا  اإلقميم  آلسيا واحمليط اهلادي.

لقد مت إصدار القانون األساس   ،ويف مثانية وألضني
لمضاا ، وإن الياتان اآلن وأكثر م  أي وقت ماى 

وتعد  ،تااعف م  استخدامها لتطبيقات الضاا  السممية
ام يف الكوتوس يف الياتان أن تضعل ما يف وسعها لإلسه

مساع  المجنة املستقبمية وذلك لالستمرار تالنهو  
تالتعاون الدويل واستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  
السممية عمى أساس نصوص تكرست يف اتضاقات دولية 

 واستناداً إىل مبدأ السممية املكرس يف دستور النياتة.

 ماتسو دايراوإنين ممنت أن تعد أن تشر  السضري 
ترئاسة ذلك احملضل تنصف قرن فإن رئيس الكوتوس يف 
الدورة ااامسة واامسني سو  يكون ممثل الياتان الدكتور 

 هوري كاوا املستشار القانوين يف وكالة جاكسا.

يسر الياتان أن تشرتك يف التداتري الرامية إىل تعويو 
ونود أن نعمل   ،استخدام الضاا  ااارج  كمنضعة عاملية

   ننقل هذه املنافع إىل األجيال القادمة.كوسيط لك

، تصاد  هذه السيد الرئيس، املندوتون الكرام
أي ثالثني سنة تعد  ،مر عميه نصف قرن السنة حدثًا آخر

أن كشضت الواليات املتحدة ع  مركبة املكوك الستكشا  
حينذاك لعبت الياتان دوراً هاماً يف  ،الضاا  والنقل الضاائ 

وقمنا تدور هام يف تطوير  ا  ااارج .تطوير حمطة الضا
عمميات الضاا  املنهولة م  خالل تشغيل منوذج جترييب 

الذي أجرى العديد م  التجارب وقد أطمقنا ، يسمى كيبو
الذي محل  H2Pتنجاح مركبة اإلطالق واسعة النطاق 

 شحنة إمدادية كبرية وذلك إىل حمطة الضاا  ااارج .

نامام إىل ترنامج عقدنا العوم عمى مواصمة اال
الضاا  ااارج  حىت تعد عام ألضني وستة عشر، وتود حمطة 

الياتان أن تسهم يف توسيع إمكانات حتميق اإلنسان يف 
وأن نضتح ترنامج كيبو ليخدم الدول اآلسيوية  ،الضاا 
ك ساتل استكشا  الكويكب املسمى كذلك هنا  .األخرى

 .تو كاواأن يعود تعينة الكويكب إي ياتوسا استطاعه
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  ،إن هذه الرحمة أهلمت العديد م  الياتانيني
إن مثل هذا النشاط  .كذلك الشباب وحىت النسا  املسنات

الضاائ  يسهم يف استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  
 السممية، ويشجع األجيال الصاعدة.

السيد الرئيس، املندوتون الكرام، تعرفون لقد 
ن يف احلادي عشر م  ضرب الولوال والتسونام  الياتا

م  هذه السنة، إن هذا احلدث املخرب أودى آذار/مارس 
وقد حصمنا عمى  ،تنرواح العديد وأحلق ضرراً تالغاً يف تالدي

 .مية جا ت م  دول خمتمضةيدعم كثري مبا يف ذلك صور سات
ا هنا جالسني وأود أن أعرب ع  شكري هأرى مندوتي

هذا النوع م   .القميب والتشجيع مااالص هلذا الدع
الضاا  جمال املساعدة جعمنا ندرك أمهية التعاون الدويل يف 
مية مضيدة يف يوندرك كيف ميك  أن تكون الصور السات

ومبساعدة كل الدول  .أوضاع مثل الكارثة األخرية يف الياتان
فقد عقدنا العوم عمى جتاوز هذه الصعوتات وتموغ هد  

نا  يف املنطقة املتاررة وأعدكم أن إعادة الب .إعادة البنا 
سو  تكون مرئية م  الضاا  ااارج ، وأن اجلراح سو  

 وكذلك سو  يتعاىف الشعب الياتاين الصامد. ،تندمل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأعط  الكممة اآلن إىل  .ملندوب الياتان عمى هذا البيان

 .السيد ممثل أملانيا املوقر

(مجهورية أل مانيا االحتادية) لوديكينغ  السيد ر.
. شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

السادة األعاا  املوقرون، حنتضل اليوم  ،السيد الرئيس
 .خبمسني عامًا لمكوتوس وألول رحمة لمضاا  ااارج 

ك  نتطمع إىل ناسبة ك  حنتضل تكل ما قمنا ته و وهذه امل
إن البعثات الضاائية  .جمال األنشطة الضاائية املستقبل يف

 ،والرحالت الضاائية كانت دائمًا تاعثًا عمى االنبهار
وكذلك فه  كانت أساس األمل الذي يشعر ته البشر 

ما هو منشن  ،تالنسبة إلجياد حمول وأجوتة عمى أسئمة
ونقطة انطالق الوجود ومصري  ؟م  أي  وإىل أي  ؟احلياة

وهذا ينطبق عمى كل الرحالت م   ،يهذا الوجود البشر 
رحمة يوري غاغاري  إىل أتولو إحدى عشر وإىل حمطة 

 .الضاا  الدولية اليوم

ويف استعار  لألعوام اامسني املاضية يصبح م  
الواضح أن هناك نقمة نوعية فعمية حدثت يف الضاا ، يف 
وقت ماى كان ذلك هو رمو سباق التكنولوجيا والتنافس 

يعين أن  ،اليوم هذا يعين شيئًا آخر ،متنافسةما تني نظم 
هناك أداة حقيقية لتحقيق األهدا  االقتصادية والعممية 

نهولة أصبحت وهذه الرحالت امل .والسياسية واالجتماعية
وإذ  .لمتعاون السمم  ما تني األمم تشكل متوايد ه  رمو

و  نتطمع إىل املستقبل تإمكاننا أن نقول تنن اجلهود س
وهذه  ،اجتاه تعويو أنشطة حمطة الضاا  الدوليةيف تتواصل 

احملطة سو  تكون دائمًا ه  العنصر املشرتك األساس  
 لألحباث العممية الدولية.

 ،إن املشاريع يف املستقبل كذلك ،م  وجهة نظرنا
جيب أن تقاس مبدى إسهامها  ،مشاريع استكشا  الضاا 

ات وإن تعث .يف حل التحديات عمى املستوى الدويل
عمى  ،االستكشا  جيب أن ختدم غرضًا عممًا واضحًا جمياً 

البحث العمم  األساس  يف نشنة النظام  ،سبيل املثال
وعمينا أن نركو عمى مشاريع عممية هلا قيمة  .الشمس 

 اعممية حقيقية م  حيث االتتكار وإن اسرتاتيجيات أملاني
الضاائية اجلديدة فإن النظم الروتوتية املستقمة ه  

لتكنولوجيات األساسية م  أجل استكشا  الضاا  يف ا
وهذه النظم الروتوتية سو  تغري م  مستقبل  ،املستقبل

فه  ستهبط عمى الكواكب، عمى  ،األنشطة الضاائية
األقمار واملذنبات، سو  تستكشضها وسو  تنيت تضوائد  

 كبرية م  حيث استكشا  النظام الشمس .

اليوم ل  يذكرنا  السيد الرئيس، أمم  أن االحتضال
ولك   ،فقط بذا اجلانب املبهر لمرحمة املنهولة الضاائية

 ةوسو  يعط  دفع .سيشجعنا كذلك عمى تعويو املنجوات
لكل جهود جلنة الكوتوس م  أجل احلصول عمى منافع 
الضاا  وم  أجل ضمان األم  يف الضاا  واالستدامة 

 .شكراً سيادة الرئيس ألنشطته.

أشكر ورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فالرئيس 
اآلن الكممة لمسيد يان. و السيد مندوب أملانيا عمى هذا الب

 .ممثل إيطاليا املوقر

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيد ي. ساغيسي 
شكرًا سيادة الرئيس، السادة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
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ته السيد األعاا  املوقرون، تؤيد إيطاليا البيان الذي أدىل 
وأود هنا أن أتناول  .مندوب الر تاسم االحتاد األورويب

وهو شر  وسرور حقيق   ،عدد م  القاايا تصضيت الوطنية
يل أن أحار هذا االحتضال تالعيد اامسني لدورة الكوتوس 
األوىل والعيد اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  وه  

 رحمة يوري غاغاري .

دور جلنة الكوتوس يف  ،خالل اامسني عاماً 
األنشطة الضاائية كان دورًا حيويًا م  أجل توسيع رقعة 
 .التعاون الدويل وزيادة األوساط العممية املهتمة تالضاا 

اليوم واحد وسبعني دولة ه  دول أعاا  يف جلنة الكوتوس 
منذ أن أنشنت اجلمعية العامة جلنة الكوتوس عام مثانية 

تعد مخسني . عشر مثانية وأرتعنيومخسني تالقرار رقم ثالثة 
 .عاماً نشعر تعميق االرتياح أمام هذه التجرتة الطويمة والثرية

قدرنا كل التقدير العمل  ،يف خالل اامسني عاماً 
قانونية المجنة ال ،اهلام الذي قامت ته المجنتان الضرعيتان

ما يتعمق توضع نظام قانوين دويل والمجنة العممية والتقنية في
ويف دعم التطورات التكنولوجية الضاائية يف خمتمف  لمضاا 

 البمدان وخاصة النامية منها.

م املتحدة ولقد تاتعنا تطوير ترنامج األم
يف عام واحد وسبعني تكل  عي وضلمتطبيقات الضاائية الذ

احلرب الباردة  وحن  عمى ثقة م  أنه تعد �اية ،إعجاب
فإن  ،عنيسبيس الثالث يف تسعة وتسوتعد توصيات يوني

ترنامج التطبيقات الضاائية يمعب دورًا أساسيًا م  أجل 
التنمية يف جمال الضاا ، وتعد  .التنمية يف خمتمف البمدان

مخسني عاماً جند كذلك أن هناك عناصر هامة يف إطار هذا 
النشاط ومنها رصد الكوارث الطبيعية، تغري املناخ، رصد 

   والصحة، وتنود أخرى.البيئة، املياه، الغذا ، األم  الغذائ

وكل هذا يعكس تغري توجه األوساط الدولية 
الضاائية ك  تشرك عناصر جديدة م  القطاع اااص م  

 أجل حل املشاكل املنساوية اليت تواجه البشرية.

السيد الرئيس، سيدايت ساديت، إيطاليا تؤيد متاماً 
لعيد اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  تااإلعالن اااص 

استخدام الضاا  ااارج  اامسني إلنشا  جلنة ذكرى وال
وعدد م  عناصر هذا اإلعالن هو  ،ألغرا  السمميةيف ا

جو  ال يتجوأ م  سياسة إيطاليا الضاائية، وكذلك فمقد 

وه  استخدام  ،نشرنا وثيقة تتام  هذه العناصر الرئيسية
ستكشا  الكون العموم الضاا  وتكنولوجياتا وتطبيقاتا 

نظم الكواكب وكذلك استخدام التطبيقات كتكنولوجيا و 
واستخدام تكنولوجيا  .السواتل لرصد األر  إىل آخره

الضاا  م  أجل مواجهة التحديات العاملية ومنها الكوارث 
تغري املناخ وذلك لضائدة ومنضعة الطبيعية واحلطام الضاائ  و 

ج  لبشرية وتعويو التعاون الدويل الستخدام الضاا  ااار ا
ألغرا  السممية م  خالل تعويو قدرات الدول عمى ل

 .مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإن وكالة الضاا  اإليطالية منذ نشنتا وتداية 
أنشطتها يف مثان ومثانني تذهب يف هذا االجتاه م  حيث 
التكنولوجيا واملعار  واملنافع االجتماعية لممحميات وعمى 

وإننا كذلك نطبق املبادئ  .اإلقميم  والدويل كذلكاملستوى 
استكشا  النظام الضاائ  مع شركائنا  ،التوجيهية التالية

وإيطاليا قد دخمت يف عدد م  تعثات  .األوروتيني والدوليني
تولو و وفينوس وتييب كولومبو وماركمارس إكسربيس ومنها 

سيين ودون وجونو وسويضت وغالس فريم  مع اوكروزيتا و 
 .الناسا كذلك

إيطاليا قد  ،استكشا  أعماق الضاا  ،وثانياً 
شاركت يف التصور الكوين لوكالة الضاا  األورويب ألضني 

أيار/مايو يف وألضني ومخس وعشري  وخاصة ومخسة عشر 
املاض  قمنا توضع مشروع خيص جهاز قياس مغناطيس  

 ألضا.

املشاركة يف وجود اإلنسان يف الضاا  ، ثالثة
قد ، منذ اثنني وتسعني رواد الضاا  اإليطاليني ااارج 

تا هو أول ري نكو مالأسهموا يف استكشا  الضاا ، فرا
وتعد ذلك موريسيو تشيم  وقد قام ترحمته  ،هؤال  الرواد

كذلك قد زار احملطة أومبريتو غويدوين  و  STS 75منت  عمى
 تاولوالدولية لمضاا ، ومنذ أساتيع قميمة هناك رائدان 

وروتريتو فيتوري قد عمال معًا عمى منت حمطة  ليسبويل
 الضاا  الدولية.

قد وصل إىل احملطة مبركبة سويوز ليسبويل تاولو 
وصل إىل احملطة يف فيتوري وروتريتو  ،وظل عميها ستة أشهر

تاإلضافة  .املاض أيار/مايو مكوك يف السادس عشر م  
فض  العام املاض  هناك وحدات إيطالية قد  ،إىل ذلك
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صمت إىل حمطة الضاا  الدولية مما أدى إىل توسيع قدرات و 
 املختربات عميها.

اتعاً: تطوير نظم ساتمية لمرصد، إن هشاشة البيئة ر 
اليت نعيش فيها وحسب ما حصمنا عميه م  معمومات 
فاائية أدى تنا إىل الرتكيو عمى رصد األر  واحليمولة دون 

اليا تطور وإيط .حدوث الكوارث وإدارة حاالت الطوارئ
كوزموس جمموعة م  القدرات يف هذا الال إكس تاند  

وس  تاند تالتعاون مع وكالة الضاا  األوروتية سكاي ميد 
وإل تاند تالتعاون مع األرجنتني ويب تاند عمى املستوى 

 الوطين وهذه التكنولوجيات تصرية ومتعددة األطيا .

ضمان الوصول إىل الضاا ، ، النقطة ااامسة
يا تسهم يف األنشطة اليت تؤدي إىل مشاركة القارة إيطال

 ا.ىل الضاا  وذلك تالتنسيق مع اإليساألوروتية يف الوصول إ

أود سيادة الرئيس أن أؤكد لكم عمى  ،يف ااتام
اإلقميمية  ةالتعاون الضاائيأنشطة التوام إيطاليا تتعويو كل 

والدولية لالستخدامات السممية لمضاا  وم  أجل حتقيق 
شكرًا يا سيادة  .هدا  إعالن األلضية لألمم املتحدةأ

 الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .والكممة لمسيد ممثل إيران ،السيد مندوب إيطاليا

(مجهورية إيران اإلسالمية) السيد ح. فازيلي 
تسم اهللا الرمح  الرحيم، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ،الايو  الكرام ،ب السعادة، السيدات والسادةأصحا
تسم حكومة مجهورية إيران اإلسالمية،  ،سيدايت وساديت

وتصضيت رئيسًا لوكالة الضاا  اإليرانية أود أن أتقدم إليكم 
الضريدة اليت جتمع تيننا مجيعاً  مجيعًا تالتهنئة يف هذه املناسبة

 .هنا

 أود أن أعرب كذلك ع  تقديري وعميق عرفاين
الـ "يو إن أوسا" لكل م  قام تالتنظيم وخاصة الومال  م  

وم  مقر األمم املتحدة يف فيينا وكل املشاركني يف هذا 
 .االحتضال واملعر  اجلميل

مجيعنا هنا لك  حنتضل يف جهود وتاحيات 
استمرت عمى مدى نصف القرن م  أجل متكني اإلنسان 

لنجاح م  الوصول إىل الضاا  ااارج ، وإذ نسجل ا
الكبري حملطة الضاا  الدولية ونسجل كذلك التعاون املثمر 
ما تني الدول األعاا  يف الكوتوس وهذا االحتضال 
تاإلضافة إىل املعر  الذي يعر  لكل املنجوات 

إذ نشهد كل ذلك نشعر حقاً  ،التكنولوجية الضاائية
هذه الرسالة ه  أن  .تالرسالة املمموسة اليت حنتضل با اليوم

نولوجيا الضاا  ميك  أن تنهض ترواتط متبادلة ومتعددة تك
األطرا  وأن تقمل م  الضجوات والتباعد ما تني األمم 

وإن االستخدام السمم  لمضاا  ااارج   ،والدول
 سيساعدنا عمى خمق عامل أفال لألجيال القادمة.

