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COPUOS/T.630 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٠ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٢ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٠/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

سيدايت  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)يس الرئ
 ،وساديت أسعد اهللا صباحكم، أرحب تكم مجيعًا مرة أخرى

وأعم  افتتاح اجلمسة الثالثني تعد الستمائة والدورة الراتعة 
واامسني العادية لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف 

 األغرا  السممية.

لراتعة تاألمس عرضنا اجلو  التذكاري لمدورة ا
وأصدرنا  ،واامسني لمجنة، واستمعنا إىل عدد م  البيانات

اإلعالن مبناسبة الذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف 
 الضاا  والذكرى اامسني لتنسيس المجنة.

وأجرينا مناقشة دائرة مستديرة واستمعنا إىل 
متحدثني مرموقني ررحوا ررا هم وااربم حول إجنازات يف 

   ومستقبل البشرية يف الضاا .استكشاف الضاا

عدد كبري م  ااطب الورنية م  استضدنا أياًا 
امة، إن اجلو  ستهدفت هذه األحداث التذكارية اهلاليت ا

التذكاري اختتم تافتتاح رمس  ملعر  هنا يف الروتوندا يف 
ودعانا مكتب شؤون الضاا  ااارج   ،مركو فيينا الدويل

 حلضل استقبال احتضايل.

ورواد   كل الوفود وكل الايوف ومالح  وأشكر
الضاا  الذي  اشرتكوا يف احتضاالتنا واملكتب وأمانة األمم 
 املتحدة لدعمهم يف جعل هذه املناسبة مناسبة ال تنسى.
هناك أنشطة تذكارية أخرى وأحداث جانبية سوف تتم 

 روال هذه الدورة لمجنة.

املندوتون األفاضل، هذا الصباح سوف نكمل 
وقبل ذلك أود أن أعم   ،ى اعتماد جدول األعمالأول عم

أن اليوم وأثنا  فرتة الغدا  فإن كل الوفود مدعوة حلضل 
ثانية والنصف استقبال حتت ضيافة الياتان م  الواحدة إىل ال

 .VICالـ وزات املتامخة ملطعم تعد الظهر يف قاعة م
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 اعتماد جدول األعمال

ول األعمال املندوتون الكرام، أمامكم لإلقرار جد
 ،A/AC.10/L.280يف الوثيقة  هاملؤقت هلذه الدورة ادون

قد أعد جدول األعمال املؤقت هذا عمى أساس اتضاقات 
قرت يف توصمنا إليها يف دورة السنة املاضية وتعد ذلك أُ 

كانون يف العاشر م    ٦٥/٩٧اجلمعية العامة تقرارها 
 ألضني وعشرة.األول/ديسمرب 

ادي لمعمل ادونه يف مرفق هناك جدول زمين إرش
جدول األعمال املؤقت، أرجو املالحظة أن التضسريات 

دول الومين اإلرشادي لمعمل ليس أجوا  م  جدول اجلو 
األعمال، وه  معروضة فقط ملساعدة الوفود، وسوف 

هل م   ،نكمل اآلن عمى اعتبار جدول األعمال نضسه
كم هل يل أن أعترب أن ،اعرتا ؟ يف غياب أي اعرتا 

 أقر جدول األعمال. ؟توافقون عمى جدول األعمال

 طلبات الحضور بصفة مراقب

أود أن أحيطكم عممًا أنين تمقيت رمبات م  
الوفود التالية اليت رمبت اإلذن حباور الدورة احلالية تصضة 

تيالروس و أذرتيجان و أرمينيا و أفغانستان  ،املراقب
الدومينيكية مهورية واجلرك االدمنو يا وكرواتكوستاريكا و 
ي سر مالدوفا و مجهورية وتنما و ُعمان و األردن و إسرائيل و 

كذلك و اليم  و اإلمارات العرتية املتحدة وأوغندا و النكا 
وعميه أقرتح مسطني واالحتاد األورويب. فو الكرس  الرسويل 

أنه وفقًا ملمارساتنا الساتقة أن ندعو تمك الوفود أن حتار 
وهذا تالطبع قتدا ، الالدورة وأن ختارب المجنة حسب ا

دون املساس تني رمبات أخرى م  هذا النوع وال ينطوي 
ه  لضتة عادة  عمى أي مقرر م  المجنة تشنن مركو الوفود.

يف غياب أي اعرتا  سوف نسري عمى  .نقدمها هلذه الوفود
 تقرر ذلك.هذا املنوال، ما م  اعرتا ، 

 طلبات العضوية

تالطمب املقدم أود أياًا أن أحيط المجنة عممًا 
م  أذرتيجان لتصبح عاوًا يف جلنة الكوتوس، إن الرسالة 
الرمسية م  أذرتيجان استممها مكتب شؤون الضاا  

ألضني وإحدى رذار/مارس ااارج  يف احلادي والثالثني م  
عشر وقد نقل إىل كل البعثات الدائمة لمدول األعاا  يف 

ة اليت وردت م  ن املذكرة الشضويإ المجنة يف مذكرة شضوية.
وسوف نبت  ،٧ادو�ا يف ورقة قاعة املؤمتر رقم أذرتيجان 

يف هذا الطمب عندما نصل إىل البند ااامس عشر مسائل 
 أخرى يف األسبوع القادم.

سوف نقدم لموفود أياًا ورقة قاعة املؤمتر ستة 
وتشمل اميعًا لكل الوثائق اليت وردت منذ دورة السنة 

ب املقدم م  راتطة مراكو االستشعار ع  الضائتة دعمًا لمطم
تعد يف العامل العريب لمحصول عمى مركو املراقب الدائم يف 

 واآلن سوف أقدم لكم كممة الرئيس.هذه المجنة. 

 كلمة الرئيس

أصحاب السعادة، املندوتون الكرام، يسرين كل 
السرور أن أرحب تكم مجيعًا يف الدورة الراتعة واامسني 

تنن تتاح يل الضرصة مرة أخرى أن أترأس  وأتشرف ،لمجنة
تعاونكم لجلنة الكوتوس وأشكركم مجيعًا لدعمكم املتواصل و 

مانضريد نيكو الضعال وأشكر أيااً زمالئ  يف مكتب المجنة 
وراميوندو غونواليو أمينات م  فريقيا جماجة م  جنوب أ

 .شيم  لدعمهما القيم لعمل المجنة

التعازي ااالصة ويف البداية أود أن أعرب ع  
تاكستان و نيوزيمندا وميامنار و والتاام  لشعوب الياتان 

السعودية والسودان تالنسبة لمكوارث الطبيعية األخرية اليت و 
إن  أودت تنرواح كثرية وأحلقت أضرارًا تالغة بذه الدول.