نن تأصحاب السعادة، سيدايت ساديت، أود 
ية قد قامت جبهود مكثضة أعممكم أن وكالة الضاا  اإليران

ل تستهد  إرسال إنسان إىل يف إطار خطة طويمة األج
وإن مجهورية إيران اإلسالمية قد قامت هلذا الغر   الضاا .

ويشرفين أن أعم  أن وكالة  ،تعدد م  عمميات اإلطالق
الضاا  اإليرانية حاضرة ضم  احلاضري  يف معر  الضاا  

وأمتىن أن يساعدنا  .اليومالدويل الذي سيضتتح رمسيًا مسا  
 ذلك يف تعويو تعاوننا يف جمال تكنولوجيا الضاا  وتطبيقاتا.

 .شكراً عمى حس  اإلصغا 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
والكممة لمسيد ممثل  ،السيد ممثل إيران عمى هذا البيان

 .اإلكوادور

) (مجهورية إكوادورمورينو  –السيد د. ستيسي 
نود ، شكرًا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

أن نعرب ع  التاام  مع الياتان يف أعقاب الكوارث 
 الطبيعية اليت ضرتت تالياتان منذ تاعة أشهر.

يسر اإلكوادور أن تشرتك يف هذا االحتضال 
تالذكرى اامسني لتنسيس جلنة الكوتوس والذكرى 

ان يف الضاا ، هذه منعطضات اامسني ألول حتميق لإلنس
وتذكرنا تااطوات األوىل لسكان  ،تارخيية يف تاريخ البشرية
الرائد الذي كان يوري غاغاري    .هذا الكوكب يف الضاا 

دش  عصر الضاا  وساهم ذلك يف تنسيس هذه المجنة مما 
والعوم عمى جين مثار  ةيعكس روح اإلنسان الشجاع

التنمية االقتصادية استكشا  الضاا  ااارج  لصاحل 
 لمبشرية.والعممية واالجتماعية 
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يود وفد اإلكوادور أن يطري عمى مكتب األمم 
إلعداده ، "يو إن أوسا"، شؤون الضاا  ااارج لاملتحدة 

 .بذه الطريقة السميمة كل تداتري وفعاليات هذه املناسبة
ما تينما ننظر إىل الورا  ينبغ  أن ننظر أياًا إىل املستقبل و 

يتم يف العقود اامس املقبمة، وهذا يعد أفال طريقة س
لإلشادة تغاغاري  والرواد الذي  اجتمعوا يف اجلميعة العامة 

 . إن تمك الرؤيةلألمم املتحدة يف نيويورك وأسسوا الكوتوس
ما توال تشجع عممنا ونرجو أن تتدي با األجيال 

 الصاعدة.

يف هذه السنوات اشرتكت اإلكوادور وتاتعت 
اهتمام أعمال الكوتوس وأسهمت يف تطوير قانون الضاا  ت

وأيدنا دائمًا االستخدام املنصف لممدار الثاتت  ،الدويل
تالنسبة لألر  وهو مورد طبيع  حمدود يتعر  لالستنضاذ، 
وأكدنا دائمًا ما تنص عميه الصكوك القانونية وضرورة 

مواقع  مراعاة املصاحل اااصة لمبمدان النامية وتمك اليت هلا
 جغرافية خاصة.

 ،لقد التومنا تنهدا  الكوتوس التوامًا كامالً 
وتولت تالدي الرئاسة املؤقتة ملؤمتر الضاا  ااامس 

تشري  ستة وألضني إىل متوز/يوليو لألمريكتني م  
ألضني وعشرة، وقد تشرفنا تتويل ذلك املنصب، الثاين/نوفمرب 

ريكا الالتينية وقد أسهم ذلك يف حتقيق التقدم يف منطقة أم
وأرجو أن  .والكارييب فيما خيص جدول األعمال الضاائ 

تكنولوجيا الضاا  تيكون أسهم ذلك يف زيادة الوع  
وفوائدها م  أجل التنمية االقتصادية واإلنسانية 

 واالجتماعية.

"يو إن أوسا" و"يو إن سبايدر" أود أن أشكر 
ريكتني عمى الدعم املقدم لممؤمتر ااامس الضاائ  لألم

وجمموعة ااربا  الذي  أسهموا يف منتديات وزيارات تقنية 
كل ذلك أسهم يف حتويل إقميمنا إىل منطقة   ،ودراسات

عمينا يف  ستضادة م  فوائد استكشا  الضاا .تستطيع اال
هذه املناسبة أن نمق  الاو  أنه عمى الصعيد اإلقميم  يف 

سريجيو والسيد  يوغونوالميوندو اأمريكا الالتينية أن السضري ر 
و أسهما تشكل ممحوظ يف وضع السياسات يشكما

الضاائية ونثين عمى هذه اإلسهامات، وقد تاتعت 
اإلكوادور تاهتمام عمل الكوتوس وإسهامه يف تطوير قانون 

ع  ضرورة تكريس وقد تكممنا كثريًا  .الضاا  الدويل

، ويذكر لممدار الثاتت تالنسبة لألر  االستخدام املنصف
 لضاا  لألمريكتني.ار دي مبؤمتوف

تشري  الثاين/نوفمرب م  السنة املاضية فإن ومنذ 
وحمضل مثل ذلك  ،شيم  تولت الرئاسة املؤقتة لذلك املؤمتر

يعط  فرصة لمخربا  م  أجل تبادل البحوث والرتكيو عمى 
مواضيع خمتمضة مثل التشريعات املختمضة لمضاا  والطب ع  

ميم ع  تعد ومحاية الرتاث الثقايف تعد ومحاية البيئة والتع
وأسوق  .والتخضيف م  وطنة الكوارث الطبيعية وغري ذلك

تعض األمثمة لآلثار املااعضة ألنشطة الضاا  يف 
كوادور يف إفمنذ تاعة أساتيع يف جوينكا  ،األمريكتني

عقدنا ورشة عمل تشنن تطبيقات التكنولوجيات الضاائية 
جاالتادوس لك وعمى جور وتعد ذ .م  أجل إدارة املخاطر

نعقد اجتماع حلماية البيئة مستخدمني يف ذلك ا
تشكل التكنولوجيات املستندة إىل الضاا ات لك  نضهم 

مثل إكوادور أن حتقق التقدم دول أفال كيف ميك  ل
 تضال التكنولوجيات الضاائية.

إن تكنولوجيات الضاا  وتطبيقاتا ذات الصمة ما 
ذات م  أجل تشجيع االستخدام زالت حمط انتباهنا، وتال

ذه املوارد النادرة، وقد تدأنا السري عمى هلاملنصف والعادل 
م  خالل ألغرا  السممية يف االضاا  كشا  فريق است

وزارة ااارجية ووزارة التجارة جهود مؤسسية تضال تعاون 
ومركو التنمية املتكاممة لمموارد الطبيعية تضال االستشعار 

 ع  تعد.

مت تكوي  وكالة فاائية مدنية  ةريقتنضس الط
وه  جهة متخصصة تذلت اجلهود اليت  ،تسمى إكسا

 أول رائد فاائ  إكوادوري إىلروين ميكر، مسحت تإرسال 
هذا هو املشروع  .وسالضاا  وذلك عمى منت تعثة تيغاس

األول الساتم  لإلكوادور الذي صمم تالكامل يف اإلكوادور 
 .ق عام ألضني واثنا عشرطموإن الساتل اجلديد سو  يُ 

الطريق الذي ينتظرنا طويل يف جمال استكشا  الضاا ، 
ولك  عقدنا العوم عمى إرسا  األساس حسب املوقع 
اجلغرايف لبالدي مما يسمح لنا أن نسهم إسهامًا كبريًا يف 

 .استخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية

و ونتطمع إىل االشرتاك يف هذه االحتضالية، هذا ه
لتعاون الدويل وتروح اإلنسانية اليت جعمتنا تااحتضال حقيق  
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نتقدم م  الرحمة الضاائية األوىل عرب هذه السنوات صوب 
 مستقبل مشرق لمبشرية مجعا  وشكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأعط  الكممة اآلن إىل السيد ممثل املممكة  ،لإلكوادور
 .تضال سيدي ،عوديةالعرتية الس

(املممكة العرتية السعودية): السيد م. أ. ترابزوني 
أصحاب السعادة،  ،تسم اهللا الرمح  الرحيم، السيد الرئيس

وفد املممكة العرتية السعودية يسعده أن يشارك يف هذه 
ضل فيها تشنن الذكرى اامسني املناسبة السعيدة اليت حنت

ائد الضاا  الروس  رحمة ر  ،يق اإلنسان يف الضاا لتحم
يوري غاغاري ، والذكرى اامسني إلنشا  جلنة استخدام 
ىل الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية، ويقدم التهاين إ

ويتمىن وفد تالدي السري  مجيع الدول اليت سامهت يف ذلك.
قدمًا يف استخدام عموم وتطبيقات الضاا  يف األغرا  

ميع الدول ومواطنيها السممية اليت توفر األم  واألمان جل
وحمارتة الضقر واجلوع وتنا  القدرات العممية والتقنية والقانونية 

 ،لعيش تنمان يف هذا الكوكبيف االيت تساهم مستقبًال 
 واالستخدام األفال لعموم الضاا  وتطبيقاته. ،األر 

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، اهتمت 
تإنشا  جلنة  املممكة العرتية السعودية منذ مخسون عاماً 

وحارت  ،استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
معظم اجتماعاتا العممية والتقنية والقانونية تصضيت مراقب 

وقامت تاالستضادة م  التطبيقات  .وكعاو فعال يف المجنة
العممية لعموم الضاا  فكانت م  أول الدول اليت اهتمت 

راقبة األر  تاستخدام نظم االتصاالت الضاائية وم
 واألرصاد والبث املباشر واملالحة اجلوية.

السيد الرئيس، السادة األعاا ، أصدرت وكالة 
وزارة البرتول واملعادن يف عام ألف وتسعمائة وأرتعة ومثانون 
ميالدية أول خريطة رقمية لممممكة العرتية السعودية م  
مائة وواحد وسبعني صورة فاائية م  القمر االصطناع  

وقامت منذ مخس وعشرون عامًا تبنا  أكرب  ،سات دالن
حمطة استقبال يف الشرق األوسط الستقبال املعمومات م  

 مخسة أقمار ملراقبة األر  واألرصاد يف وقت واحد.

السيد الرئيس، وحن  حنتضل اليوم تالذكرى 
حتتضل املممكة العرتية  ،اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا 

اامسة والعشرون ترحمة مسو األمري السعودية تالذكرى ا
رائد عريب مسمم عمى  أول ،سمطان ت  سممان آل سعود

الذي مت منها إطالق أول  "STS 51 Dضري مكوك "ديسك
 ."1Pسات  عرب"قمر إقميم  

السيد الرئيس، اهتمت املممكة تالبحث العمم  
يف مجيع مراكو البحوث واجلامعات احلكومية واألهمية 

ون، ووفرت الدعم املايل ثالثة مميار دوالر اامس والثالث
وقد شارك  .أمريك  لمقيام بذه البحوث وإجناز النتائج

العديد م  العمما  واملخرتعني السعوديني يف املؤمترات 
العممية والتقنية وحصموا عمى مراتب متقدمة وميداليات 

يل وركوت عمى تنا  اجل .ذهبية وفاية وترونوية الخرتاعاتم
وأسهمت مدينة املمك عبد  املؤهل عمميًا وتقنياً. القادم

عمى  ،ممثمة املممكة يف هذه المجنة ،العويو لمعموم والتقنية
أمهية عموم الضاا  وتطبيقاه م  خالل معهد حبوث الضاا  

عية اليت أطمق الذي اهتم تبنا  وتصميم األقمار االصطنا
تاالتصاالت  منها إىل اآلن اثىن عشر قمرًا خاصة

 .ستشعار ع  تعد والتجارب العممية وتوطني التقنيةواال
عاون تالتواهتمت املدينة تالتعاون الدويل فنترمت االتضاقيات 

 DLRناسا و ،مع كثري م  املنظمات احلكومية الضاائية
وغريها يف الاالت العممية  ،وإيسا وإيطاليا وروسياكنيس و 

ا  واالستكشافية الستخدام الضاا  ااارج  يف األغر 
 السممية.

السيد الرئيس، السادة األعاا ، أخريًا نتمىن م  
ستخدام م  ااهللا عو وجل أن يوفق اجلميع لالستضادة التامة 

اجلميع اجلهود لبنا   ، وأن يكرسعموم الضاا  وتطبيقاته
عامل يعمه الرخا  واألمان واحلضاظ عمى كوكب األر  

سيدي  وتيئته الضاائية لصاحل األجيال القادمة، شكراً 
 الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأطمب املتحدثني توخ   ،مندوب املممكة العرتية السعودية
نه مل يعد لدينا الكثري إذ أ ،االختصار وااللتوام خبمسة دقائق

 أعط  اآلن الكممة ملندوب رومانيا املوقر. م  الوقت.

مجة فورية م  (رومانيا) (تر أ. بيسو  –السيد م. 
السيد الرئيس، املندوتون الكرام، السيدات المغة اإلنكميوية): 

إن تالدي رومانيا تتشر  تنن تكون أحد ، والسادة
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األعاا  املؤسسني لكوتوس وإن رومانيا قد أصبحت أيااً 
أول نائب رئيس جلنة واحتضظت بذا املوقع ألكثر م  ثالثة 

وخالل الوالية األخرية  .عقود إىل حني انتها  احلرب الباردة
سبيس الثالث ت رومانيا املؤمتر اإلقميم  يونينظم ،لكوتوس

ألوروتا الشرقية مث تبوأت رئاسة المجنة الضرعية العممية 
وأخريًا فإن رائد  ،والتقنية م  ألضني وأرتعة إىل ألضني وستة

خب رئيساً قد انتُ يرتي دوري  تروناريو الضاا  الروماين دمي
 لمجنة.

أود أن أذكر أن رومانيا كانت تمدًا لديه كما 
"س  يف يف كونراد هاس تاريخ يف جمال أحباث الضاا  فإن  

يف القرن السادس عشر قد طور الصواريخ  "ترانسضانيايو 
د عمل عمى نظرية وسبريو هاريت ق ،تثالث مراحل األوىل

ورائد يف جمال حتميق  ،ديناميكية املدى يف القرن التاسع عشر
وخالل  .قد ولد ودرس يف رومانياأوتريت هريماند الضاا  

السنوات اامسني األخرية وتتحضيو م  عصر الضاا  
والرحمة األوىل لمبشر إىل الضاا  تدأت رومانيا تاالنامام 

وإن أول رحمة إىل الضاا  قد كانت يف  ،إىل نادي الضاا 
سبعة وستني والتجرتة األوىل عمى الساتل  ألف وتسعمئة و 

 ، وتعد عشري  عامواحد وسبعنيألف وتسعمئة  كانت يف
وهو عمى رحمة يوري غاغاري  فإن أول رائد فاا  روماين 

رقم مائة وثالثة يف العامل قد أماى أسبوعًا عمى حمطة 
وتعد تغيريات  [؟ساليوت ستة؟]مركبة الضاا   ،الضاا 

أساسية يف التسعينات عادت رومانيا لمتعاون مع سياسية 
 ،سيما وكالة الضاا  األورويب الرئاسية ال وكاالت الضاا 

وحاليًا إن رومانيا الدولة الثانية م  كتمة أوروتا الشرقية اليت 
وتعد نصف قرن  .أصبحت عاوًا يف وكالة الضاا  األورويب

ك  أن نالحظ أن الدول ميم  حتميق اإلنسان إىل الضاا  
اليت ليست قوى يف جمال الضاا  ميك  أن تسهم يف جهود 

وأذكر هنا مبثال وكالة الضاا  األورويب فإن عوملة  ،لضاا ا
ممية ك  أياًا توسيع نطاق احلاجات العالتكنولوجيات ول

يتيح ضمان اإلمكانية ملعظم الدول والصناعات ألن تصبح 
وضم  إطار التعاون العامل  املناسب  .العباً يف جمال الضاا 

ويمة األمد فإن كافة املكونات متوفرة لامان االستدامة ط
 لربامج الضاا .

حتميق املثري لالهتمام أن نقارن تطور وكان م  
ض  البداية كانت كوتوس ف ،اإلنسان إىل الضاا  والكوتوس

ضرورية لامان التوازن تني الكتمتني العسكريتني فإن أوائل 

مث  .رواد الضاا  كانوا أياًا يشاركون يف ترامج عسكرية
الضاا  لتشتمل عمى صصت كوتوس لتعويو تطبيقات خُ 

ويف الوقت نضسه فإن ترامج رواد الضاا  قد  ،صور ناشئة
 .أجريت يف التعاون تني تعاها البعض وملصمحة املواطنني

ويف املستقبل القريب فإن الرحمة املنهولة إىل 
طور عمى أساس جتاري وسيكون هناك الضاا  سو  تُ 

اد إال إن رو  ،إمكانية لمسياحة يف مدار األر  األدىن
الضاا  اجلدد سو  يدرتون تغية أن حيمقوا إىل كواكب 

ويف  .أخرى ولمدفاع ع  األر  م  مثًال األجرام املختمضة
الوقت نضسه فإن دور الكوتوس سو  ينتقل حنو األم  

وأنظمة الضاا  يتاح أ�ا أساسية لمدفاع ع   .العامل 
األر  ولتدتر الكوارث أو أم  الضاا  أو حلماية األر  

ائج أن تتمك  م  وم  غري الر  .التهديدات يف الضاا م  
ولذلك  ،ستقرارًا يف عممها وثباتاً أن حتي  منظمة أظهرت ا

نود أن نتوجه تالتهنئة لممنظمة عمى اإلجنازات الكبرية 
 لنصف قرن م  اإلجنازات.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ةآلن الكممة ملندوتوأعط  ا ،مندوب رومانيا عمى كممته

 ة.فرنسا املوقر 

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة ف. مانغان السيدة 
السيد الرئيس، حارات الومال ، فورية م  المغة الضرنسية): 

فد تالدي ع  تاسم و امسح يل أوًال حارة الرئيس أن أعرب 
تانينا لك عمى إدارتك ألعمال هذه المجنة وهذا اجلو  

 ، ع  العيد الثالثني لرحمتك العمميةالحتضال تالذكرى فاالً 
ك تاع جترتتك اابرية ومعرفتتراك  فإن فرنسا يسرها أن

رائد فاا  ساتق  املباشرة الستكشا  الضاا  تصضتك
 .ومدير وكالة الضاا  الرومانية يف خدمة جلنتنا

كما حني  العمل التحاريي الذي أجنوه مكتب 
اجلو  لالحتضال ليس هذا  ،شؤون الضاا  تغية تنظيم وعقد

ولك  أياًا املعر  الرائع الذي سيتم  ،تالذكرى فحسب
 الروتوندا.افتتاحه الحقاً يف 

وتؤيد فرنسا متامًا الكممة اليت ألقتها الر تاسم 
االحتاد األورويب وتود أن تايف تعض املالحظات عمى 

 الصعيد الوطين.
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أن حنتضل اليوم تالعيد اامسني ري  و حن  مسر 
تارخيية ليوري غاغاري  اليت شكمت تداية حقبة لمرحمة ال

جديدة، ويف هذه املغامرة التقنية العممية ولك  أيااً 
ومنذ العام ألف  .يف هذا احلمم لعبت فرنسا دورها ،البشرية

تسع رواد فاا  فرنسيني متكنوا  ،وتسعمائة واثنني ومثانني
كما ه  احلال   ،م  السضر يف الضاا  وهذا قد كان ممكناً 

النسبة إىل كافة األوروتيني تضال التعاون مع االحتاد ت
ومنذ  .السوفيييت مث االحتاد الروس  ومع الواليات املتحدة

حوايل العشر سنوات فإن رواد الضاا  لدينا هم جو  يف 
اليت فيها ثالث فرنسيني اثنان  ةالوكالة الضاائية األوروتي

 منهم قد سافروا إىل الضاا .

يد اامسني لمجنة استخدام وحنتضل اليوم تالع
وفرنسا  .كوتوس  ،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

وه  عاو يف جمموعة الدول األعاا  األوائل الثمانية 
ذه المجنة بتود إعادة التنكيد عمى تشبثها الكبري  ،عشرة

وأعماهلا، فهذه المجنة قد لعبت دوراً أساسيًا يف تمورة قانون 
ية وتطوير التطبيقات الضاائية، وإن الضاا  ويف تعويو تنم

ام خري العدد املتوايد لمدول األعاا  أو اليت تود أن تن
 دليل عمى مركوها احملوري.

كما تود فرنسا أن حتي  يف هذه املناسبة العمل 
الكبري الذي أجنوه مكتب شؤون الضاا  يف مناسبة 

دائم ، ولك  أياًا تشكل اجتماعات المجنة وجلا�ا الضرعية
  ناحية متاتعة قرارات المجنة ومقررات المجنة وقرارات م

 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة العديدة

وإزا  التطور املستمر لمتطبيقات الضاائية ال تد 
لمجنة أن تواجه اآلن حتديات جديدة قد ولدها جناح 
املغامرة يف الضاا ، وم  تني هؤال  أفكر تارورة ضمان 

وإن  .ة األمد لألنشطة الضاائيةمجاعيًا االستدامة طويم
تالدي مستعدة لإلسهام تشكل كامل يف أن تقدر المجنة 
عمى مواجهة التحديات اجلديدة ومعاجلتها يف مصمحة 

 األسرة الدولية.

، السيد الرئيس، أصحاب السعادة، الومال  الكرام
امسحوا يل أخريًا أن أشري إىل عيد مخسني آخر فهو عيد 

يف  تاليت أنشئ ،كنيس  ،اسات الضاائيةوطين لمدر الركو امل
إن املسؤولني  العام ألف وتسعمائة وواحد وستني.

السياسيني الضرنسيني قد أقروا تاكرًا تنمهية املسائل املتصمة 
وأرادوا أن يتسمحوا تقدرة مستقمة يف  ،تالال الضاائ 

االتصاالت وإرسا  النضاذ إىل الضاا  وتطوير سواتل املراقبة و 
ومنذ العام ألف وتسعمائة ومخسة وستني  الدويل. التعاون

وعرب الوضع  "داما"تبمورت هذه الرؤية عرب إطالق صاروخ 
يف  "أسرتيكس". وأدعوكم إىل زياريتلساتل ثاتت ايف مدار 
والذي يعكس مسامهة فرنسا يف  ،زاوية الكنيس ،املعر 

يف إطار التعاون مع العمم الرتتوي الذي  .املغامرة الضاائية
ينتبه إليه مكتب شؤون الضاا  والمجنة فإن زاوية الكنيس 
تتام  أياًا أعمال أجنوها طالب املدرسة الضرنسية يف فيينا 

  أفال دليل عمى أن حمم الضاا  فما م"ليسيه فرانسيه" 
كمل األجيال املستقبمية مستعدة ألن تُ أن زال حيًا و  ال

 الرحمة.

 .شكراً وية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميالرئيس 
 .أعط  اآلن الكممة ملندوب النمسا املوقر

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية نر دالسيد ف. فال
حارة الرئيس، أصحاب السعادة، م  المغة اإلنكميوية): 

إنه لشر  يل أن ، املندوتون الكرام، السيدات والسادة
أكون معكم هنا اليوم وأنقل إليكم أفال حتيات النمسا 

العيد اامسني ألول رحمة منهولة إىل الضاا  والعيد مبناسبة 
 اامسني لكوتوس.

إن عالقة النمسا تكوتوس كانت وثيقة منذ 
طمعت ضالناشط الذي االدور وعمى ضو   ،تنسيسها

طالع ته لألمم املتحدة وانامامها لممنظمة ضالنمسا اال
عام مخسة ومخسني قد أنيط تالنمسا رئاسة المجنة اجلديدة 

ة حول االستخدامات السممية لمضاا  ااارج  عام الدائم
وتالنسبة إلينا كان هذا عرتون ثقة وإقرار  ،واحد وستني

ويف خام توتر دويل كبري  .تالتوامنا املتني يف احلوار والتعاون
تقيت النمسا  ،تني قوى أساسية يف الضاا  يف ذلك احلني

يدة ممتومة يف محل مبادئ التعايش السمم  إىل جماالت جد
ومنذ ذلك دعمت النمسا كوتوس يف  .يف الضاا  ااارج 

 .مهمتها يف جمب منافع الضاا  إىل األر 

وتسميطًا لماو  عمى دور النمسا كالعب يف  
، ليس إىل رئاسة النمسا لكوتوس كوتوس أود أن أشري

سبيس ، ولك  ملؤمترات اليوينيحسب امسة وثالثني عاماً و 
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عام مثانية وستني واثنني ومثانني  قدت يف فييناالثالثة اليت عُ 
وهذه املؤمترات قد وسعت نطاق الكوتوس  .وتسعة وتسعني
تطبيقات الضاا  واستكشا  الضاا  إىل يف نقل منافع 

 سيما الدول النامية. عدد متوايد م  الدول ال

السيدات والسادة، وتصضتها تستايف أحد 
ميكياً فإن فيينا تشكل مقرًا دينا ،مقرات األمم املتحدة

وتضخر النمسا  .لتعويو السالم واألم  والتنمية املستدامة
 ،أوسا ،تاستاافة مكتب شؤون الضاا  لألمم املتحدة

الذي وجد مقره يف مركو فيينا الدويل يف عام ثالث 
وأنا مدرك ألمهية دور األوسا يف تعويو التعاون  .وتسعني

ويل توجه جب. وأغتنم الضرصة لمالدويل يف الضاا  ااارج 
وسا السيدة مازالن عثمان وفريقها عمى األالشكر إىل مديرة 

 العمل الدؤوب والقيادة واحلماس.

السيدات والسادة، تؤم  النمسا تقوة تطاقات 
ومنافع التكنولوجيا لالستخدامات السممية لمضاا  

طمع تدور مهم افإن عموم الضاا  وتطبيقاته ت ،ااارج 
ل املستدامة لممسائل العاملية م  مثل ومتوايد يف تعويو احلمو 

وعمى هذا األساس فقد  .التغري املناخ  وتدتر الكوارث
ه  منرب األمم "يو إن سبايدر" و دعمت النمسا تنسيس 

تدتر الكوارث ليت ترتكو عمى الضاا  تاملتحدة لممعمومات ا
 وإن مهمة .االت الطوارئ يف عام ألضني وستةحلجاتة ستاإلو 

ه  التنكد م  أن كافة الدول واملنظمات  "يو إن سبايدر"
الدولية واإلقميمية ميكنها أن تنضذ إىل وتطور القدرات تعد 
استخدام كافة أنواع املعمومات اليت مركوها الضاا  لدعم 

"يو إن وإن مسامهة النمسا يف  .دولة إدارة الكوارث كاممة
الدعم  ،جماالت الرئيسية رتعةتتمحور حول أسبايدر" 
 ،ري الضنية خاصة لمدول اجلورية الصغرية الناميةاالستشا

ورش العمل وأنشطة التواصل مبا يف  ،مبادرات تنا  القدرات
ذلك ورش العمل الدولية يف فيينا وورشة العمل اإلقميمية 

واحمليط اهلادئ إلفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب وآسيا 
تناع تالقيمة وحن  عمى اقوتوفري ااربا  لـ "يو إن سبايدر". 

  ،إىل التمعات املهددة"يو إن سبايدر" املاافة اليت يقدمها 
كما كانت احلال تالنسبة إىل الوالزل املدمرة يف هايييت 

. ولك  تاكستانفاًال ع  الطوفان والضياان يف  والياتان
"يو إن شجع دول األعاا  األخرى وتتيح الوسائل لـ أ

 الية.مبا يف ذلك املسامهات امل سبايدر"

السيدات والسادة، تعترب النمسا أن تكنولوجيا 
وكمسهم  ،الضاا  جيب أن تكون يف متناول كافة الدول
، فإن ندوات رئيس  لربنامج تطبيقات الضاا  لألمم املتحدة

أ�ا منربًا مميوًا لتبادل ااربات تني الدول  غراتس قد اتاح
ذه الندوة وإن سمسمة األعوام الثالثة هل .النامية واملتقدمة

خمصصة ملوضوع تنا  القدرات يف تطوير تكنولوجيا الضاا  
مع تركيو عمى السواتل الصغرية والصغرية لمغاية والرتتية عمى 

آلرا  تنن ترامج لوهناك توافق متوايد  .تكنولوجيا الضاا 
ية السواتل الصغرية ه  أدوات مضيدة لتحويل الدول النام

كنولوجيا الضاا  إىل تتدرجييًا م  مستهمكني خاممني ل
وإن الندوة الثالثة واألخرية هلذه السمسمة  .شركا  فاعمني

  الثالث عشر إىل السادس عشر م  سو  تنعقد م
 غرانس.م  هذا العام يف أيمول/سبتمرب 

السيدات والسادة، تصضتها اهليئة الوحيدة يف 
األمم املتحدة اليت تتناول موضوع التعاون الدويل ألغرا  

تستحق كوتوس  ،ام السمم  لمضاا  ااارج االستخد
ستمرة مبناسبة العيد وأن االحتضاالت امل .دعمنا املستمر
، ولكوتوس يق أول رحمة منهولة إىل الضاا اامسني لتحم

كري عمى دورها الريادي يف جمب منافع الضاا  إىل خري تذ 
ويف هذا السياق أود أن ألضت انتباهكم إىل معر   .األر 

روتوندا يف الأو سضر اإلنسان إىل الضاا  يف  ،بشرالضاا  وال
وأدعوكم إىل مائدة مستديرة جتمع رواد  ،مركو فيينا الدويل

الضاا  تعنوان مستقبل اإلنسانية يف الضاا  ستعقد تالتعاون 
وسو   ،مسا  غد يف مقر تمدية فيينا ،مع تمدية فيينا غداً 

[؟يتعذر [؟يتعذر مساعها؟] يكون مشاركًا يف رئاسة جمسة 
خبري تطبيقات الضاا  م  مكتب شؤون الضاا  مساعها؟] 

 ك.ينس فيباورائد فاا  ورائد الضاا  النمساوي فر 

أعيد التنكيد عمى التوام النمسا كامالً  ،يف ااتام
وأؤكد لكم جمددًا التوام  ،تننشطة الضاا  لألمم املتحدة

 النمسا مع كوتوس ومكتب شؤون الضاا  ااارج ، شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): لرئيس ا
فولضكان مندوب الدول املايضة لمجنتنا سعادة السيد 

 عمى تيانه شكراً لك.فالدنر 

 ،د الرسويلعقأعط  اآلن الكممة ملندوب امل
 .الكرس  الرسويل
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(الكرس  الرسويل) (ترمجة السيد م. و. باناش 
ة الرئيس، أتوجه شكرًا حار فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ألغرا  يف اتالتهنئة إىل جلنة استخدام الضاا  ااارج  
وعمى مر  .السممية مبناسبة االحتضال تعيدها اامسني

ليس  ،السنني فإن هذه المجنة قد تطمعت إىل الضاا 
تغية العمل لكم اياًا و  ،لدراسة النجوم اليت خمقها الرب

 .ة م  البشرسواتل ودراستها وه  مصنوعالطات و احملعمى 
وإن الكرس  الرسويل يثم  إجنازات هذه المجنة يف ضمان 

رمبا كان  .االستخدام لمضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
هذا ما فكر ته الباتا تينادكتوس خالل حديثه مع طاقم 

م  حمطة "فقد قال الباتا أقتبس  ،حمطة الضاا  الدولية
ن فوق خمتمف الضاا  لديكم نظرة خمتمضة ع  األر  تصمو 

وأعتقد أنه يبدو جميًا لكم   ،القارات والدول مرارًا يف اليوم
وكم م   ،كيف أننا نعيش مجيعًا سويًا عمى كوكب واحد

حني  ،مث سنل ".غري املنطق  أن نقتل تعانا البعض
هل تتسا لون  ،تتنممون تاألر  م  مكانكم يف الضاا 

م أن أو كيف ميك  لمعمو  ؟حيث كيف يعيش البشر سوياً 
وإن إجاتة رائد الضاا  ماركيم    ؟تسهم يف قاية السالم

حن  حنمق فوق " كانت مميوة، وهنا أقتبس أياًا نص احلوار.
نرى م  حدود ولك  يف الوقت نضسه ال معظم العامل و 

ندرك أن الناس يتقاتمون وأن هناك الكثري م  العنف يف 
البًا ما وهذا مثري لالهتمام تالضاا  فعمى األر  غ ".العامل

يف الضاا  نستخدم الطاقة الشمسية  .يقاتل الناس لمطاقة
 .ولدينا خاليا الوقود يف حمطة الضاا 

صصت حملطة تعرفون إن العمم والتكنولوجيا اليت خُ 
الضاا  لتطوير القدرات الشمسية تعطينا كمًا هائًال م  

وإن أمك  تكثيف هذه التكنولوجيات أكثر عمى  الطاقة.
 نقمص البعض م  هذا العنف.األر  فرمبا 

يف اإلسهام يف نية تالابط، حارة الرئيس، 
ليس إزا    ،ختضيف العنف وتعويو املسؤولية املشرتكة املناطة تنا

ما الضقرات واألجيال سي كوكبنا ولك  إزا  اإلنسانية ال
السادس عشر اختار يف تينادكتوس إن الباتا املستقبمية. 