هذه الكوارث األخرية توضح لنا مرة أخرى مدة هشاشية 
رات لمتخضيف م  اآلثار أوضاعنا ومدى أمهية تنا  القد

 املخرتة هلذه الكوارث.

إن أدوات الضاا  ال غىن عنها يف هذه املساع ، 
وعية المجنة جهودًا متواصمة لمنهو  تالوع  والت توقد تذل

تطبيقات التكنولوجيا الضاائية وتنا  القدرات يف استخدام 
عمى األصعدة الدولية واإلقميمية والورنية يف جماالت حيوية 

مثل تدتر الكوارث وتغري املناخ واألم   ،البشرية مجعا ختص 
 الغذائ  والصحة العاملية.

أيها املندوتون الكرام، تصادف هذه السنة الذكرى 
مما فتح  ،اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا  لممرة األوىل

يف الثاين عشر  .رفاقًا جديدة لبحوث الضاا  واستكشافه
إن رائد  ،تسعمائة وألفواحد وستني و نيسان/أتريل م  
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الضاا  السوفيييت يوري غاغاري  استكمل أول رحمة فاائية 
وأود أن أهنئ االحتاد فوستوك، عمى منت مركبة الضاا  

 الروس  بذه املناسبة.

أياًا يف الثاين عشر م   ،منذ ثالثني سنة
لومبيا األمريك  انطمق ليصبح فإن مكوك كو نيسان/أتريل 

 .فاا  ميك  إعادة استخدامهاركبة أول حتميق اختباري مل
إجناز عظيم والشجاعة اليت اتسمت با الواليات املتحدة يف 

ا يف التعاون الدويل يف الضاا  تنضيذ هذا الربنامج وإسهامه
وأهنئ الواليات املتحدة  سائل تعرتف با كل الدول.م

وكان يل حظ التحميق يف الضاا   ،مبناسبة تمك الذكرى
منذ ثالثني سنة عمى منت حمطة الضاا   ااارج  شخصياً 

ستة تعد شهر م  إ�ا  الرحمة األوىل [؟يتعذر مساعها؟] 
 ملكوك الضاا .

إن هذه التجرتة القيمة غريت رؤييت و�ج  حيال 
القاايا العاملية وجعمتين أركو عمى محاية كوكبنا األر  
وعمى مساعدة التنمية العاملية واإلقميمية م  خالل تطبيقات 

 لضاا .ا

وأثنا  اجلو  حويران/يونيو الضاتح م   ،تاألمس
التذكاري واملائدة املستديرة استطعنا أن ننظر يف عدد م  
النقاط اهلامة اليت أرجو أن تساعدنا يف عممنا يف هذه الدورة 

وقد استخمصت العديد م   .والدورات القادمة لمجنة
 وأود أن أررحها عميكم مجيعاً.ستنتاجات اإل

أن منع  النظر يف كيضية إسهام حبوث عمينا 
كيف تسهم يف   ،الضاا  ونظم وتكنولوجيات االستكشاف

تغري املناخ العامل  واألم  ذلك يف مبا مواجهة التحديات 
الغذائ  والصحة العاملية وأن نسعى لبحث النواتج واآلثار 

وكيف  ،اجلانبية لمبحوث العممية لتحميق اإلنسان يف الضاا 
 تالنضع عمى البمدان النامية. ميك  أن تعود

عمينا أن ندعم التعاون اإلقميم  واألقاليم  يف 
أمرًا تالغ األمهية لامان  جمال األنشطة الضاائية اليت أصبح

استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية ومساعدة 
الدول يف تطوير قدراتا الضاائية واإلسهام يف إجناز أهداف 

 التنمية لأللضية.

التعاون الوثيق ينا أياًا أن [؟يتعذر مساعها؟] عم
تني المجنة وهيئات حكومية دولية أخرى املعنية جبدول 

مبؤمترات  لألمم املتحدة مبا يف ذلك ما يتصلأعمال التنمية 
األمم املتحدة والقمم املتعمقة تالتنمية االجتماعية 

 واالقتصادية والثقافية.

ع العامل يسرين أن أراكم هنا تنتون م  أصقا 
ويشرفين هذه  ،هذه المجنة رتاك يف مداوالتاملختمضة لإلش

، جلنة املرة أن أرحب وأن أهنئ العاو اجلديد لمجنة
اليت أدت دورًا هامًا يف المجنة  ،أقصد تونس ،الكوتوس

تصضة املراقب وإنين أثق أن عاوية تونس سوف تثري 
 مناقشات المجنة وسوف تقرتنا م  أهداف التعاون الدويل

 يف االستخدامات السممية لمضاا  ااارج .

يسرين أياًا أن أرحب مبراقب دائم جديد يف 
يف الضاا   نلمنهو  تاألما ةالمجنة، الراتطة الدولي

IAASS. 

إن المجنة الضرعية العممية والتقنية والمجنة الضرعية 
 حققتا إجنازات هامة هذه السنة وأهنئ السيد ةالقانوني

انيا والسيد أمحد رالب زادة م  إيران م  أملأورليش كوت 
 لقيادتما املمتازة ومهارتما يف إدارة عمل اهليئتني.

م  اهلند شيضاكومار ي أيااً لمسيد ر كأعرب ع  ش
تيتري م  املممكة املتحدة والسيد سام هارتيسون والسيد 

م  سريجيو كماشيو فريقيا والسيد مارتينيو م  جنوب أ
م  الربازيل نسريات فيمو خوسيه مو املكسيك والسيد 

جان فرانسوا م  النسبا والسيد إرمغارد مارتو السيدة و 
نس م  تمجيكا لقيادتم املمتازة يف هذه املرة عندما ماي

 ترأسوا أفرقة العمل التاتعة لمجنتني الضرعيتني.

الضرعيتني يف السنوات املاضية  إن المجنة وجلنتيها
هلام يف قق الدور اأثبتا أن إرادة الدول األعاا  سوف حت

قرارات هامة حلماية األر  وتيئة التعاون الدويل واختاذ 
الضاا  وتعويو قدرة الدول يف النهو  تالتنمية االجتماعية 

وتوريد فهم األرر الرقاتية واآلليات  ،واالقتصادية والثقافية
 لبموغ هذه الغاية.