  لمسالم يف ألضني وعشرة رسالته لالحتضال تاليوم العامل
إن أردت أن تورع السالم احِم البشرية أو " ،العنوان التايل

، وأشار إىل أن اامق جيب أن حيمى عرب إدارة أكثر "اامق
وهذا يعكس أياًا ضرورة  .تنسيقًا ضروريًا ملوارد األر 

فإن خمتمف أمناط وجود اإلنسان يف الضاا   ،األخذ تالضاا 

إن الكرس  إىل م  ينتم  الضاا ؟  ،تساؤلتؤدي تنا إىل ال
يضيد أن الضاا  ينتم  أو هو ممك لكافة اإلنسانية الرسويل 

وهو ملصمحة اجلميع، وكما أن األر  ملصمحة اجلميع 
واملمكية اااصة جيب أن توزع تشكل يام  أن حيصل كل 

يف الوقت نضسه فإن  ،إنسان عمى حصته م  خريات األر 
واتل وغريها م  األدوات جيب أن وجود يف الضاا  الس

ة عادلة سو  متك  األسرة دوليينظم عرب اتضاقات ومواثيق 
  وهذه كانت حتت إجنازات ،البشرية كاممة لالستضادة منه

 يف اامسني سنة املاضية.كوتوس 

أياًا تتيح  ةوإن تكنولوجيا الضاا  املعاصر  
معمومات مضيدة م  ناحية استغالل األر  وزراعتها 

عمى تيانات تالنسبة إىل تدفق املياه والشروط  صولاحلو 
وتالضعل يف رسالة ألضني وعشرة ليوم  .اااصة مثًال تالطقس

السالم العامل  أشار الباتا إىل أنه جيب إيال  اهتمام أكرب 
وهذا ذات  ،ملشكمة املياه العاملية ونظام دورة املياه العامل 
ستقرار هنا قد أمهية قصوى لمحياة عمى األر  حيث أن اال

وإن كوتوس يسهم أياًا تشكل  .نسف تالتغري املناخ يُ 
 .تسهم بذه املناقشة وأناشط 

وم  أكرب املهام اليت ميك  إجنازها تاستخدام 
وتالضعل ميك  أن تستخدم  .القاا  عمى األمية ،السواتل

ليس  ،السواتل أياًا لنشر أوسع لمثقافة يف كافة دول العامل
ولك  يف  ،مية فحسبالقاا  فيها عمى األاليت قد مت  تمك

تمك الذي ال زال يعجو الكثريون فيها ع  القرا ة أو 
ألن الثقافة ميك  أن تنشر تاستخدام الصورة  .الكتاتة
أن نقل الثقافة ال جيب أن يرتبط تضر   ، إالفحسب

ثقافات لمدول املتقدمة تكنولوجيًا عمى الذي  ال زالوا قيد 
هذا السياق فإن أنشطة الكوتوس اليت وتالضعل يف  .النمو

تد  إىل حتقيق االستدامة طويمة األمد لمضاا  ااارج  
تقمق تنن  حبيث أن األمم الناشئة ،تكتس  أمهية متوايدة

ستغل لوضع احلدود أو عقبات هذه اجلهود ال جيب أن تُ 
والدول املتقدمة يف جمال  .أمام االستضادة م  منافع الضاا 

  أن هذه التداتري جيب أن حتد حريتها يف الضاا  ختا  م
تضر  عبئًا عمى تنافسيتها  ، والالعمل يف الضاا 
وإن الكرس  الرسويل عمى ثقة فإن  .االقتصادية والصناعية

هذه المجنة ستتمك  م  تمورة التوجيهات والتوصيات 
تغية تعويو تعاون  ،املرضية لمدول النامية والصناعية يف آن

ل يهد  إىل حتقيق التقدم األصيل دويل حقيق  وفاع
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وجيدر احلضاظ عمى تيئة الضاا    .واحلقيق  والسالم يف العامل
ودائمًا جيب أن نتذكر قيادتنا  ،كإرث مشرتك لإلنسانية

امق اهللا ومسؤليتنا يف احلضاظ عمى ااميقة لألجيال 
 املستقبمية.

امسح يل يف ااتام حارة الرئيس أن أقول إنه 
يف املستقبل سو  يكمل وفد  ،ورة آنضاً لألسباب املذك

الكرس  الرسويل حاور مداوالت هذه المجنة تاهتمام  
 كبري. شكراً جويًال حارة الرئيس.

شكر أ(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
والكممة اآلن ملمثل  ،تيانهممثل الكرس  الرسويل املوقر عمى 

 .الكممة لرتكيا .تركيا

(مجهورية تركيا) (ترمجة فورية  السيد ت. أوزالب
شكرًا حارة الرئيس، املندوتون الكرام م  المغة اإلنكميوية): 

سم حكومة تركيا وجممس األحباث ات، السيدات والسادة
إنه لسرور وشر  لنا  "توتيتاك"العممية والتكنولوجية يف تركيا 

أن نشارك يف هذا احلدث التارخي  وحنتضل تالعيد اامسني 
ة منهولة إىل الضاا  والعيد اامسني لكوتوس،  ألول رحم

كما أود أن أعرب ع  جويل االمتنان ملكتب شؤون الضاا  
وكل م  أسهم يف جناح هذا االحتضال "يو إن أوسا" 

 اااص.

منذ مخسني عامًا فتح يوري غاغاري  نافذة إىل 
الضاا  لإلنسانية حني أصبح أول إنسان حيمق يف مدار 

وخاصة مع القرن  ،ت اامسني األخريةاألر ، ويف السنوا
ها دول عديدة لمضاا  قد تإن األمهية اليت أول ،اجلديد

فاا   إىل حد كبري وأكثر م  مخسني منظماتازدادات 
فالضاا  كان حممًا وتات اليوم  ،حكومية قد مت تنسيسها

 حقيقة.

السيدات والسادة، اليوم أصبح الضاا  جماالً 
  كونه جماًال حلل املشاكل يسهم اقتصاديًا جديدًا فاًال ع

وتقدمها وإن نامية تشكل متسارع يف رفاه الدول ال
طمع تدور حموري يف تيسري وتسريع اتكنولوجيات الضاا  ت

عمميات التنمية يف الدول وزيادة نوعية احلياة يف التمعات 
يف السنوات األخرية حصل تسارع يف دراسات  .وأمنها

ا  مل يعد جمرد أداة لضهم أفال فالضا ،الضاا  عرب العامل
ولكنه أصبح أياًا قطاعًا أساسيًا حيث أنه يتم  ،لمكون

تنموية لمدول ويتم فتح حدود جديدة السياسات التنضيذ 
لمرفاه االقتصادي واالجتماع  املستقبم  لإلنسانية، وإن 
فعالية أنشطة الضاا  لمدول عادة ما تكون ره  تدرجة 

مليوانية اليت ختصصها لعموم الضاا  تطور مواردها البشرية وا
 والتكنولوجيا.

إن تطبيقات الضاا  تمعب دورًا ممحوظًا يف 
لطاقة واملياه والطب والرتتية والوراعة واألم  مثل اجماالت 

وتالضعل  .وه  تصبح أداًة ضرورية لمتنمية املستدامة والتقدم
ت ه  تصبح صديقًا يساعدنا عمى مواجهة أكثر الاال

التغري املناخ  وتدتر الكوارث  اليوم وأكثر إحلاحًا مثل حتدياً 
والضاا  ليس تبعيد  .واملياه والغذا  واملسائل املتصمة تالطاقة

عنا وقد متكنا م  فهمه واستخدامه تشكل أفال وأصبح 
إن  ،عنصرًا أساسيًا يف حياتنا العادية أي تكممات أخرى

 وحتسينها. الضاا  هو معىن احلاارة وأداة مهمة حلمايتها

سيما تمك  السيدات والسادة، معظم الدول ال
اليت سافرت إىل الضاا  والقوى الناشئة ختصص اليوم موارد  

إن أمهية حتسني التعاون الدويل  .كبرية ألنشطة الضاا 
 ،وتطويره يف جمال عموم الضاا  والتكنولوجيا والتطبيقات

 أمر مت ،فاًال ع  االستخدام السمم  لمضاا  ااارج 
ويف هذا السياق فإن مسامهات  .اإلقرار ته عمى نطاق واسع

الدول الناشئة إىل جانب تمك اليت سافرت إىل الضاا  قد 
اتاح أنه أساس  يف حتقيق احلمول املستدامة لمتحديات 

 املشرتكة اليت تواجهنا يف جمال الضاا .

السيد الرئيس، املندوتون الكرام، حن  يف حلظة 
م  ناحية الضرص املتاحة يف أنشطة  حمورية يف تارخينا

الضاا ، رمبا تتسا لون مل تود تركيا أن تكون العباً تالضاا ، 
فنح  لدينا احلماس والطموح  ،اإلجاتة واضحة عمى ذلك

واحملضوات واجلهود الارورية واألهم اإلرادة السياسية الرفيعة 
املستوى واألحباث العممية والقدرات التقنية والصناعية ذات 

الضاا  واملسامهة  ااجلودة العالية تغية تطوير عموم وتكنولوجي
 يف أنشطة الضاا  الدولية.

دخمت تركيا هذا القرن توخم يف جمال التنمية 
ري االجتماع  وجتديد البىن التحتية، وهذه التغاالقتصادية و 

العممية تمق  عبئًا ثقيًال عمى النظام احلايل وتؤثر عمى كل 
ال تد لرتكيا أن تشارك أكثر يف جماالت ف ،جو  م  التمع
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جديدة تغية احلضاظ عمى التقدم يف احلضاظ عمى التقدم يف 
وم  هذه الاالت  .جمال التنمية والتقميص م  هذه اآلثار

 اجلديدة الضاا ، وهذا خيار اسرتاتيج  ملستقبل تركيا.

لممرة  ن أنشطة الضاا  يف تركيا قد أدرجتوإ
احلكومة يف التسعينيات ويف عقد  األوىل يف جدول أعمال

األلضني مت فتح فصل جديد يف أنشطة الضاا  الرتكية تضال 
، وإن المس األعمى الرتك  لمعموم كجهود توتيتا

والتكنولوجيا وهو هيئة تاتعة لرئاسة الوزرا  قد اختذ قراراً 
بل أيمول/سبتمرب يف ألضني وأرتعة عندما قمهماً يف الثام  م  

 رفع نسبة الطموحات والتطوير واعترب أن أحباث تاحلاجة إىل
 الضاا  م  الاالت املميوة.

وإن أول ترنامج وطين ألحباث الضاا  اعتمد يف  
ألضني ومخسة وقد أعد م  أصحاب آذار/مارس العاشر م  

وعرب النظر يف [؟يتعذر مساعها؟] املصاحل يف الضاا  
هذا الربنامج  .ثقافةالقدرات احملددة لمدولة والبىن التحتية وال

يعكس تصميم مجهورية تركيا عمى استكمال أنشطة الضاا  
وقد وضع هذا الربنامج  ،واالستثمار يف البشر واملستقبل

ليستثمر خالل العشر سنوات واهلد  الرئيس  هلذا الربنامج 
هو يف التنسيس لبىن حتتية لألحباث والتطوير فيما خيتص 

 ية الارورية لمحضاظ عميها.تالضاا  وتوفري اآلليات الوطن

منذ ذلك احلني قمنا تتعبئة اجلهود عمى الصعيدي  
خاصة يف السنوات  ،الداخم  وااارج  يف جمال الضاا 

 ،اامس األخرية متاشيًا مع ترنامج أحباث الضاا  الوطين
فإن اجلهود لتعويو أحباث الضاا  قد مت تسريعها يف تالدي، 

الربنامج مع أصحاب  وتعمل توتيتاك عمى تنسيق هذا
 .وستكون مسؤولة ع  التنضيذ ،املصاحل يف جمال الضاا 

ويف السنوات األخرية اعتمد أرتعمائة ومخسني 
نظمات الرتكية، وقد كمف املمشروع أحباث وتطوير ترعاية 

هذا مخسمائة مميون دوالر وهناك مشروعان ميك  أن 
نظام  وراسات له "اثننيوغو ترك راسات "مشروعا  ،نذكرمها

تصوير تصري ووحدتني طورها مهندسون أتراك وستكون 
"غو ترك اثنني" أول ساتل مراقبة لألر  يصنع يف تركيا، و

خطوة أوىل يف وضع وتركيب معدات وتىن حتتية يف هو 
معمومات ع  هذه  وناستيضا  احلاجات املستقبمية وجتد

 املشاريع يف زاويتنا يف املعر .

مهية اااصة لتنمية نويل أ ،وتالتوازي مع ذلك
وقد وضعنا ترناجمًا خاصًا لممنح الدراسية يف  .املوارد البشرية

مثانية وألضني لمطمبة األتراك الراغبني ملتاتعة دراسات 
الضاائية يف  تاملاجستري والدكتوراه يف جمال التكنولوجيا

 ااارج.

احتياجاتنا البحثية تمبية إن الربنامج يرم  إىل 
ي ر وم إن األنشطة العممية والتكنولوجية جتطويمة األمد، الي

عمى جهد تشكل متوايد عمى الصعيد العامل ، وهنا كل 
املستوى الوطين ينبغ  أن يقاتمه تعاون دويل مناسب لك  

وعميه قمنا تتكثيف جهودنا عمى  ،تكون املساع  فعالة
قد حصمنا [؟يتعذر مساعها؟] ولبموغ هذه  .الصعيد الدويل
يوروس  و  وية يف منظمات دولية مثل اجلالعاويعمى مركو 

وقعنا  وراتطة املالحة الضمكية الدولية يونيسكو وسيوس.
روس كومسوس عمى االتضاقيات التعاونية مع اإليسا و 

سكو وكذلك قمنا تتكثيف عالقاتنا مع شركائنا مثل توأ
ونشرتك تالنشاط يف اجتماعات الكوتوس  .األمم املتحدة

لك يف السنة املاضية استاضنا ورشة كذ  ،وجلنتيها الضرعيتني
ووكالة الضاا   اتركيو العمل املشرتكة تني األمم املتحدة 

األوروتية املعنية تتطبيقات تكنولوجيا الضاا  لتحقيق منافع 
 .جتماعية كمنصة هامة لمتعاون الدويلقتصادية اا

وأخريًا هناك اجتماع جيو الثام  سو  ينعقد يف 
ني وإحدى عشر يف استانبول تركيا، ألضتشري  الثاين/نوفمرب 

وم  شعارات  .توتيتاك سو  تستايف هذه املناسبة
سياسات ااارجية الرتكية ه  السمم يف الداخل والسمم يف 

واآلن نود أن خنطو خطوة أخرى إىل األمام السمم يف  .العامل
ونؤم   .الداخل السمم يف العامل والسمم يف الضاا  ااارج 

ن الكوتوس م  خالل نصف قرن م  العامل إميانًا راسخًا أ
قد أسهمت حقًا يف تموغ هذا اهلد  النبيل وسو  تواصل 

 هذه املسائل يف املستقبل. 

أود أن أكرر التعبري  ،وقبل أن أختتم هذا البيان
إذ أحار معكم هذه المحظة التارخيية وأشيد  يور عع  ش

مبكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  جلهوده 
 لدؤوتة لتنظيم هذه الضعالية وشكراً.ا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لرتكيا عمى هذا البيان، أسرتع  االنتباه إىل املندوتني يف 
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وتالتايل  .سو  يتم تبادل اآلرا  تصضة عامة ،األيام القادمة
ما خيص هذا اجلو  أرجو استبعاده م  تياناتكم اليوم 

أرجو أن تتناولوا ما خيص الذكرى اامسني  فالوقت ضيق،
 لتحميق اإلنسان يف الضاا  والذكرى اامسني لمكوتوس.

 .املندوب التايل، مندوب الباكستان

(مجهورية تاكستان اإلسالمية) السيد خ. أنور 
 تسم اهللا الرمح  الرحيم،(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

رتك يف هذا احلشد شيا سيدي، يشعر وفدي تاالعتواز لي
املوقر لالحتضال تالذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف 

 الضاا  وكذلك تنسيس الكوتوس.

 ،وحن  نعرب ع  تقديرنا ااالص لمرتتيبات املمتازة
وينبغ  التنويه بذه الرتتيبات املناسبة، وأن نتذكر تكل 

 املوقري  الذي  أقاموا عرفان رواد الضاا  والعمما  واملهندسني
االفرتاض  عرب الضاا ، وساعدوا عمى حتقيق  هذا اجلسر
وقد فتحوا عاملًا جديدًا أمامنا، عامل املعرفة  ،حمم البشرية

إن حمطة  .املوسعة والضهم املتعمق واإلدراك األوسع لمكون
الضاا  الدولية هل  دليل عمى سع  اإلنسان ومنعطف يف 

 السممية.التعاون الستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

إعالن هذا الصباح له داللة تارخيية ويعكس رؤيتنا 
واستعدادنا الستكشا  آفاق جديدة، إن عموم الضاا  
وتكنولوجياته تقدم أدوات مضيدة م  أجل التنمية 
املستدامة، وميك  لتمك األدوات أن حتس  م  حياتنا 

فه  أهدا  ميك   ،وتساعدنا عمى تطوير املوارد الطبيعية
تل ميك  حتقيق املويد م  خالل مواصمة  .تالضعل أن تتحقق

 التعاون الوثيق فيما تيننا.

إن جلنة الكوتوس هلا دور مركوي م  أجل صون 
فقد أدت هذا  ،الضاا  ااارج  كرتاث مشرتك لمبشرية

الدور تكل امتياز وساعدت عمى ترويج االستخدامات 
 كذلك  ،السممية لمضاا  ااارج  وشجعت التعاون الدويل

حضوت البمدان النامية عمى االستضادة م  املوجودات 
املستندة إىل الضاا  وتطبيقاتا النافعة وساعدت عمى 
حتسني تشريعات الضاا  وقد تمورت مخس معاهدات هامة 
ومبادئ رئيسية تنظم استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

وحن  نقدر هذه اإلجنازات ونشيد تالمجنة ألدائها  .السممية
 ملمتاز.ا

تالدي عاو دائم يف جلنة الكوتوس منذ ثالثة 
وسبعني وتسعمائة وألف وقد وقعنا عمى املعاهدات اامس 

وقد اشرتكنا يف كل أنشطة وفعاليات المجنة  ،وصدقنا عميها
يف الباكستان تطبيقات املوجودات املستندة إىل الضاا  

ستخدم عمى نطاق واسع يف ميادي  شىت مثل الوراعة تُ 
راجة ورصد البيئة وإدارة املوارد املائية ورصد الكوارث واحل

نا يف تنضيذ توصيات نا نشطوإن .والتخضيف م  وطنتا
"يو إن يونيسبيس الثالث وأقمنا مكتبًا إقميميًا لدعم 

 سبايدر" يف كراتش .

نعرت  تتقدير كبري تالضوائد الكثرية اليت حصمنا 
 ،ألمم املتحدةعميها تضال ترنامج التطبيقات الضاائية ل

وقد اشرتك عمماؤنا تشكل منتظم يف ورش العمل 
"يو إن واجتماعات ااربا  واملالحة الدراسية حتت إشرا  

مما استضادت تالده مبادرات الطقس الضاائ  أوسا" 
مية  يوتطبيقات االستشعار ع  تعد ومعاجلة الصور السات

كذلك تدتر الكوارث استنادًا إىل الضاا  والتخضيف م  
قمنا قد و  .طنتا وزيادة القدرات يف ما خيص قانون الضاا و 

تإطالق أول ساتل لالتصاالت تاكستاين يف هذه السنة 
وسو  يسهم هذا الساتل يف سد اهلوة الرقمية ويوفر فرص 

 جديدة يف االتصاالت وحمو األمية واادمات الصحية.

، لدينا حاجة ماسة لمتعاون تاكستان تمد نامٍ 
تمر يف متاتعة تراجمنا الضاائية، عمينا أن نعوز التقين حىت نس

قدراتنا، عمينا أن نقوي مؤسساتنا، نتمتع تااربات ذات 
الصمة ولك  كل ذلك حيتاج إىل نقل التكنولوجيا وميك  
لمكوتوس أن تيسر ذلك، ونتطمع إىل الكوتوس لتساعدنا، 

 ونثق أ�ا سو  ترتضع إىل مستوى تطمعاتنا.

ارج  تراث مشرتك لمبشرية، ختاماً، الضاا  اا
وينبغ  أن يظل عمى هذا النحو، وال ينبغ  أن يكون جو اً 
م  أي مذهب عسكري وال ينبغ  أن توضع عقبات تقيد 
االستخدام السمم  لمضاا  ااارج ، ال ينبغ  أن نايق 

 م  نطاقها أو نعرقل تقدم الضاا  ااارج .

إن منع سباق التسمح الضاائ  ينبغ  أن يستمر 
نوع السالح إال أن الكوتوس هلا ؤمتر يكون حمل نظر مو 

جدول أعمال ذات صمة قريبة مبا أسمضت وينبغ  أن تواصل 
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عالقتها مع جلنة نوع السالح وعمينا مجيعًا أن ندعم 
 الكوتوس وشكراً لمسيد الرئيس. 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ا هلا الكممة اآلنلمباكستان عمى تيانه، أوكراني

(أوكرانيا) (ترمجة فورية م  السيد ي. ألكسييف 
سيدايت ساديت تكمموا تاختصار ع  المغة الروسية): 

مت منذ مخسني سنة عندما انطمق غاغاري  إىل  ،حدث
احد وستني كنت يف املدرسة نيسان/أتريل و الضاا  يف 

وأتذكر يومًا رتيعيًا وقمنا حينذاك تتخصيص انتباهاتنا 
وكان معهد فيويا  التكنولوجيا األوكراين  ،لصواريخ الضاا 

 يقوم تتدريب متخصصني يف هذا الال.

[؟يوزين اريف يف كتاته نذكر كممات الصحض  غوت
إن غاغاري  وحدنا مجيعًا وجعل القرن العشري  ستارت؟] 

وهناك مسائل كثرية سو  ختتض   ،قرن الصاروخ والضاا 
ي  فهو سو  يظل عالقًا يف م  ذاكرتنا إال أن غاغار 

 أذهاننا.

إن نصف القرن النهائ  لمقرن العشري  أسهم 
إسهامات جميمة يف حتقيق الثورة العممية والتكنولوجية يف 

ارتبط كل  .العمم والصناعة، وهناك ثورات كثرية يف تالدي
تني النظامني  ذلك تني التصادم تني نظامني والتنافس

ثر م   الطرفني وألكعمة تنيضاتوكانت هناك صالت م
والعمما  واملصممون وصناع الصواريخ مخسني عقدًا اشرتك 

عمى كل الدول  .األوكرانيون يف أهم التطورات الضاائية
 العاممة يف هذا الال أن حتقق التكامل تني هذه األنشطة.

الكثري م   ،إن أوكرانيا تسهم يف التعاون الدويل
مستويات متقدمة وإن  هذه املشاريع واعدة وميك  أن تبمغ

تالدي تنتم  إىل الدول اليت أثبتت قدرتا عمى تنضيذ 
مشاريع حديثة، هناك نقطة هامة ومشروع هام املشاريع 

وأود أن ألق  الاو  عمى  .املشرتكة نالت االعرتا  الدويل
اليت تطمق مركبات  RS 20ترنامج إعادة تدوير صواريخ 

 فاائية يف املدار القريب م  األر .

تشري  األول/أكتوتر ويف ااامس والعشري  م  
الذي يو يانغل  احتضمنا تالذكرى املئوية ملولد العامل ميخائيل

، وقد استطاع أن "يوزين"كان الرئيس األول ملكتب تصميم 

حيقق فتوحات عامة يف جمال عمم صواريخ الضاا ، واستطاع 
كبرية   أن يقود فريقًا نضذ مشاريع هائمة وشعر يانغل مبسؤولية

 يف فتح الطريق أمام مواطنيه.

إن النجاح يف عمم صواريخ الضاا  يرجع إىل 
وتالتايل ال  ،عمل الكثري م  الضرق واملتخصصني والعمما 

ميك  أن ننظر إىل جهود الضاا  تطريقة روتينية وينبغ  أن 
نشجع الشباب يف االشرتاك يف مثل هذا العمل، نتمىن هلذا 

ثني ورواد الضاا  كل النجاح يف هذا اجليل اجلديد م  الباح
 .الطريق

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 .الكممة ملندوب كازاخستان هلذا الرأي.

(مجهورية كازاخستان) السيد ت. موساباييف 
سيدي الرئيس، املندوتون (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

اخستان امسح يل أن أهنئ  نياتة ع  وفد مجهورية كاز ، الكرام
الذكرى  ،كل احلاضري  هنا اليوم مبناسبة تارخيني أساسيني

اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  لممرة األوىل، والذكرى 
اامسني لتنسيس جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف 

احلدثان م  واحد وستني وتسعمائة  .األغرا  السممية
لوج البشرية عصر وألف هلما أمهية تارخيية وسجل و 

واحد وستني فإن نيسان/أتريل  ١٢يف  ،استكشا  الضاا 
يوري غاغاري  أول رائد لمضاا  ومواط  يف االحتاد 

وستوك م  انطمق عمى منت املركبة الضاائية فالسوفيييت 
سهول  اليت أنشئت عام مخسة ومخسني يف قاعدة تايكونور 

آلن لدى كازاخستان، إن حمطة الضاا  تايكونور موجودة ا
إقميم مجهورية كازاخستان وما زالت أهم مرفق ملركو إطالق 
الضاا  وهلا أمهية خاصة تالنسبة لكازاخستان واالحتاد 

وحىت اآلن انطمقت مائة وأرتعني  .الروس  والتمع الدويل
رحمة فاائية منهولة م  حمطة فاا  تايكونور وأكثر م  

 .هذه القاعدةألف ومخسمائة مركبة فاائية قد انطمقت م  
وطوال مخسني سنة م  وجودها فإن ترنامج الضاا  املنهول 

إسهامات كبرية يف العمم  كبريًا وأسهم  حقق جناحاً 
 والتكنولوجيا واهلندسة.

إن كازاخستان نضذت تنجاح أرتعة ترامج وطنية 
جنوت يف السنوات وقد أُ  ،فيما خيص الضاا  وجتارب الضاا 

احد وتسعون ع  طريق رائد اآلتية عام ألف وتسعمائة وو 
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الضاا  الكازاخستاين آي تاكريو عمى منت حمطة فاا  مري 
يف عام أرتع وتسعون ومثان وتسعون وألضني وواحد عمى 

 فيياالتوايل أثنا  تعثات الرحالت الضاائية اليت قادها مسات
عمى منت حمطة فاا  مري وحمطة الضاا  الدويل وتالذات 

ا  الدولية عام ألضني وواحد خالل تعثته عمى حمطة الضا
فقد سهمت عممية سضر أول سائح م  العامل يف الضاا  
وهذا يشهد عمى مستوى التطوير الراق  الذي حققته جهود 

 .استكشا  الضاا  م  جانب اإلنسان

تايكونور يف  إن وجود هذه احملطة الضاائية 
ستان تاإلضافة إىل قدراتنا وقدراتا العممية والتقنية كازاخ

 كل األساس لتطوير ترناجمنا الوطين لمضاا .ش

يف الوقت احلايل سو  حنتضل تالذكرى العشري  
وننوي أن نشيد الصناعة الوطنية  ،الستقاللنا يف هذه السنة

 .يف جمال الضاا  ع  طريق إجناز ما يم 

إطالق ساتل وطين لالتصاالت ولمبث اإلذاع  
و  نطمق ألضني وأحدى عشر سمتوز/يوليو يف  "سات كاز"

وجيري التحاري  "٢كازسات "ساتل االتصاالت واإلذاعة 
 ".سات ثالثة كاز"عمى تطوير ساتل 

إنشا  نظام وطين لمضاا  لالستشعار ع  تعد 
رسل صوراً تواسطة السواتل يشمل ذلك مركبات فاائية تُ 

 .فاائية ذات استبانة عالية ومتوسطة

 تنا  جممع ملركبة الضاا  وإقامة حو  اختبار يف
وهذا سو  يتم م  أجل تنا  مكونات خمتمضة ما ، الس

عناصر احلمولة املستعممة يف و الختبار املركبات الضاائية 
 .هندسة النظم الضاائية

إقامة نظام جديد لصواريخ الضاا  تسمى 
تايترييك تستند إىل مركبات إطالق الضاا  الروس  

م إن هذه الصواريخ تصم .قاعدة تايكونور[؟انغارا؟] يف 
تقدرات حتميل هامة وهلا أغرا  خمتمضة ومنها مشاريع 
جتارية دولية، وكذلك القيام تنعمال يف البحوث والتطوير يف 
ميادي  الضيويا  الضمكية والضيويائية وعالقة األر  تالشمس 

عمى مقرتة م  كومسوس تانسيا يف مواقع التجرتة أورتيتا و 
 [؟يتعذر مساعها؟].

 كذلك العمل عمى تطوير تدريب العاممني املهنيني
وأحكام هذا القانون  ،قانون األنشطة الضاائية لكازاخستان

تستند إىل قواعد القانون الدويل لمضاا  ويقيم النص اجلديد 
طور نو  .آليات لتنظيم أنشطة تطوير الضاا  يف كازاخستان

تعاوننا الدويل لمتصدي لممسائل املتصل تإنشا  صناعة 
 .الضاا  الكازاخستاين

ويف الوقت احلايل أقمنا الشراكات ووقعنا عمى 
اتضاقات دولية حول التعاون يف استكشا  الضاا  ااارج  

أوكرانيا و يف األغرا  السممية مع دول خمتمضة مثل روسيا 
الصني ومجهورية  و اهلند و الياتان و ملانيا وأإسرائيل و فرنسا و 

كة وجيري التحاري إلترام اتضاقات مشابة مع املمم .كوريا
العرتية السعودية واإلمارات العرتية املتحدة وعدد م  الدول 

 األخرى.

توسع كازاخستان تعاو�ا مع الوكاالت الدولية 
حمضل وكاالت الضاا  اإلقميم  آلسيا و  التالية الكوتوس

واحمليط اهلادي والمجان الدولية املعنية تتنضيذ ترامج رصد 
 السواتل ومشاريع أخرى.

ازاخستان صدقت عمى فإن ك ،٩٧يف عام 
املعاهدات اامس متعددة األطرا  اليت أصدرتا األمم 

 املتحدة.

إن تالدي عاو يف الكوتوس منذ أرتعة وتسعني 
وقد أيدنا تنييدًا كامًال مساع  المجنة لتناول العديد م  
املسائل الدولية املتصمة تاستخدام واستكشا  الضاا  

أسهمت وطوال نصف قرن م  تواجدها  .ااارج 
الكوتوس إسهامات جميمة لتنظيم أنشطة الضاا  لمدول 
عمى أساس القانون الدويل وتوجيه كل هذه األنشطة 

 ألغرا  سياسية خالصة.

إن جدول أعمال المجنة وجلنتيها الضرعيتني حيتوي 
اآلن قاايا تالغة األمهية مثل احلطام الضاائ  واستخدام 

دود الضاا  ااارج  املدار الثاتت تالنسبة لألر  وتعيني ح
واستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  

ونرى م  الاروري االستمرار يف  .ومواضيع شىت أخرى
تعويو وتوطيد نطاق المجنة تغية تطوير آليات أكثر كضا ة 
وفعالية م  أجل التنظيم الدويل ألنشطة الضاا  ااارج  

لضاا  ااارج  وضمان الوصول املتكافئ لكل الدول إىل ا
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واستخدام نتائج البحوث حىت تستضيد منها كل الدول 
تصر  النظر ع  مستواها فيما خيص التنمية االقتصادية 

 وشكراً حلس  إصغائكم. ،والعممية

 هنا[ (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
حيث شكر توقضت الرتمجة لمعرتية م  قبل املرتجم الضوري، 

الكممة عمى تيانه مث أعطى  هورية كازاخستانالرئيس ممثل مج
ة الذي دام تيانه حوايل سموفاكياجلمهورية المسيد ممثل ل

 .]تدون ترمجة فورية لمعرتية أيااً  مخس دقائق

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد ممثل سموفاكيا، السيد التني رئيس أكادميية العموم يف 

 دث التايل هو السيد ممثل سويسرا.املتح. سموفاكيا

) يسويسر (االحتاد ال السيد ت. غريمينغير
شكرًا سيادة الرئيس،  :(ترمجة فورية م  المغة الضرنسية)

السيد الرئيس، إن سويسرا تتنثر كبري ممثمة معكم هنا 
لالحتضال تالذكرى اامسني لتحميق اإلنسان إىل الضاا  

م با يوري غاغاري  يف وه  الرحمة اليت قا، لممرة األوىل
واحد وستني وكانت تداية عصر جديد لمبشرية نيسان/أتريل 
عصر االكتشا  واالستكشا ، العصر الذي  ،واإلنسانية

فإن  .عر  تقدم تكنولوج  ال ميك  أن نستغين عنه اليوم
التكنولوجيا الضاائية أصبحت أداة أساسية لمتنمية 

كنولوجيات أمر وإن وصول كل الدول هلذه الت .والتصنيع
جيب أن نشجع عميه وجيب أن نشجع كذلك عمى 

ويف هذا  .استخدام هذه التكنولوجيات عرب التعاون الدويل
الشنن فإن جلنة االستخدامات السممية لمضاا  ااارج  

 تمعب دوراً فريداً م  نوعه.

حتتضل كذلك هذا العام  ،جلنة الكوتوس ،المجنة
عقودًا مثمرة وناجحة يف  تالذكرى اامسني هلا ونتمىن هلا

 املستقبل.