وجدنا الكثري م  ااربا  يف  ،مع مرور السنوات
قانون والسياسة عرضوا مهاراتم ووقتهم إلرشاد العمم وال
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 .جلنتنا والمجنتني الضرعيتني مما أفاى إىل نتائج ممموسة
وأنتهو الضرصة ألعرب عمى التقدير ااالص هلم مجيعاً، 

ماتم م  أجل هدفنا املشرتك وإتراز الدور الضريد م  هاسإل
 .نوعه الذي تؤديه المجنة واهليئتني الضرعيتني

أيها املندوتون الكرام، إن ، يد العامل عمى الصع
المجنة الضرعية العممية والتقنية تنظر تاستمرار يف التطورات 
األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة وفوائد هذه 

ويسرين  .النظم تالنسبة لالقتصاديات والتمعات يف العامل
أن أنوه تننشطة مكتب شؤون الضاا  ااارج  تصضته 

، كيف نبين القدرات يف قانون ICGـ مانة التنضيذية لماأل
الضاا  مبا يف ذلك يف البمدان النامية وهو جو  هام م  

لتعميم والبحوث والتطوير أما ا .عمل المجنة الضرعية القانونية
وتعميم املعمومات، ه  ضرورية لتعويو القدرات يف هذا 

لممكتب يف صل وإنين يسرين أن أنوه تااللتوام املتوا .الال
 هذا الشنن.

إن ترنامج األمم املتحدة لمتطبيقات الضاائية ال 
يوال يؤدي دورًا هامًا يف حتسني القدرات تالذات يف البمدان 

عمًا لمجهود الرامية مية الستخدام تكنولوجيا الضاا  دالنا
 لتحقيق التنمية املستدامة وحتقيق أهداف التنمية العاملية.

املكتب والمجنة الضرعية عمى أساس اقرتاحات 
أوصت أنشطة مقرتحة لمربنامج عام ألضني  ،العممية والتقنية

ادون  ،وإحدى عشر لك  تعتمد يف المجنة هذه الدورة
وسوف يعر  املكتب لنا  .ذلك يف تقرير المجنة الضرعية

 .أياًا يف هذه الدولة أنشطته املخطط هلا يف السنة القادمة
ا تالنسبة لمتحديات اليت تقيمه ونظرًا ملالحظايت الساتقة

"يو إن رز يف تنضيذ خطة الكوارث أسجل سروري لمتقدم احمل
[؟يتعذر مساعها؟] التقدير " ٢٠١٢ – ٢٠١١سبايدر 

أياًا لمموارد الطبيعية اليت قدمتها دول أعاا  شىت كذلك  
كل الدول األعاا  األخرى اليت أعرتت ع  استعدادتا 

 ية دعماً لتنضيذ الربنامج.نقدية وعينإسهامات لتقدمي 

الكيانات األخرى يف إن دور املنظمات الدولية و 
سعانا توال ذات أمهية أساسية تالنسبة مل الالال الضاائ  

املشرتك لمنهو  تننشطة الضاا  عمى األصعدة الورنية 
 واإلقميمية واألقاليمية والعاملية.

أود أن أؤكد عمى الدور اااص الذي تؤديه 
اإلقميمية إذ توفر منصات لتعويو التنسيق والتعاون اآلليات 

تني الدول املرتادة لمضاا  والدول الضاائية الناشئة وإقامة 
شراكات تني املستخدمني ومقدم  اادمات املستندة إىل 

 الضاا .

يسرين أن أالحظ التحاريات اجلارية لممؤمتر 
الضاائية اإلفريق  الراتع املعين تالعموم والتكنولوجيا  يالقياد

تنا  رؤية مشرتكة لمضاا  يف "لمتنمية املستدامة حتت شعار 
، تستايف هذا المقا  حكومة كينيا م  ستة "إفريقيا

ألضني وإحدى أيمول/سبتمرب وعشري  إىل مثانية وعشري  
 عشر.

إن الدورة الساتعة عشر حملضل وكاالت الضاا  
يف ممبورن اإلقميمية آلسيا واحمليط اهلادي انعقدت يف 

تشري  سرتاليا م  ثالثة وعشري  إىل ستة وعشري  ا
المقا   لضني وعشرة واملوضوع الرئيس  هلذاأالثاين/نوفمرب 

دور تكنولوجيا الضاا  والصناعة الضاائية يف التصدي "
إن الدورة الثامنة عشر لممحضل سوف تنظم  ."لتغري املناخ

افورة تالتشارك تني سنغافورة والياتان وتستايف المقا  سنغ
 .ألضني وعشرةكانون األول/ديسمرب يف  

عقد دورته الراتعة لممجمس يف  APSCOإن الـ  
السنة م  هذه كانون الثاين/يناير ند يف �اية  تتايا يف تايم

كمشروع  APSCOساتل عايل االستبانة وأقر تنضيذ نظام 
املشروعان سوف ينضذان  اختياري كنشاط أساس .

عمومات اادمات يف تاإلضافة إىل منصة تقاسم م
APSCO. 

عقد يف انالضاا  السادس لألمريكتني  إن مؤمتر
ألضني تشري  الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٥املكسيك م  

ستاافته حكومة املكسيك. إن املؤمتر اختتم ا وعشرة
تاعتماد إعالن كاتشوكا الذي يشمل ندا ات إلنشا  
ية جمموعة استشارية تقنية تتكون م  ممثم  وكاالت فاائ

شؤون الضاا  ويقدم والوكاالت احلكومية املسؤولة ع  
عاا  ويقوم تتوفري األمان الدعم االستشاري لمدول األ

 .املؤقت

ممراكو اإلقميمية ر اهلام لأود هنا أن أنوه تالدو 
لعموم تكنولوجيا الضاا  وتعميمها واملنتسبة لألمم املتحدة 
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تقوم ته  إن العمل الذي فه  تؤدي دورًا هامًا لمتعاون.
األمم املتحدة [؟يتعذر مساعها؟] املراكو اإلقميم  تدعم م  

لقد أرست املراكو  .لتطبيقات الضاا  يستحق الثنا  الكبري
اإلقميمية البىن التحتية لمتدريبات املتقدمة يف جمال العمم 
والتكنولوجيا الضاائية وهلا ترامج تعميمية تمغت مستوى عال 

عم املقدم م  املنظمات املراقبة وحن  نقدر الد .م  النجاح
االحتاد الدويل  ،وأود أن أشري إىل تعض هذه اهليئات

 ،لممالحة الضمكية مبا يف ذلك الدول املايضة ذات الصمة
وهو  IECتنظم كل سنة املؤمتر العامل  لممالحة الضمكية 

يقدم حوارًا أساسيًا تني كل أصحاب املصمحة يف امليدان 
 احلكومية والقطاع اااص.الضاائ  عمى األصعدة 

يف السنة املاضية انعقد لدى املؤمتر تاستاافة 
وقد تمغ نتيجة ناجحة وأتطمع إىل  ،اجلمهورية التشيكية

أود أن  فريقيا.ضه جنوب أمؤمتر هذه السنة وسوف تستاي
أشكر املعهد الدويل لقانون الضاا  أو املركو األورويب لقانون 

يف دورة هذه السنة لمجنة  الضاا  لتنظيمهما تنجاح منتدىً 
نظرة جديدة لتعيني حدود "الضرعية القانونية حتت شعار 

ومنذ الدورة األخرية شاهدنا إجنازات   "،الضاا  ااارج 
 كثرية حققها أعاا  هذه المجنة.

- CDكل الوفود قدمت القرص املاغوط 
ROM  ويشمل أهم النشرات حتت عنوان أضوا  عمى

ال داع  لك  أخو  يف  ،الضاا  عام ألضني وعشرة
تضاصيل ذلك، مع ذلك أود أن أقدم الشكر ااالص 

 إلصدار هذا القرص املاغوط. IISLالـ و  IAFالـ لكوسبار و 

قبل أن أختتم أود أن أشدد  ،املندوتون الكرام
يف هذه األيام ، عمى نقطة، ال ينبغ  أن تغرب ع  تالنا

نا نتذكر تينما حنتضل تالذكرى اامسني ألول دورة لمجنت
أياًا أنه روال كل هذه السنوات فإن أمانة األمم املتحدة 

ا  ااارج  ميثمها مكتب شؤون الضا ١٩٩٣واليت منذ عام 
 تتسهيل عممنا وتطبيق كف تتضاىنظمت واقضة معنا كضًا ت

أغتنم الضرصة ألعرب تالنياتة ع  المجنة ع  الشكر  قراراتنا.
مم املتحدة واملكتب لكل املوظضني الساتقني واحلاليني لأل

وهنا أود ان أشكر فريق  .الذي  ساعدونا يف مساعينا
خدمات المجنة وقسم البحوث التاتع لممكتب لدعمهم 

مهم ألحداث عديدة املمتاز لنا روال سنوات كذلك تنظي
 ة لمجنة.أثنا  هذه الدور 

ومع  ،أمامنا جدول مشحون يف األيام القادمة
لعظيم وحل الكثري م  ذلك مراعاة السجل اإلجنازات ا

املسائل املعقدة يف ظل التوافق يف اآلرا  وتضال تعاونكم 
فإنين أثق أن هذه الدورة سوف تكمل  ،وإسهاماتكم القيمة

 تالنجاح وشكراً حلس  إصغائكم.

 جدول األعمال اإلرشادي

كما جرت العادة يف   ،حارات املندوتني الكرام
دول املاض  لديكم جدول أعمال إرشادي ممحق جب

اليوم صباحًا وسنعمل يف األعمال املؤقت اعتمد يف المجنة 
عميها ميك  أن نعدله مبرونة وتاملرونة الالزمة ولك  سنحاول 

وكذلك يستموم قرار اجلمعية العامة  .أن نتبعه تالقدر الكبري
ة أن حيرتموا تد  كافة أعاا  األمم املتحد  م  ٣٢/٧١

 .اماً هلامموارد املتاحة واحرت اجلمسات وذلك ل

كذلك أتمغكم تبعض الرتتيبات اليت اختذت وه  
 MOE100و M7وكذلك يف  M1أننا سنمتق  يف 

MOE 13 15 16 18 و19 وE0953 . الرتمجة الضورية
الضرنسية و اإلنكميوية و الصينية و متوفرة تالمغات الرمسية العرتية 

الروسية واإلسبانية وسنسجل اجلمسات العامة تالمغة و 
أرجو أن تتنبهوا إىل أنه يف ممحق  .إلنكميويةاألصمية وتا

اعتمدت اجلمعية العامة إرشادات  ٥٦/٢/٢٤٢القرار 
 وخطوط توجيهية حول حتديد مدة االجتماعات.

أوالً، عمى االجتماعات أن تنعقد خالل 
العمل العادية أي م  العاشرة حىت وساعات اجتماعات 

تعد الظهر  الواحدة تعد الظهر م  الثالثة حىت السادسة م 
 يف أيام العمل يف األسبوع.

عمى اهليئات الدولية احلكومية أن حترتم منط  ،وثانياً 
االجتماعات ودورات رفع التقارير وذلك تالتنسيق مع 
خدمات املؤمتر وذلك لتكيضها مع االجتماعات والطمبات 

إضافًة إىل ما قمته اآلن إن القيود  .اليت تقدم يف كل اجتماع
ك القدرات احملدودة املتوفرة يف خدمة املؤمترات املالية وكذل

تواجه حاليًا زيادًة يف الطمب عمى االجتماعات وعمى 
ولكننا ال ميك  أن نتكيف مع هذه الطمبات وأن  .الوثائق

لذلك جيب أن حنرتم ااطوط التوجيهية  ،نمبيها مجيعاً 
اجلديدة اليت وضعت تشنن الرتمجة الضورية لالجتماعات 

كذلك جيب أن نتنبه إىل أن املشاورات غري الرمسية   .والوثائق
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واالجتماعات ال ميك  أن تنعقد يف أوقات غري أوقات 
كذلك خدمة إدارة املؤمترات قد   .العمل اليت حددتا

أدخمت جمموعة م  تداتري الضعالية مثل التعاقد مع ااارج 
ختضيض و وكذلك معاجلة الوثائق تشكل إلكرتوين كامل 

اإلضافية وكذلك ختضيض العمل الميم   ساعات العمل
 وعمل حترير الوثائق ومراجعتها تشكل مكثف.