المجنة قد أرست تنجاح قواعد  ،يف أعوامها األوىل
القانون الضاائ  الدويل عندما وضعت يف عام سبعة وستني 

لسياق اختمف فبيئة معاهدة األمم املتحدة لمضاا ، واليوم ا
وعدد املشاركني يف هذا  ،تيئة مكتظةالضاا  أصبحت 

وتالتايل فنح  ندخل إن  ،فالنشاط الضاائ  قد تااع
وإن اإلطار القانوين  .صح التعبري يف عصر جديد آخر

القائم قد وصل إىل أقصى ما ميك  أن يصل إليه ومطموب 

وإن المجنة وهيئتيها  .منا اآلن أن نكيضه مع الواقع املعاش
وسويسرا تعرب ع   ،الضرعيتني قد شاركت يف هذه املهمة

 تغر  جعل األنشطة خاصة لمعمل الذي مت ،ارتياحها
وكذلك كل  ،ى الطويللضاائية أنشطة مستدامة عمى املدا

  تداتري الثقة والشضافية أنشطة األنشطة اليت تستهد  تنا
ويف هذا الشنن فإن وفد سويسرا حيي   .فاائية ضرورية

تشكيل فريق دويل حكوم  لمخربا  مكمف تدراسة هذه 
 التداتري وذلك تقرار م  اجلمعية العامة.

السيد الرئيس، إن الضاا  ااارج  إرث مشرتك 
واملخاطر يف هذا الال  ،ومنافعه ال حدود هلا ،لإلنسانية

ال م  جانب اجلمهور وال م   ،غري معروفة يف الوقت الراه 
دول األعاا  حن  ممثمو ال ،ودورنا هنا .جانب صانع  القرار

 ممثمو املنظمات الدولية احلكوميةيف األمم املتحدة و 
تخذ كل دورنا أن نقوم تبث هذا الوع  ك  تُ  ،األخرى

التداتري الالزمة اليت جتعمنا نتجنب أي حوادث جديدة يف 
م احلطام لضاا  وأن نتحكم كذلك يف زيادة حجا

الضاائ ، واألمر يتعمق هنا تاستخدام األمم لمضاا  
 ااارج .

فإننا نرحب بذا احلدث الذي  ،وم  هذا املنظور
اليوم ونؤيد اعتماد القرار الذي قرأمتوه عمينا جيمع تيننا 

ونتمىن  ... ونتمىن أن هذا القرار  .صباح اليوم سيادة الرئيس
كذلك أن هذا احلدث االحتضايل هنا يف فيينا سيجد صدًى 
هلما يف نيويورك أثنا  انعقاد الدورة القادمة لمجمعية العامة 

 تاإلضافة إىل صدى واضح يف وسائل اإلعالم.

 عمى جلنة ، سويسرا ترى أنه يتعنيعام تشكل
الكوتوس أن تواصل كل اجلهود اااصة تاحلوار واالتصال 
مع حمافل أخرى تعمل حول إشكاليات مرتبطة تعمل 

كما فعمت ذلك تالنسبة التصاهلا وعالقتها تمجنة   ،المجنة
وإن سويسرا املمثمة يف الموعة املعنية  .التنمية املستدامة
املية سو  تشارك تكل مهة يف األعمال تاالستدامة الع

التحاريية يف املؤمتر القادم لألمم املتحدة حول التنمية 
 عشر. سيعقد يف الربازيل يف ألضني واثىناملستدامة الذي 

السيد الرئيس، حىت وإن كانت سويسرا عاواً فتياً 
إال أ�ا قد صادقت يف �اية السبعينات  ،يف هذه المجنة

ومنذ تداية  .م  املعاهدات اامس عمى أرتع معاهدات
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األنشطة الضاائية يف سويسرا، سويسرا ما فتئت تدعم 
ويف مخس وسبعني أصبحت عاوًا مؤسساً  ،التعاون الدويل

ومنذ ذلك احلني وسويسرا  .إيسا ،لوكالة الضاا  األوروتية
تشارك تنشاط يف أنشطة اإليسا وتطور كذلك يف الوقت 

صة يف جمال مركبات اإلطالق ذاته كضا تا الوطنية وخا
واالتصاالت السمكية والالسمكية ورصد األر  والعموم 

 الضاائية.

الذي نيكولييه وإن رائد الضاا  السويسري كمود 
اختارته اإليسا يف مثان وتسعني قد شارك يف أرتع تعثات 

اليوم سويسرا تشارك أساساً و  .ملكوك الضاا  التاتع لمناسا
ويف حمطة الضاا  الدولية،  GMES SSAغاليميو امج يف تر 

مما  "تيكو"ومعاهدنا البحثية قد طورت مؤخرًا ساتمني 
 يشكل خطوة جديدة عمى طريق أنشطتنا.

السيد الرئيس، هناك يف املعر  جو  خمصص 
وهذا اجلو  م  املعر  يعر  لكم كل التجارب  ،لسويسرا

وكذلك فإن رائد  .اليت قامت با سويسرا يف هذا الال
ضاا  السويسري كمود نيكولييه سو  يشارك غدًا يف ال

املائدة املستديرة اليت ينظم هلا مكتب شؤون الضاا  
وكذلك وك  حنافظ عمى تقاليدنا  .ااارج  ومدينة فيينا

املعروفة فإننا نعر  يف املعر  كذلك تعض األشكال 
 ألجهوة فاائية تالشوكوالتة.

كر كل نود أن نشكركم حبرارة ونش ،ويف ااتام
العاممني يف مكتب شؤون الضاا  ااارج  عمى تنظيم هذا 

 االحتضال، ونتمىن لكم كل النجاح.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سعادة السضري عمى هذا البيان، واملتحدث التايل عمى كمميت 

 هو السيد ممثل املكسيك.

(الواليات بيريز دوارته إي السيد أ. دياز 
ملتحدة املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): السيد ا

م  دواع  سروري البالغ أن أهنئك تاسم وفد  الرئيس،
تالدي عمى تبوئك رئاسة هذا االحتضال تالذكرى اامسني 

اإلنسان يف الضاا   لمكوتوس، والذكرى اامسني لتحميق
 لممرة األوىل.

وفد تالدي يعرب ع  ارتياحه أمام هذا 
ا ميك  أن يعنيه ذلك ، وكذلك نعرب ع  أمل ملاالحتضال

م  ناحية أخرى نود أن نعرب ع   .لمبشرية يف املستقبل
تاامننا كامًال مع كل الدول والشعوب اليت عرفت خسائر  
كربى تسبب كوارث طبيعية حمت با الربازيل ونيوزيمندا 

مما يسمط الاو  أكثر عمى  ،والياتان والواليات املتحدة
 .ية تكنولوجيا الضاا  لمتصدي هلذه الكوارثأمه

حكومة املكسيك سو  حتتضل مع التمع الدويل 
 ،أو الذكرى اامسني لمجنة الكوتوس ،هنا تالعيد اامسني

وحنتضل يف الوقت ذاته تالذكرى اامسني ألول رحمة فاائية 
ونعتقد أن مستوى المجنة وناج هذه المجنة  .منهولة

مكتب شؤون الضاا  ااارج  مسح لنا  تاإلضافة إىل كضا ة
تنن حنقق جناحًا كبريًا وأن نتجاوز عقبات كربى خالل 

 األعوام اامسني املاضية.

جلنة الكوتوس أنشنتا اجلمعية العامة لألمم 
وكوتوس قد أحرز تقدمًا واضحًا منذ ذلك احلني  ،املتحدة

وحن  هنا اليوم لك  حنتضل تعيد الكوتوس وم  أجل توسيع 
 االت نشاط الكوتوس وجلنتيه الضرعيتني.جم

ما م  شك أن كل ما قامت ته الكوتوس قد 
أسهم يف حتديد أفال لمسبيل الذي سنسري فيه يف جمال 

إن تطبيقات الضاا  ااارج   استخدام الضاا  ااارج .
ولذا فإن التعاون الدويل  ،قد تااعضت عمى مرور السنوات

كار والبحث يف جمال أساس  م  أجل التشجيع عمى االتت
وإن الوصول إىل هذه  .تكنولوجيا الضاا  وتطبيقاتا

التكنولوجيا ما م  شك يعود تالرفاه عمى التمعات 
وإن  .ويعوز التضهم ما تني الشعوب ،ويسمح تتنمية حقيقية

نشر هذه العموم والتكنولوجيا الضاائية أمر سيعود تالضائدة 
التعميم و االت الصحة عمى اجلميع وتشكل يوم  ويف كل ال

البيئة وكذلك تالنسبة لمتصدي و مية ياادمات الساتو الطب و 
 لمكوارث الطبيعية والتخضيف م  آثارها.

السيد الرئيس، املكسيك قد احرتم دوماً 
مقد فوكذلك  ،االلتوامات اليت تعهد با يف جمال الضاا 

ميعة العامة شاركنا يف اعتماد القرارات الصادرة م  اجل
سبيس الثالث تاإلضافة إىل إسهامنا يف ذنا قرارات يونيونض

ولقد دعمنا كذلك مركو تعميم عموم  .أنشطة جلنة الكوتوس
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وتكنولوجيا الضاا  يف أمريكا الالتينية والكارييب وشاركنا يف 
 املؤمتر الضاائ  لمقارة األمريكية.

وإن املكسيك يود كذلك أن يام صوته إىل 
ا  تالدور اهلام الذي يمعبه فريق صوت اإلكوادور يف االعرت 
وإننا نرى أن املعار  جيب أن  .ااربا  الدويل ودور الرئيس
وإال فسو  نبعثر املوارد وسو   ،يتم تقامسها ما تني الدول

وتالتايل عمينا أن  ،حندث ازدواجية يف النشاط وهدفنا واحد
نعوز التعاون يف إطار الكوتوس تالنسبة ملختمف 

وحن  عمى استعداد  ،سممية لمضاا االستخدامات ال
ملساعدة المجنة يف هذه املرحمة اجلديدة ونتمىن أن يستمر 

وكذلك فمقد  .التحس  الذي سجمناه تالنسبة لنشاط المجنة
أيدنا كل القرارات اليت اختذت تشنن سباق التسمح يف 
الضاا  والتعاون الدويل م  أجل استخدام الضاا  وقرارات 

عتمد كل عام يف اجلمعية العامة، ت تُ وكمها قرارا .أخرى
وندعو كافة الدول أن تاع اسرتاتيجيات جديدة م  أجل 

ومؤخرًا املكسيك أثبت  .حتقيق أهدا  الكوتوس تالكامل
املتعدد والتعددي  يعمق أمهية تالغة عمى هذا الطاتع أنه

وهدفنا  .وذلك يف إطار املؤمتر الذي عقدناه لمقارة األمريكية
التعاون الدويل يف جمال تكنولوجيا الضاا  هو أن نعوز 

 .والتطبيقات الضاائية

ونرى كذلك أن تنضيذ ترنامج البحث الدويل الذي 
تنضيذ هذا الربنامج سو   ،يسمح مبشاركة أغمبية الدول

يؤدي إىل تامني تكنولوجيات الضاا  يف ترامج التنمية 
نشطة وحن  عمى يقني م  أن أ .املستدامة يف البمدان النامية

هذه الدورة م  دورات الكوتوس سو  تتكمل تالنجاح 
تضال مساعدة كل الدول ومساعدة املنظمات اليت لديها 

وأنا عمى يقني كذلك  .وضع مراقب دائم لدى الكوتوس
م  أن دورتنا هذه سو  ترسل األسس السميمة لمتعاون 

 الدويل وتعويو أنشطة الكوتوس.

تكل العمل وفد تالدي يود أن يقر  ،يف ااتام
الذي قامت ته الكوتوس والنشاط الذي قامت ته ويشكرها 
عميه، وحكومة املكسيك سو  تواصل التعاون مع جلنة 

ولدينا اآلن جهاز وطين متخصص وه  الوكالة  ،الكوتوس
الضاائية املكسيكية وسو  نسعى دائمًا لمنهو  
تاستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية وملنضعة 

 ة مجعا  وشكراً.البشري

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
لممكسيك عمى هذا البيان، مرة أخرى أطمب م  الوفود 
رجاً  أن توجو يف تياناتا، لقد طمبنا م  فريق الرتمجة أن 

القائمة  املتحدث التايل عمى يبقى معنا لضرتة وجيوة إضافية.
 .السيد مندوب الضمبني

(مجهورية الضمبني) (ترمجة  انانغانالسيد ش. م
السادة األعاا   ،السيد الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

أود أن أعرب ع  شكري وتقديري لك سيادة  ،املوقرون
الرئيس عمى ترؤسك هذه الدورة م  دورات جلنة الكوتوس، 

 وأؤكد لك ولباق  أعاا  املكتب عمى تعاوننا معك.

رب ع  تقديرنا وعرفاننا نغتنم هذه الضرصة ك  نع
لمدكتورة عثمان مديرة مكتب شؤون الضاا  ااارج  وكل 

 العاممني املتضانني يف مكتبها.

السيد الرئيس، إن عام ألضني وإحدى عشر هو 
الذكرى اامسني ألول دورة م  دورات الكوتوس والذكرى 

بني تام صوتا مضالو  ،اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا 
مع الدويل يف توجيه التهنئة لكوتوس والتعبري ع  لصوت الت

منشاط الذي قامت ته الكوتوس وجلنتيها لعميق تعبريها 
الضرعيتني م  أجل النهو  تالتعاون الدويل يف جمال 

 .استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

بني ه  دولة موقعة عمى معاهدة الضاا  الضم
اتضاقية و نقاذ لثمان وستني اتضاق اإلو ااارج  لسبع وستني 

يت تتسبب فيها األجسام األضرار الع  الدولية سؤولية امل
الثنني وسبعني، وصادقت كذلك عمى اتضاق الضاائية 

القمر وه  ضم  الدول القميمة اليت صادقت عمى هذا 
بني تؤم  تنن الكوتوس جيب أن . وتالتايل فإن الضماالتضاق

تنهض م  كافة جوانب  تواصل تعويو التعاون الدويل وأن
االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  وأن حتس  كذلك 
مستوى األنشطة يف هذا الال م  أجل اإلسهام يف الرفاه 

سيما يف الدول النامية  وال ،االقتصادي والتنمية املستدامة
وأن تتجنب أي تداتري م  شن�ا أن حتد الوصول إىل 

 .الضاا  ااارج  م  جانب األمم

ني تؤم  كذلك تنن هناك جهود إضافية جيب بوفم
أن ختصص لتعويو اإلسرتاتيجية تاستخدام تكنولوجيا الضاا  

قوم تاستخدام أمثل جمال الكوارث الطبيعية وجيب أن ن يف
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أو اليت تنتينا  ،وأكثر كضا ة لممعمومات املنطمقة م  الضاا 
م  الضاا  م  أجل التصدي هلذه الكوارث الطبيعية، شكراً 

 ادة الرئيس.سي

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكر الرئيس 
واملتحدث التايل هو  ،بني عمى هذا البيانالسيد مندوب الضم
 .السيد ممثل تولندا

(مجهورية تولندا) (ترمجة السيد م. ويكينيسكي 
السيد  .شكرًا سيادة الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية):
سم وفد تولندا أعرب اوقرون، تالرئيس، السادة األعاا  امل

ع  تنئيت لمجنة الكوتوس عمى تنظيمها هلذا اجلو  رفيع 
املستوى الذي حنتضل فيه تالذكرى اامسني لرحمة يوري 
غاغاري  الضاائية، هذه الرحمة األوىل مل تك  فقط مبثاتة 

وإمنا هذه الرحمة األوىل  ،حجر الواوية هلذا النشاط الضاائ 
عة لعالقات ثنائية ومتعددة األطرا  تني فتحت آفاقًا واس
وتالتايل فاألمر مل يقتصر فقط عمى تنافس  ،خمتمف البمدان

ياس  فيما يتعمق تاستكشا  تكنولوج  وإمنا عمى تعاون س
املئات م  رواد الضاا  م  عشرات الدول قد  الضاا .

ومنهم رائد الضاا  البولندي  ،اتبعوا أثر يوري غاغاري 
الذي وصل إىل حمطة الضاا  يف ازوفسك  هريممريوسال  

ومنذ وسبعني، "ساليوت ثالثة"، ومثان ألف وتسعمائة 
العقد املاض  ومنذ وجود حمطة الضاا  الدولية ما م  شك 
أن هناك تقدم جديد قد أحرز وهذا أحد نتائج الرحمة 

 األوىل ليوري غاغاري .

إن التعاون الدويل يف الضاا  ويف أحباث الضاا  
قبل حكرًا عمى عدد م  م  شا  الضاا  كان واستك
وم  هذه الدول كانت تولندا وه  م  مؤسس   ،الدول

طويل لممشاركة يف األنشطة تقميد ولبولندا  .دولة الكوتوس
يعود هذا التاريخ إىل منتصف الستينات عندما  ،الضاائية

واشرتكت يف "انرت كومسوس" انامت تولندا إىل ترنامج 
ومنذ  .كان وقتها مبثاتة التحدي الضعم النشاط الضاائ  و 

ذلك الوقت فهناك أكثر م  سبعني جهاز تولندي الصنع 
 طمق يف الضاا .قد أُ 

تعد ذلك ظهرت وكالة الضاا  األوروتية اليت 
أصبحت شريكًا له أمهيته يف أنشطة الضاا  الدولية منذ 

ومعاهدنا وذلك مبوجب اتضاق التعاون قد  ،تداية التسعينات

معاهدنا إذاً  ،ا تني اإليسا وما تني حكومة تولنداوقع م
ذلك فإن ة أسهمت يف تعثات استكشافية لإليسا ولخمتمض

وذلك تـمسبار  "تاينت"األجهوة البولندية قد وضعت عمى 
إال أن  .الذي أطمقته وكالة الضاا  األوروتية"هوجينو" 

تكنولوجيا الضاا  لدينا ما زالت مل تصل إىل مرحمة الناج 
وهناك ترنامج يسمح تالتعاون يف إطار هذه  ،صناع ال

ك  نسهم يف هذا النشاط يف إطار لالبعثات وأمامنا فرصة 
 االحتاد األورويب.

أود أن أشكرك سيادة الرئيس وأشكر الوفود عمى 
 هذا البيان.وأختتم حس  إصغائها 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واملتحدث التايل هو السيد  ،مى تيانهالسيد ممثل تولندا ع

 .ندونيسياممثل إ

(مجهورية إندونيسيا) السيد ت. جمال الدين 
منذ ، كراً سيادة الرئيسش(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

مخسني عامًا عندما دار يوري غاغاري  حول األر  كان 
ومل نك   ،وتعيدة منطقة جمهولة، الضاا  منطقة جمهولة

ه  الضوائد واملنافع اليت ميك  أن نبنيها م   نعر  ما
تكنولوجيا الضاا ، وتالتايل فنح  نرحب اليوم تاالحتضال 
بذه الذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  والعيد 

وهذا اإلعالن هو أساس اجلهود  .اامسني لكوتوس
تكنولوجيا الضاا  املشرتكة الستخدم عموم الضاا  و 

الضاائية م  أجل االحتضاظ عمى كوكبنا وتطبيقات العموم 
 .األر  ومحاية تيئته لألجيال القادمة

ندونيسيا قد سعت يف هذا الال ووضعت وإ
. ويف نظامًا لتوحيد االتصاالت السمكية والالسمكية

ندونيسيا أصبحت م  الدول النامية منتصف السبعينات إ
امج والربن"تاالتا"، اليت قامت تتشغيل نظام ساتم  حمم  

ة ومخس وسبعون عندما ألف وتسعمائشباط/فرباير د  يف تُ 
 وهذاتوينغ ندونيسيا عقد لساتمني لشركة منحت حكومة إ

ندونيسيا عمى مستوى النظام قد لىب تالضعل احتياجات إ
ولقد اختذنا دائمًا ااطوات الالزمة م  أجل  ،االتصاالت

خمتمضة السواتل الثاتتة تالنسبة لألر  ألغرا  نظام تطوير 
 وهذه اادمات اليوم متنوعة ومتسعة يف رقعتها.
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اليوم دور تكنولوجيا الضاا  ومشتقات هذه 
م  و  ،التكنولوجيا قد أثبت جدواه يف عدد م  الاالت

جماالت احلياة اليومية لتمعاتنا ومنها االتصاالت السمكية 
ختضيف آثار و إدارة املوارد الطبيعية و املالحة و والالسمكية 

ولك  البمدان لديها قدرات  وارث الطبيعية وغريها.الك
 ،وعمى الرغم م  ذلك ،خمتمضة يف تطوير تكنولوجيا الضاا 

فإن منافع تكنولوجيا الضاا  قد عادت تشكل إجيايب عمى 
 .خمتمف الشعوب

وإن نشر هذه التكنولوجيا عمى صعيد واسع مرده 
ا التطور وهذ ،والضال فيه لمجنة الكوتوس وجلنتيها الضرعيتني

  كذلك مَ السريع قد أثر عمى احلياة وعمى املعيشة وضَ 
وحن  حباجة إىل  ،االستخدام السمم  لمضاا  ااارج 

 مر.يف هذا الال لامان هذا األ ةاستجاتة عاملية دولي

وإننا نشارك يف املعر  املنظم لتوضيح تكنولوجيا 
ندونيسيا استاافت كذلك . وإالضاا  وآخر التطورات

وكذلك فض  ملانضريد الكس، آسيا واحمليط اهلادي جولة 
ألضني وإحدى عشر سو  نستقبل املؤمتر حويران/يونيو 

الدويل لقانون الضاا  تالتعاون مع املعهد الدويل لقانون 
وندعو كل الدول أن تشارك يف هذا املؤمتر الذي  ،الضاا 

 .سيعقد يف جاكرتا

وتوس فإن جلنة الك ،خالل اامسني عامًا املاضية
، والدول األعاا  فيها قد أسهموا يف حتقيق التقدم الضعم 

عاو يف الكوتوس م  ثالث وسبعني تنمل أن وإندونيسيا ك
ويف النهاية  .تشهد املويد م  هذا التقدم يف البمدان النامية

نؤم  تننه عمى الدول األعاا  أن تسهم م  أجل 
فيما تينها  عمها وتعاو�ا والتعاوناتكنولوجيا الضاا  عرب تض
ندونيسيا تنمل تنن هذا التعاون ، وإوتني املنظمات الدولية

مشراكة املتساوية ويستند إىل االحرتام املتبادل ول سو  ميتد
ولممنضعة املشرتكة مما يسهم يف التنمية ومما يسهم يف تعويو 

 مستوى ونوعية حياة البشر، شكراً سيادة الرئيس.

إلنكميوية): شكراً (ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
أن أعط  وأود  ،ندونيسيا عمى هذا البيانلمسيد مندوب إ

 .فريقياالكممة اآلن ملمثل جنوب أ

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ك. مابهونغو 
شكرًا سيادة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

السادة األعاا  املوقرون، حنتضل اليوم تالذكرى اامسني 
جلنة الكوتوس أجنوت إجنازات نبيمة ولعبت  ،الكوتوسلمجنة 

لنهو  يف االستخدامات السممية لمضاا  يف ادورًا حيويًا 
ااارج  وساعدت كذلك يف تطوير قانون الضاا  والنهو  

 يف التعاون الدويل يف جمال الضاا .

الذكرى اامسني منذ وضع اليوم حنتضل كذلك ت
  تصمته عمى التاريخ رائد الضاا  الروس  يوري غاغاري
 وأصبح أول إنسان حيمق يف الضاا .

سيد الرئيس، إننا نعرت  تالدور اهلام الذي ميك  ال
أن تدعمه تكنولوجيا الضاا  يف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، تكنولوجيا الضاا  تسهم يف النهو  تظرو  
معيشة اإلنسان يف خمتمف الاالت كإدارة املياه والبيئة 

ضاظ عمى البيئة واستخدام األراض  وإدارة األراض  واحل
. وإن وتطوير العقاقري الطبية اجلديدة وحتسني االتصاالت

تعمق أمهية تالغة عمى تطوير تكنولوجيا  افريقيجنوب أ
ونؤم  كذلك تنن التعاون الدويل  .الضاا  هلذا السبب

تقد إننا نعو  ،واإلقميم  هو اآللية املناسبة لتعويو هذا النشاط
يها مهمة كبرية يف هذا الال، ونؤم   أن األجيال اجلديدة عم

 ،كذلك تنن مبدأ اإلنصا  يف استخدام الضاا  ااارج 
هذا املبدأ جيب أن يام  لكافة الدول صغريها وكبريها 

 االستضادة م  الضاا  ااارج .

فريقيا شاركت تنشاط منذ تداية عصر جنوب أ
لسبعينات قمنا تإطالق فض  ا ،الضاا  يف هذه األنشطة

فريقيا، حمطة لرصد هذه السواتل يف جنوب أ سواتل وكذلك
حصمنا عميها عرب  ،وأول الصور اليت حصمنا عميها م  املريخ

وكذلك م  منجواتنا ساتل أطمقناه يف ألف  .هذه احملطة
وهو  "سات سان"وتسعمائة وتسعة وتسعون يسمى 

تاإلضافة  خمصص لمتطبيقات اااصة لالستشعار ع  تعد
أطمقناه يف ألضني [؟يتعذر مساعها؟] إىل ساتل آخر يسمى 

فريقيا سو  جنوب أو  .م  كازاخستانأيمول/سبتمرب وتسعة 
يف كيب تاون تستايف املؤمتر الضمك  الثاين والستني يف  

املرة األوىل اليت يعقد فيها ه  وهذه تشري  األول/أكتوتر، 
ونتطمع لمرتحيب تكم ة األفريقيقارة الهذا املؤمتر عمى أر  

 مجيعاً يف هذا املؤمتر وشكراً.
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شكراً، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس 
 .الكممة لممغرب، السيد ممثل املغرب املوقر

املممكة املغرتية) (ترمجة فورية م  السيد ع. زنيبير 
إنه  ،السيد الرئيس .كرًا حارة الرئيسالمغة الضرنسية): ش

اع  سروري أن أتناول الكممة مبناسبة هذه لشر  ومل  دو 
اجلمسة االحتضالية حيث حنتضل تالعيد اامسني لإلجنازات 
والتقدم احملرز يف جمال استخدام الضاا  ااارج  يف 

وقد أثر ذلك عمى كافة القطاعات  ،األغرا  السممية
وننوه بذه  .احلياتية والتنمية االقتصادية واالجتماعية لكوكبنا

ات ونالحظ أياًا أن الكوتوس مدعوة أكثر م  أي اإلجناز 
خاصة وأن  ،طالع تدور حموريضوقت ماى إىل اال

الشروط اليت كانت سائدة منذ مخسني عامًا إلنشا  المجنة 
قد تطورت تشكل جذري وإن أنواعًا عديدة م  الالعبني 
تاتوا يشغمون الساحة اليوم مع حمضوات وأهدا  ختتمف ع  

ى إىل حتقيقها الدول مع آفاق جديدة تمك اليت كان يسع
 .وتتقدم مستمر

تواجه جلنتنا حتديات جديدة  ،ويف هذا السياق
تغية االستجاتة تضعالية هلذه التحديات واستكمال اجلهود 
تغية أن تستكمل املبادئ اليت وجهت عممها منذ مخسني 

دعم التعاون دويل مع منح الدول النامية العامًا تعويو 
يعها عمى الشروع يف األنشطة الضاائية اروري لتشجال

وإنشا  املؤسسات واهليئات اليت سو  تؤدي هذه 
 األنشطة.

السيد الرئيس، إن املغرب مدرك ألمهية 
وتذلك قد  ،التكنولوجيات الضاائية ودورها األساس 

أطمقنا منذ أكثر م  عقدي  سياسة طوعية وطموحة تغية 
جية لمتنمية، وقد التكنولوجيات أداة إسرتاتيذه ه جعل م 

متحور �جنا حول ثالثة حماور ذات أولوية وه  إنشا  إطار 
مناسب تغية السماح لمل أسرة املستخدمني نضاذًا يسرياً 

وقد مت إنشا  العديد م   .وفاعًال لتكنولوجيات الضاا 
املؤسسات هلذه الغاية منها املركو املمك  لالستشعار ع  

ليات واألدوات الارورية تغية تنسيس لآل ،تعد الضاائ 
 .الستغالل تشغيم  لتكنولوجيات الضاا 

أما الرافعة الثانية فه  تكم  يف األحباث والتنمية 
تعويو تشكل مستدام قدرات يف واألحباث واهلد  هو 

والكضا ات الوطنية تغية التوصل إىل استغالل مناسب ملنافع 
 .الضاا 

ينجوه وإضافة إىل ترنامج التدريب املستمر الذي 
منذ أكثر م  مخسة عشر عامًا وقد أتاح  ؟]SCRTS[؟

التدريب أكثر م  ألف وسبعمائة م  الكوادر م  اإلدارات 
 الوزارية واملنظمات اااصة.

إن العديد م  اجلامعات قد تطرح يف مناهجها 
 .تدريبًا ومناهج أحباث خمصصة لعموم الضاا  وتكنولوجياته

هلذه الرافعة الثالثة د شكل وإن التعاون اإلقميم  والدويل ق
اإلسرتاتيجية تغية تعويو استخدامات الضاا  ااارج  
ا تلألغرا  السممية ومساعدة دول املنطقة عمى تطوير قدرا

األهدا  الواردة يف إعالن  ، واإلسهام يف حتقيقالضاائية
األلضية مع الشروع يف حوار تني املناطق واألقاليم حول 

 .مسائل الضاا 

أن نذكر يف هذا الصدد أن املغرب وال تد 
إلفريقيا  الثمانية والتسعني املركو اإلقميم  تستايف منذ

لمتدريب عمى عموم وتكنولوجيات الضاا  تالمغة الضرنسية، 
فريقية يف جمال وقد أسهم يف تدريب العديد م  الكوادر األ

مية وعموم األرصاد اجلوية يمراقبة األر  واالتصاالت السات
ونغتنم هذه الضرصة لمتنويه جبهود وإجنازات ترنامج  .الضاائية

األمم املتحدة لتطبيقات التقنيات الضاائية لصاحل الدول 
 النامية.

السيد الرئيس، إن التنمية املستدامة ألنشطة 
الضاا  ال ميك  أن تتحقق م  دون تعويو آليات التعاون 
 وتعويو املبادئ والقيم اليت كانت يف مصدر إنشا  جلنتنا
واليت وجهت نشاطًا منذ مخسني عامًا الستخدام سمم  
لمضاا  وتغية ضمان املشاركة األوسع لكافة الدول يف 

شكرًا حارة  .أنشطة الضاا  واملنضعة اليت تتنتى ع  ذلك
 .الرئيس

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
اآلن  ةيالتال ةاملتحدث جويًال يقول الرئيس عمى هذا اإلعالن.

 مندوتة إسبانيا املوقرة.  عمى القائمة ه

مممكة إسبانيا) (ترمجة السيدة ك. بوجان فريري (
الرئيس، املندوتون الكرام، فورية م  المغة اإلسبانية): السيد 
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حني كنت يف مدار األر  رأيت كم أن كوكبنا مجيل 
هذه كانت كممات  .فمنحافظ عمى هذا اجلمال وال ندمره

  منذ مخسني عامًا حني رحل يف هذه الرحمة يوري غاغاري
إىل الضاا  وكان أول رائد فاا  يعرب حدود الضاا  

وال تد يل م  القول إنه لشر  إلسبانيا أن حنتضل  ،ااارج 
فالضاا  م  املوارد  ،بذا اإلجناز لرائد الضاا  يوري غاغاري 

م  الطبيعية اهلشة أياًا وهذا أمر جيب أن ننتبه إليه وال تد 
 محاية هذه املوارد.

تضل تالعيد اامسني لكوتوس إذ حن ،إن إسبانيا إذاً 
تعيد التنكيد عمى أن هذه المجنة ه  املنتدى الدويل ملسائل 

كما   .اليت تصب يف مصمحة مجيع الدول، خاصة يف الضاا 
نغتنم هذه الضرصة لتهنئتكم عمى املشاورات اليت أجريتموها 

عالن هذا الصباح ونتوجه إلاتغية أن نتمك  م  اعتماد 
تالشكر إىل السيدة مازالن عثمان مديرة أوسا وفريقها عمى 

 العمل املكثف إلجناز هذه الضعاليات.

حارة الرئيس، املندوتون الكرام، منذ مخسني عاماً 
أنشئ الكوتوس تغر  تعويو التعاون الدويل ألغرا  

 .ةنسانياإلاالستخدام السمم  لمضاا  ااارج  يف مصمحة 
وميك  القول تضخر إن كوتوس تنجو تنجاح املهام اليت 
أنيطت با، وميك  هلذه المجنة أن تضتخر تكو�ا رعت 
املعاهدات واإلعالنات اليت أرست املبادئ األساسية لقانون 

رتعة اليت طر  يف املعاهدات األ. وإن إسبانيا الضاا  الدويل
ل تنظم استكشا  الضاا  ااارج  وه  معاهدات تشك

اإلطار القانوين الذي م  دونه ملا أمك  ضمان االستخدام 
 .ةالسمم  لمضاا  ااارج  واحلضاظ عميه لصاحل اإلنساني

إال أن عمل الكوتوس مل ينته تعد فإن هناك حتديات حالية 
 تد ومستقبمية رمبا تكون أكرب م  تمك اليت مت ختطيها وال

كوتوس م  استكمال إصدار السبل اليت سو  أو ل
استخدام الضاا  تشكل  الوسائل اليت سو  تتمك  م 

اإلفراط يف استغالله وم  ناحية تدتر تنافس  مع تضادي 
اقة إطار احلطام الضاائ  واالستخدام اآلم  ملصادر الط

هذه مسائل وردت يف قرارات  .يف الضاا  ااارج  ةلنوويا
اجلمعية العامة وه  أمثمة واضحة عمى العمل القيم 

 .كوتوسواملكثف ل

إن المجنة ال زالت تسهم  ،مع مبادرات كهذه
تتصميم كبري يف التنكد م  أن اإلنسانية ميكنها أن تستمتع 

العديدة الستخدام الضاا  يف ظرو  املساواة ألمثمة تا
إال أن عمل الكوتوس ال يقتصر  ،واحلرية واألم  لمجميع
دارة إلانونية أو التقنية أو التوجيهات عمى صياغة املعايري الق

تل أن الكوتوس  ،سمميةاستخدام الضاا  ااارج  ألغرا  
م  احملركني الرئيسيني ورا  استخدام هذا لصاحل اإلنسانية 

، إذاً ... فإن منرب معمومات األمم املتحدة إلدارة ،مجعا 
قد  "سبايدر"هذه املعمومات واستجاتة يف حاالت الطوارئ 

اسب لتكنولوجيات لالستخدام املنالطاقات الكبرية أظهرت 
الضاا  وما قد حيممه ذلك لصاحل اإلنسانية تغية مواجهة 

 املآس  اليت ستؤثر تكوكبنا. 