كذلك هناك توثيق وتنسيق كاممني هنا تني 
وذلك مع األمانة وخدمة املؤمترات لذلك عمى  ،الوفود

الومال  يف خدمة املؤمترات أن يقدموا لنا كافة الوثائق تكافة 
سبب القيود اليت ولك  ت .لغات العمل إىل أقصى حد ممك 

أشرت إليها هناك تعض الوثائق اليت ل  تكون متاحة إال 
عند جمسة تعد الظهر االختتامية األخرية تالمغة اإلنكميوية 

املدة الومنية  وم  دون مراجعة وذلك تسبب ووفق ،فقط
فيها التقارير، لذلك أعول عمى تضهمكم  اليت ميك  أن تقدم

ام املهل الومنية احملددة وتعاونكم مع األمانة م  أجل احرت 
عًا أن وأرجو أن نتمك  بذه التداتري مجي .لتقدمي املواضيع

 ننجح يف إجناز هذه الدورة.

كذلك أذكركم تنن هناك رمب م  اجلمعية العامة 
مبا يف ذلك  ،لتخضيض حجم التقارير اليت تصدر ع  األمانة

ضغط  ومبا أن األمانة حتت .تقارير اهليئات الدولية احلكومية
لذلك هناك تداتري قد  ،ختضيض حجم تقاريرها وتقميصه

وأضم  لكم أن هذا  .اختذت م  أجل حتقيقها هلذا اهلدف
سيتم م  دون التنثري عمى مامون التقرير أو جودته ولذلك 
 أرجو منكم أن تتضهموا هذا التدتري وتدعمونا يف هذا الال.

م عمى املندوتني الكرام أياًا أن يطضئوا هواتضه
ألن هذه اهلواتف ولو كانت  ،ااميوية يف قاعة االجتماع

وتؤثر  ،حىت صامتة تؤثر عمى النظام الصويت يف القاعة
 .تالتايل عمى جودة الرتمجة الضورية وتسجيل االجتماعات

 لذلك أرجو منكم أن حترتموا هذا املوضوع.

حارات املندوتني الكرام، قبل أن ننتقل إىل البند 
أود أن أنتهو  "التبادل العام لآلرا "أعمالنا  التايل م  جدول

هذه الضرصة لك  أتمغكم تننه مبوجب البند ااامس عشر 
واليت سننظر ته تاألسبوع املقبل سننظر م   "أخرى ئلمسا"

مجمة أمور يف الرتشيحات اليت حصمنا عميها م  الموعات 
ثنا ثاين لمجنة لضرتة ألضني واالرئيس الاإلقميمية ملنصب نائب 

عشر ألضني وثالثة عشر وملنصب رئيس المجنة الضرعية 
مما يؤلف املكتب يف المجنة ويكون   ،القانونية لمضرتة ذاتا

حصمنا عمى ترشيحات لرتؤس المجنة  مضرتة املقبمة.لكامًال 
الضرعية العممية والتقنية لضرتة ألضني وأرتعة عشر ألضني ومخسة 

 CRPقاعة املؤمتر عشر وهذه الرتشيحات موجودة يف ورقة 
 ثالثة وأرتعة ومخسة ووزعت مجيعاً عمى كافة الوفود.

 التبادل العام لالراء –البند الرابع 

امسحوا يل اآلن أن أنتقل إىل البند  ،مندوتينا الكرام
وكتوجيهات  "التبادل العام لآلرا "الراتع م  جدول أعمالنا 

ان ال وكل تي ،عامة هنا، إن البيانات يف إرار هذا البند
واملتحدث األول عمى قائميت  ،جيب أن يتجاوز العشر دقائق

سعادة السضري  هو مندوب جمموعة السبعة وسبعني والصني.
 .لميونان مداخمة ،اليونان عضواً  .عم  سمطان تضال

(اجلمهورية اهليمينية) السيد ب. زوغرافوس 
نعم شكرًا حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

باح ااري مجيعاً، أود أن أستكمل مداخمتك هنا الرئيس، ص
م  خالل اإلشادة تومالئك رواد الضاا  الذي  فقدوا 

أنا يف مداخميت تعد الظهر سنوزع  .أرواحهم يف الضاا 
رواد الضاا  الذي  فقدوا  ،قائمة تنمسا  هؤال  األتطال

وسنقوم بذا ملاذا؟ ألن اآلن االجتماع  ،حياتم يف الضاا 
وأريد أن أعرب ع   ،جمسة عامة أوىل لنا هنا ،األول
ألننا لدينا  ،تعازي اليونان وتعازّي الشخصية ،تعازيّ 

عالقات قريبة م  الياتان اليت تعد الكارثة الطبيعية وهذا املد 
الطبيع  الذي ضربا مؤخرًا إال أن هذه الكارثة اليت البحري 

 ،اتانه  م  صنع اإلنسان وتسبب املضاعل النووي تدد الي
لدينا رواتط عائمية مع  .لذلك حن  نتضهم هذا املوضوع

الياتان ولذلك نعترب أنه جيب أن نستضيد م  القدرة النووية 
ولك   ،والطاقة النووية يف الضاا  ااارج  ويف األر  أيااً 

لذلك أود أن أرمب أن نقف  .أن نتنبه إىل خماررها أيااً 
فقدت يف الياتان،  دقيقة صمت وذلك احرتامًا لألرواح اليت

 شكراً حارة الرئيس، وأعذرين عمى هذه املداخمة.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لميونان عمى هذه املداخمة وعمى اقرتاحك، أوافق عمى ما 
قمته، ميكننا أن نقف دقيقة صمت لألرواح اليت فقدت يف 

 الياتان.
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 [دقيقة صمت]

شكراً   المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية مالرئيس 
 .إعطا  الكممة إذاً لموعة السبعة والسبعني والصنيتدأ توأ

جمموعة السبعة والسبعني ٠السيد علي سلطان 
تسم اهللا الرمح  والصني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

سم جمموعة السبعة والسبعني احارة الرئيس، ت ،الرحيم
ذًا ع  ارتياحنا لرؤيتك ترتأس والصني امسح يل أن أعرب إ

الدورة الثالثة واامسني لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف 
وأريد أياًا أن أعرب لتقديرنا ملدير  .األغرا  السممية

 ،الدكتورة مازالن عثمان ،مكتب شؤون الضاا  ااارج 
والضريق العامل معها عمى حتاري هذه الوثائق والتخطيط 

 هلذا االجتماع.