حارة الرئيس، إن إسبانيا قد عممت تشكل 
وم   ،مكثف مع هذه المجنة منذ ألف وتسعمائة ومثانني

الضاا  ااارج  يف الطبيع  أن ننظر يف التحدي الكامل 
إن الضاا  فانية، وتالضعل عمى أنه حتد مشرتك لإلنس

ااارج  هو املكان املميو لمتعاون الدويل املمثل ترموه األهم 
ولذلك فإننا نتوجه إليكم  .حاليًا وهو حمطة الضاا  الدولية

جلميع املوجودي  هنا عمى اعتماد هذا  ،تالتهنئة مجيعاً 
الصباح إعالن العيد اامسني لكوتوس وأول رحمة منهولة 

 كراً.إىل الضاا ، ش

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
جويًال إلسبانيا عمى هذه الكممة، الكممة اآلن ملندوب 

 .ماليويا

(ماليويا) السيد م. شهر اإلكرام بن يعقوب 
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ر الرئيس، سو  أتبع نصيحتك تاإلدال  مبالحظة قصرية قد
وكذلك آمل أن يصرب مع  املرتمجني  ،مالحظايت ،اإلمكان

 ألنين حذفت معظم ما أردت أن أقوله م  مداخميت.

السيد الرئيس، املندوتون الكرام، تالضعل إنه 
الحتضال تالعيد لهنا اليوم  دجالشر  لوفد تالدي أن أتو 

اامسني لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  
والعيد اامسني ألول رحمة منهولة إىل  ،كوتوس  ،السممية
 الضاا .

حن  فخوري   ،السيد الرئيس، كوننا دولة نامية
وال تد  .تالتقدم الذي أحرزناه حىت اآلن يف ترناجمنا الضاائ 

يل أن أذكر هنا أنه مبوجب ترنامج رواد الضاا ، ويف املاليوية 
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مع "روس كومسوس" تالتعاون مع "أنكا ساوان" هو ترنامج 
االحتاد الروس  قد تعثنا أول رائد فاا  دكتور شيخ مظضر 

تشري  شكر إىل حمطة الضاا  الدولية إىل العاشر م  
وخالل هذه املهمة فإن الدكتور  .ألضني وسبعةاألول/أكتوتر 

شيخ مظضر قد أجرى جتارب عمى منت حمطة الضاا  الدويل 
 .كيمياسرطان وخاليا المو ل مبيوات ومنو حاالت م  التتص

وتالنسبة  ،وإن هذه التجارب اليت أجراها كانت مضيدة لمغاية
لمذي  يريدون االطالع عمى نتائج هذه التجارب نرحب 

روتندا تعد ظهر الثالث م  التكم يف زيارة زاوية ماليويا يف 
ألن أحد املنتجات سو  يتاح هناك  ،اجلمعةحويران/يونيو، 

ن موجوداً لمعر  وإن رائد الضاا  السيد مظضر سو  يكو 
  .هناك. إن كانت لديكم أسئمة تودون طرحها عميه

ترنامج  ،السيد الرئيس، إن أمهية هذا الربنامج
اااص ترواد الضاا  هو يف اإلشارة إىل أن "أنكا ساوان" أو 

الدول األكثر نام إىل ن تألهناك مكان لمدول النامية 
 حالت املنهولة إىلتقدمًا حىت يف الاالت اااصة تالر 

تالدي تنمل التمك  يف تعث ثاين  وتالطبع فإن الضاا .
نستكمل إثبات أنه حىت  أن ثالث وراتع رائد فاا  تغية و 

كدولة نامية حن  قادري  عمى املشاركة يف هذا الربنامج إذا 
 ما أتيحت لنا الضرص.

السيد الرئيس، املندوتون الكرام، السيدات 
لكوتوس وهذا والسادة، إن ماليويا كانت عاوًا ناشطًا 

يظهر تعدد األنشطة الضاائية اليت استاضناها وال تد يل أن 
 ،أشدد هنا إن ماليويا ممثمة تالسيدة الدكتورة مازالن عثمان

وه  رئيسة مكتب شؤون الضاا  هنا يف كوتوس، وحن  
تروتينات إىل  تلدينا مشروع مع الياتان حيث تعثنا عينا

 منية وسنستكمل القياحمطة الضاا  الدولية منذ ألضني ومثا
كما أننا نعمل مع منتدى   ،تذلك حىت ألضني واثين عشر

وكالة الضاا  اإلقميم  آلسيا واحمليط اهلادئ وترنامج تطوير 
ستار ومبادرة طقس فاا  دويل، وترامج أخرى مع االحتاد 

جهدنا لتطوير عموم الضاا   ىقصار تذل الروس  وسنكمل 
تتكار التكنولوج  تغية أدا  والتكنولوجيا مع الرتكيو عمى اال

أكيد ونعيد الرت  .مهمة ترنامج تطوير قطاع الضاا  املاليوي
عمى التوامنا تكوتوس واستكمال مشاركتنا الناشطة يف 

سيما يف تنضيذ توصيات مؤمتر  اجتماعات كوتوس، ال
 لثالث.اليونيسبيس ا

امسحوا يل أن أتوجه إليكم تالتهنئة عمى  ،يف ااتام
قيادتكم ألعمالنا والتنويه لمدكتورة مازالن  صربكم وحس 

وفريقها عمى حس  التنظيم واملعر  املنظم مبناسبة العيد 
اامسني ألول رحمة منهولة إىل الضاا  الذي سو  يدوم 

 حويران/يونيو.خالل كافة شهر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ممة واملختصرةصاحب السعادة عمى هذه املداخمة الشا

 ،اآلن املتحدث األخري عمى القائمة مندوب نيجرييا املوقر
 .تضال

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ. أبيدون 
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

توجه تكممة إىل الرئيس عمى إعطا  وفد تالدي الضرصة لم
تالنسبة إيل شخصياً  يف هذا الوقت املندوتني الكرام.

تالنسبة إىل نيجرييا هذا شر  عظيم أن نتوجه إليكم و 
 تالكممة ولكافة املندوتني هنا يف هذه املناسبة.

أول  ،حني أتيت إىل هنا بذا العيد اامسني
كم م  األشخاص كانوا ،  سؤال تبادر إىل ذهين كان كالتايل

 ،يعرفون أو كانوا عند إنشا  كوتوس منذ مخسني عاماً 
وأعتقد أنه لدينا أحد اليوم كان موجوداً يف ذلك احلني حني 
اعتمد القرار مائة واثنني وسبعني عام تسعة ومخسني يف 

 ،وفيما أعود تالنظر إىل الورا  إىل هذا القرار .اجلمعية العامة
كوتوس الفقد نص هذا القرار أن  ؟ما الذي نص عميه

الدويل سو  تستعر  كما تدعو احلاجة جمال التعاون 
وسو  تنظر يف السبل العممية لوضع الربامج اليت تتيح 

وسو  تتيح  ،استخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية
التشجيع لربامج األحباث الوطنية تعد دراسة تيئة الضاا  

هل أن   ،والسؤال الذي يتبادر إىل ذهين هو .ااارج 
 كوتوس قد فعمت ذلك؟

فيما   فعمته كوتوس. دعونا ننظر إىل الورا  ونرى ما
كنا نصغ  هذا الصباح أصغينا إىل رائد الضاا  املوقر م  
روسيا حني اقتبس ما قاله يوري غاغاري  تشنن نظرته إىل 

أتذكر جيدًا حني  .األر  وكيف جيدر تنا مجيعًا التعاون
اناممت إىل األمم املتحدة لممرة األوىل عام سبعة 

ني كانت هذه وسبعني، أول ما فكرت فيه يف ذلك احل
املنافسة تني القوى تني االحتاد الروس  يف ذلك احلني 
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والواليات املتحدة حيث كنا جنمس يف القاعة وتقول 
االحتاد الروس  كال واألمر يقول الواليات املتحدة شيئًا و 

إال أن أمجل  ؟ستمر، وكنت أتسا ل إىل مىت سيدوم ذلكي
توافق اآلرا  ما يف كوتوس هو كيضية معاجلة األمور وهو ت

وكل ما فعمناه تالسنوات اامسني األخرية قد تات ممكناً 
 .توافق اآلرا  ،نتيجة هلذه الكممة الواحدة

ما الذي يعنيه ذلك  ،وإذا ما نظرنا إىل توافق اآلرا 
أن م  إذ  ،حبيث أن هذا يعين الكثري م  األمور ؟لنا

ان يف نتم تتذكرون كإذا ما ك ،القرارات اليت اختذتا كوتوس
سبيس األول يف العام مثانية وستني، وكل ما تنظيم اليوني

دائمًا ما نتج ع  مؤمترات فعمته كوتوس منذ ذلك احلني 
اليونيسبيس عام مثانية وستني يونيسبيس األول كما أتذكر، 

ج تطبيقات الضاا  قد تدأ يف ال يعرفون فإن ترنام  مذيول
اين عام اثنني سبيس الثيونيسبيس األول مث كان هناك يوني

. واآلن وجمدداً ترنامج تطبيقات الضاا  قد مت تعويوه ،ومثانني
سبيس الثالث وإن مكتب شؤون ها تنا نصل إىل اليوني

الضاا  والربنامج قد اكتمال إىل حد كبري مع الدول اليت 
تعط  والية أوسع واختصاص أوسع لممكتب ملويد م  

 اإلجنازات ادمة الدول األعاا .

نظر إليها  ؟ فيما أألمور اليت مت تطبيقهاما ه  ا
أنظر إىل سرياليون عام مثانية  ،كما قمت  ،كل عمى حدة

أنا شخصيًا أتيت إىل منظومة األمم املتحدة عام  ،وستني
، ومث كان لربنامج لسنني عديدةقدت او  ،سبعة وسبعني
سبيس لمعام اثنني ومثانني وقد اقرتحنا عمى  هناك اليوني

واملراكو  .توس تتنسيس مراكو إقميميةكوتوس ووافقت كو 
اإلقميمية تدعمكم تاتت قدر العمل اليوم وم  مث كان لدينا 

وتالدي تستايف أحد مكاتب الدعم "يو إن سبايدر" 
ب عمى وأياًا أحد املراكو حول التدري .اإلقميم  لسبايدر

اية العام تسعة ت يف �عموم الضاا  ومث كوتوس صادق
األمم املتحدة ميثاق الثالث عمى  سبيسوتسعني يف اليوني

حول تدتر الكوارث وعام ألضني وأرتعة وألضني ومخسة عرب 
املعمومات  نيجرييا متكنا يف اإلسهام يف تقدمي يف ١سات 

والبيانات لتسونام  يف جنوب شرق  آسيا وإعصار كاترينا 
 .يف الواليات املتحدة

مث طرحت كوتوس العديد م  املسائل املختصة 
وأعتقد أن أمههما معاهدة الضاا  وم   ،  ااارج تالضاا

معاهدة الضاا  نشنت العديد م  الصكوك الدولية القانونية 
وهناك مبادئ االستشعار ع  تعد ألنه م   ،اليت ساعدتنا

قدت تسبب احلطام دون هذا املبدأ فإن السواتل لكانت فُ 
م  احلطام يف الضاا  ولذلك أتت مبادرة التخضيف 

وعرب العمل الدؤوب  ،سبيس الثالثمث يف اليونيالضاائ  و 
توصمنا إىل الضريق العامل املعين تاستدامة أنشطة الضاا  يف 

 تيئة الضاا  ااارج .

إذا ما نظرمت إىل هذه األمور  ،إذًا حارة الرئيس
واألنشطة النووية واألجسام القريبة م  األر  والتخضيف 

ا ارتقت إىل تذلك ميك  لمجنة أن تقول إ� ،م  أثرها
نيطت با م  اجلمعية العامة عام تسعة مستوى الوالية اليت أُ 

 ومخسني.

سالة الرئيسية فإن الر  ،وفيما ننظر إىل املستقبل
فريقيا ه  يف أن كوتوس ه  هنا ادمتنا املوجهة إلينا يف أ

ولدينا الكثري لنكسبه والكثري لنسهم ته يف كافة هذه  .مجيعاً 
ولك  م  أجل القيام تذلك ال تد لنا  .املسائل اليت ذكرتا

م  تعويو قدراتنا الداخمية عمى املستوى الوطين، فبذلك 
نا إنوحسب سو  نتمك  م  املسامهة يف املا  قدماً، و 
 وشخصيًا نتوجه تالشكر إىل املكتب عمى ترويج وتعوي

ول النامية مبادرة الضاا  ااارج  وآمل أن العديد م  الد
فريقيا سو  تتمك  م  االستضادة  أتعد ذلك تمك اليت يف

 منها.

حارة الرئيس، إن وفدي يعترب أن الكوتوس هيئة 
أساسية لألمم املتحدة ولألسرة الدولية، عمى أساس هذا 
االقتناع إننا نتعهد خبدمة أهدا  هذه المجنة وسنستكمل 

ومنها الاالت اليت قدمت فيها  ،دعمها يف كافة الاالت
حيث مت التنسيس لممؤمتر  ،فريقيا اليومأالدعم لنا يف هلا 

فريقيا [؟يتعذر مساعها؟] يف أاإلفريق  وه  اجتماع ترعاية 
والكثري م  األمور املماثمة نشنت ع    .عام ستة وتسعني

فريقيا مثالً، لبيئية يف أكوتوس وساعدت عمى إدارة املوارد ا
يا فريقيا واجلوائر وكينه كانت مبادرة م  نيجرييا وجنوب أوهذ

 وقد دعونا الدول األخرى يف املنطقة إىل املشاركة فيها.

تكل ذلك نعترب أن الكوتوس قد لعب دورًا هائًال 
ودعمنا إىل حد كبري، نشكر املكتب، نشكركم عمى 

والذي اعتمد هذا  ،اإلعالن الذي عمدمت إىل صياغته
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الصباح ونتوجه إليكم تالتهنئة وإىل كافة الدول األعاا  
 شكراً حارة الرئيس. ،يف هذه المجنةواملراقبني 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملندوب نيجرييا املوقر عمى هذه املداخمة، السيد أتيدون 
وهو املدير الساتق لربنامج تطبيقات الضاا  وخبري مرموق 

 يف األمم املتحدة، شكراً جويًال.

كم يف أتوجه إليكم تالشكر مجيعًا عمى مشاركت
أود  .وقبل أن أعم  اختتام هذا اجلو  ،اجلو  االحتضايل اليوم

 .أن أطمعكم عمى ترتيب األعمال تالنسبة إىل يوم الغد

سو  جنتمع يف متام العاشرة صباحًا يف قاعة 
 ،ليس هذه القاعة إذاً، تل يف الطاتق السضم  M1املؤمتر 

لسممية تغية أن نبدأ تالدورة العادية لمجنة االستخدامات ا
لمضاا  ااارج  وعمى أساس جدول األعمال املؤقت الوارد 

 ،وسننظر يف البند الثاين A/AC.105/L.280يف الوثيقة 
 "،تيان م  الرئاسة" ثوالبند الثال "اعتماد جدول األعمال"

هل  ."التبادل العام لآلرا "وسو  نبدأ النظر يف البند الراتع 
 جدول األعمال لديكم أسئمة أو مالحظات تالنسبة إىل

 .املقرتح هذا؟ ال أرى م  تعميق

أود اآلن أن أدعو الوفود إىل حضل االفتتاح الرمس  
روتندا اللممعر  الدويل حول الرحمة املنهولة إىل الضاا  يف 

مجيع الوفود مدعوة لممشاركة يف  ،يف مركو فيينا الدويل
إن جمسة االفتتاح سو  يميها  .جمسة االفتتاح الرمس 

استاافة مكتب شؤون الضاا  يف قاعة موزارت يف حضل ت
 مطعم مركو فيينا الدويل.

اجلميع مدعوي  إىل هذا احلضل، وأعم  تذلك 
اختتام اجلو  االحتضايل لمدورة الراتعة واامسني لكوتوس 
وأتطمع لمقائكم جمددًا يف متام العاشرة م  صباح الغد يف 

 الدورة العادية لمجنة.

 ٤٢/١٨ايل الساعة اختتمت اجلمسة يف حو 