الرئيس، أريد أن أعرب أننا يف هذا العام  حارة
وحن  حنتضل تالذكرى اامسني لتنسيس وإنشا  جلنة 
الكوتوس وألول رحمة متت إىل الضاا  عندما قام با يوري 

عام ألف نيسان/أتريل غاغاري  يف الثاين عشر م  
وم  تعده حوايل مخسمائة رجل  ،وتسعمائة وواحد وستني
ا م  التحميق يف الضاا  وكان هذا وامرأة متيووا تنن متكنو 

وهكذا متكنا م  االستضادة  ،مصدر إحيا  لألجيال املقبمة
 كنشاط يكرس لرفاهية الشعوب مجيعاً.  ةم  العموم الضاائي

لطاملا عممت تمك المجنة  ،خالل تمك الضرتة
الكوتوس كصمة وصل تقدم موايا ومنافع البحوث 

صعوتات يت تعاين م  والتكنولوجيا الضاائية إىل البمدان ال
إن جمموعة السبعة  ،ويف هذا الصدد .جتماعيةاقتصادية وا

وسبعني والصني تنتهو هذه الضرصة لك  تعرب ع  تقديرها 
العميق لعمل جلنة كوتوس وعمل المجنتني الضرعيتني الذي 

جنو م  أجل تعويو التعاون الدويل م  أجل استخدام أُ 
وذلك عرب صياغة  الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

وتقدمي إرار  ،املعاهدات اليت تنظم أنشطة الضاا  ااارج 
مناسب ملعاجلة هذه املواضيع اليت ترتك أثرًا كبريًا عمى تطور 

كمما حددت جلنة كوتوس وكمما ناقشت  الشعوب واألمم.
  ،احلمول ووجدت حمول ملواضيع أساسية متصمة تالضاا 

 وال مضر منها.كمما تبني أن هذه المجنة أساسية 

حارة الرئيس، يف األعوام األخرية شهدت جلنتنا  
كيف انطمقت البمدان النامية يف األنشطة الضاائية ويف 

هناك دول عظمى كثرية م   .مناقشات كبرية يف كوتوس
جمموعة السبعة والسبعني والصني قد حققت إجنازات كبرية 

إدخال فيما أن غريها قد تدأ لمتو ت ،يف األنشطة الضاائية
يبني هذا األمر أن   .األنشطة الضاائية يف تراجمها الورنية

كافة أعاا  جمموعتنا لديهم وع  متوايد لألنشطة الضاائية 
تعترب جمموعتنا أن   ،ويف هذا السياق .وقدراتا وأمهيتها وأثرها

حيث تكون املسائل املتصمة تالضاا  قيد  ،كافة احملافل
ن أن كافة البمدان جيب أن تعوز م  أجل ضما ،النقاش

 ميك  أن تنطمق يف هذه األنشطة عمى أساس املساواة.

حارة الرئيس، تعترب جمموعتنا أن تعويو التعاون 
الدويل يف األنشطة الضاائية جيب أن يتم م  أجل تعويو  
كافة جوانب االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  وحتسني 

ذلك م  أجل و  ،األنشطة القائمة واملستقبمية يف هذا الال
املسامهة يف الرفاهية العاملية االقتصادية واالجتماعية ويف 

 سيما عند البمدان النامية. التنمية املستدامة ال

تود جمموعة السبعة وسبعني والصني أن  ،يف البداية
 ،تذكر تاستكشاف الضاا  ااارج  عمى أساس املساواة
ر ووفق مبدأ عدم متمك الضاا  ااارج  مبا فيه القم

واألجسام السماوية األخرى واستخدام الضاا  ااارج  يف 
األغرا  السممية كما ورد يف املواد واحد واثنني وثالثة 
وأرتعة يف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف الضاا  

وذلك  ،ااارج  مبا فيها القمر واألجسام السماوية األخرى
 جية.لك  نام  املنافع املشرتكة لألنشطة ااار 

حارة الرئيس، حارات املندوتني الكرام، إن 
ناقش يف هذه الدورة ه  يف غاية عددًا م  مواضيع اليت ستُ 

تنا  و نقل التكنولوجيا، و محاية البيئة،  ،األمهية لمبمدان النامية
منع الكوارث الطبيعية و التنمية املستدامة، و القدرات، 

جماالت  والتخضيف م  رثارها، م  مجمة مواضيع كثرية ه 
مجيعًا جيب أن نعوزها عرب التعاون الدويل يف األنشطة 

 الضاائية.

يمعب الضاا  ااارج  دورًا مهمًا ومتوايدًا يف 
وهذه  ،التنمية االجتماعية واالقتصادية لكافة الدول

األنشطة يف الضاا  ااارج  خالل العقود املاضية قد 
مية إن كانت حكو  ،مع ظهور جهات فاعمة جديدة تتوايد

لذلك عمينا محاية  ،م  كافة دول العامل ،أو غري حكومية
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الضاا  ااارج  وأن نستخدمه تشكل رشيد عمى أنه مورد 
االستخدام املستدام لمضاا  ميك  أن يكون  ربيع  حمدود.

مامونًا إذا كانت كافة األنشطة اليت تتم يف هذه البيئة 
 .اً مدعومة تتوجيهات واضحة قواعد وتوصيات واضحة أيا

يف الوقت ذاته هذا الواقع اجلديد يبني أننا جيب أن ننجو 
بذا األمر وأن ننظر يف مسائل   عمًال كبريًا تعد لك  نقوم

 رية.كث

حارة الرئيس، إن تكاثر احلطام الضاائ  
تنثريها وتدخمها تؤثر عمى استدامة  وأوإمكانية االرتطام 

املدار سيما يف  ال ،األنشطة الضاائية يف املدى البعيد
 .املنخضض تالنسبة لألر  واملدار الثاتت تالنسبة لألر 

[؟يتعذر لذلك ترحب جمموعة السبعة وسبعني والصني تنن 
مد عامل حول استدامة األنشطة الضاائية يف األمساعها؟] 

 .وذلك يف إرار المجنة الضرعية العممية والتقنية ،البعيد
ذا املوضوع أن تتاتع مناقشاتا حول هعمى ونشجع المجنة 

لك  نام  تشكل مجاع  أن األنشطة الضاائية تكون 
 ،الضاا  وتشكل متوام يف مامونة لكافة اجلهات الضاعمة 

  ااارج  وصوالً ميك  لكافة الدول أن تصل إىل الضاا
 عادًال ومنصضاً.

تعترب جمموعتنا أن عمى جلنتنا أن  ،يف هذا السياق
تني المجنتني الضرعيتني تمعب دورًا ناشطًا يف تعويو التضاعل 

العممية والتقنية والقانونية لك  نام  أن التقدم العمم  
والتقين يعاجل تشكل مالئم يف اإلرار القانوين لألنشطة 

جيب أن نعوز التنسيق وأوجه التآزر تني  ،لذلك .الضاائية
المجنتني الضرعيتني مما يعوز التضاهم واالنامام واالمتثال 

لتاتعة لألمم املتحدة واليت ه  موجودة لمصكوك القانونية ا
 يف هذا الال.

يف هذا السياق، إن الوقت املكرس لمجنة الضرعية 
د وأن نستضيد منه إىل أقصى حد رشّ القانونية جيب أن يُ 

وجيب أن يتم هذا عرب إدراج تنود جوهرية ومواضيع  .ممك 
ار قانوين دويل أساسية بدف تعويو التقدم يف وضع إر

لذلك إن مدة األسبوعني لمجنة الضرعية  الضاائية. لألنشطة
القانونية جيب أن حنافظ عميها لك  نام  أن اجلوانب 
القانونية املستقبمية لإلرار القانوين الدويل ميك  أن تعاجل 

 معاجلة سميمة.

حارة الرئيس، لدينا فعًال رلية مالئمة متمثمة يف  
 .املتصمة تالضاا  كوتوس وجلنتيها الضرعيتني ملعاجلة املواضيع

وجيب أن نذكركم أن الشعوب تالعامل تعول عمى منظومة 
خاصة يف البمدان  ،األمم املتحدة لتم  احتياجاتا العامة

ويف روح تعاونية وتوفيقية تنمل جمموعتنا أن نتمك   .النامية
م  معاجلة هذه املواضيع وأن نصل إىل استنتاجات 

فاهية العاملية عرب تعويو وتوصيات م  شن�ا أن تساهم يف الر 
التعاون الدويل القوي يف استخدام الضاا  ااارج  يف 

وجمموعتنا عمى استعداد لممناقشة  األغرا  السممية.
لدخول يف كافة النقاشات اليت ستتم يف هذه الدورة وأن وا

تعرب ع  ررائها تشنن تنود خمتمضة م  جدول األعمال، 
 شكراً جويًال.

شكراً  :ية م  المغة اإلنكميوية)(ترمجة فور  الرئيس
جويًال لممتحدث تاسم جمموعة السبعة والسبعني والصني 

سم جمموعة أمريكا الالتينية ات والكممة اآلن لكولومبيا
 ، غروالك.والكاري 

(كولومبيا، تاسم السيد ف. باديال دي ليون 
جمموعة أمريكا الالتينية والكاري ، غروالك) (ترمجة فورية م  

امسح يل تاسم  ،شكراً جويًال حارة الرئيساإلسبانية):  المغة
جمموعة أمريكا الالتينية والكاري  أن أهنئك عمى ترؤسك 

وهذا يبني إىل أي مدى  ،لمدورة الراتعة واامسني لمجنة األم
الدورة  رأست أنتنجو أعمالنا تنجاح تعد أن تميك  أن تُ 

ثائق اليت الساتقة ونريد أن نشكر األمانة عمى كافة الو 
 أعدتا لنا عمى هذا الال .

إن االحتضال تالذكرى اامسني إلنشا  جلنة 
ول رحمة ألاستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية و 

إذًا بذه الرحمة الطويمة  ليبني هذا االحتضا ،قام با لمضاا 
. وتود اليت قمنا با تاستكشاف الضاا  ملصمحة اإلنسان

ن تنوه تعمل اجلنة األم وجلنتيها الضرعيتني ك أوالر جمموعة غ
كذلك جمموعتنا عمى قناعة   .تتعويو احلوار والتعاون الدوليني

تنمهية االستخدام السمم  لمضاا  ااارج  واملنافع اليت 
وهنا عمينا  .ميك  أن نستضيد منها ملصمحة التنمية البشرية

ظم ثالثة وأرتعة اليت تنو اثنني  ،أن حنرتم هذه املبادئ
خاصة الوصول  ،استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه

 إىل الضاا  ااارج  عمى قدمالعام والدويل والعامل  إذًا 
املساواة وتدون متييو وكذلك مبدأ عدم متمك الضاا  
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 .ااارج  مبا يف ذلك القمر واألجسام السماوية األخرى
وكذلك التوام تعهدت ته الدول تنن استخدام الضاا  

   سيكون حصراً يف األغرا  السممية.ااارج

حارة الرئيس، إن التقدم الذي أحرزناه يف 
يف جمال التنمية البشرية وتعويو  ،األنشطة الضاائية املختمضة

تكنولوجيا الضاا  يف جماالت متنوعة كالعموم والبيئة والطب 
حتثنا عمى تضهم أمهية التعاون الدويل واألقاليم   ،والتعميم

شطة الضاائية ك  نتمك  م  أن حنرز التقدم يف جمال األن
يف هذا الال وأن نسمح تتسجيمه يف كافة البمدان يف العامل 

خاصة عندما تاع تراجمها وأنشطتها  ،سيما النامية منها ال
 .لبنا  قدراتا يف الاالت العممية والتكنولوجية

إن االستخدام املتوايد لمضاا   ،إضافًة إىل ذلك
أن يؤدي إىل أثر غري متوقع عمى تيئة الضاا   ااارج  ميك 

ااارج  مثل اكتظاظ املدار الثاتت تالنسبة لألر  وإدارة 
احلطام الضاائ  واستخدام الطاقة النووية يف املدارات 

ه  مجيعًا جوانب ميك  أن تؤثر عمى استدامة  ،األرضية
 األنشطة الضاائية.

ها ك أن تعرب ع  تقدير والر ، تود جمموعة غبذا
حرز يف جمال الضريق العامل املعين تاستدامة لمتقدم الذي أُ 

ويف هذا الصدد حن   ،األنشطة الضاائية يف األمد البعيد
نعترب أن دراسة هذا املوضوع ال ميك  وال جيب أن تتحول 

اً تقميدياليت ... إىل أداة لك  نام  أن تمك البمدان 
يوداً متكنت م  اكتساب تكنولوجيا الضاا  أن تضر  ق

عمى دول أخرى اليت تتمتع حبق مشروع يسمح هلا تتطوير 
وتنمية التكنولوجيا الضاائية ملصمحة أساسية ولتحسني 

 مستوى عيش شعوبا.

طمع ته احارة الرئيس، إن العمل املهم الذي ت
جلنتنا م  أجل تعويو التضاعل األكرب هنا تني المجنتني 

ولامان أن األنشطة  ،الضرعيتني العممية والتقنية والقانونية
طور وتتم يف إرار قانوين مناسب م  شننه أن الضاائية تُ 

يعوز التضهم والقبول والتنضيذ الضعم  لمصكوك القانونية 
واليت ه  قوننة عمل األمم  ،املوجودة والقائمة يف هذا الال

 املتحدة يف هذا الال.

حارة الرئيس، تعترب جمموعتنا أن التعاون الدويل 
اليم  هو م  الركائو األساسية يف سياق حتسيس منافع واألق

الضاا  ااارج  الذي يسمح تتبادل املعمومات واملمارسات 
اجليدة واملعارف وكذلك تنا  القدرات عمى املستويني الورين 

ك أن تنوه ، تود جمموعة غروالوهلذا الغر  .واإلقميم 
 ،مريكيةتالعمل الذي مت يف إرار املؤمتر الضاائ  لمقارة األ

فهذا املؤمتر يشكل احملضل األساس  لتعويو التعاون اإلقميم  
والدويل م  أجل دول القارة األمريكية تغر  إحراز تقدم 

ومع األخذ يف احلسبان تنن تطبيق  ،يف األنشطة الضاائية
هذه التكنولوجيات واستخدامها جيب أن يدر مبنافع يف 

البيئية والبشرية يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية و 
 تمك البمدان م  القارة األمريكية.

ك تعقد املؤمتر الضاائ  والر ترحب جمموعة غ
السادس لمقارة األمريكية الذي انعقد يف املكسيك يف 

الق ألضني وعشرة وكذلك نرحب تإرتشري  الثاين/نوفمرب 
وكذلك نشكر  ،ذا املؤمتراألمانة املؤقتة يف املكسيك هل

يت شغمت منصب األمانة املؤقتة لضرتة ألضني اإلكوادور ال
ك أن تعرب والر . وتود جمموعة غوستة حىت ألضني وعشرة

ع  شكرها ملكتب شؤون الضاا  ااارج  عمى تعاونه 
ونعترب أنه عمى المجنة أن تساهم يف تعويو التعاون مع 
املنظمات اإلقميمية كاملؤسسات األكادميية والعممية يف 

والكاري  وذلك م  أجل تعويو الوع  حيال أمريكا الالتينية 
منافع العموم والتكنولوجيا الضاائية وما ميك  أن تنيت ته 

 لمتنمية املستدامة.

حارة الرئيس، إن جدول أعمالنا هنا يف هذه 
الدورة الراتعة واامسني يشتمل عمى مواضيع ذات أمهية 

لتمع، وا مثل العالقة تني الضاا  ،تالغة تالنسبة إىل التنمية
ذلك تاستخدام تكنولوجيا الضاا  الضاا  وتغري املناخ، ك

لمتصدي لمكوارث الطبيعية ه  مجيع املواضيع تمنا تشكل 
خاص يف أمريكا الالتينية أل�ا متصمة اتصاًال وثيقًا تتنمية 

 دولنا.

سم اإن معظم دول أمريكا الالتينية والكاري  وت
ادنا لمتعاون يف هذه الدول امسح يل أن أعرب ع  استعد

هذه املناقشة لك  نصل إىل نتائج مثمرة وننجح يف إجناز 
لذلك نعرب ع  ررائنا تشكل كل تند م   .هذه الدورة

جدول األعمال عندما نصل إليها واحدًا تمو اآلخر يف 
 األيام املقبمة، شكراً جويًال حارة الرئيس.
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أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .سم جمموعة أمريكا الالتينية والكاري اوب كولومبيا تمند

سم ات ،هنغاريا ،واآلن امسحوا أن أعط  الكممة لممجر
 .االحتاد األورويب

(مجهورية هنغاريا تاسم االحتاد السيد إ. بوث 
حارة الرئيس، سيدايت ساديت، يشرفين أن األورويب): 
بيان سم االحتاد األورويب وتنام إىل هذا الاأخاربكم ت

الدول املرشحة كرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
تثبيت  ود وتركيا ودول عممياتندا واجلبل األسايسمالساتقة و 

أي االستقرار واالرتباط تاالحتاد والدول املرشحة احملتممة 
اهلرسك وصرتيا تاإلضافة إىل أندورا وأرمينيا البوسنة و ألبانيا و 

 دوفا وأوكرانيا.ويج ومجهوريا مالليختينشتاي  والنر وجورجيا و 

وتعد إذنكم أهنئكم حارة الرئيس عمى  ،تداية
ترؤسكم هذه الدورة الراتعة واامسني لمجنة استخدام 

وحن  عمى ثقة م   ،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
 أن هذه المجنة ستحقق نتائج قيمة يف ظل قيادتكم القديرة.

طاقها وتوداد إن األنشطة الضاائية تتسع يف ن
أمهيتها احلامسة، فالضاا  مورد جلميع دول العامل والدول اليت 
ليست هلا تعد أي أنشطة فاائية ستحصل عميها يف 

اد يعترب م  الاروري أن ولذا فإن االحت ،املستقبل وتنضذها
أكرب يف الضاا  ااارج  ونرى أن العممية  يكضل أم 

 .ى تموغ هذا اهلدفالتدرجيية والعممية اليت تتم ستساعد عم
وحن  ممتومون يف االحتاد تتطوير وتطبيق الشضافية وتداتري 
تنا  الثقة كسبيل لتحقيق أم  وأمان أعظم يف الضاا  

 ااارج .

وحن  متحسسون تاألخص يف موضوع املخارر 
ا يار تننشطتنا احلالية اليت حتدثها وميثمها احلطام الضاائ  مم

لألمم املتحدة  معية العامةوردًا عمى قرار اجل والقادمة.
ألضني وسبعة فإن االحتاد الصادر يف أيمول/سبتمرب  ٦١/٧٥

كما يقال قواعد السري الطوعية   ،أكد عمى أن أصول السري
اااصة تاألنشطة الضاائية ااارجية اليت تصادق عمى هذه 
املمارسات الضامى فيما تني األرراف العاممة يف الضاا  

واالحتاد أرمق اقرتاحاً  .اهلدف م  شن�ا أن حتقق هذا
لوضع مدونة صكوك دولية ألنشطة الضاا  ااارج  ووضع 

وأجرينا مشاورات مستضياة يف هذا الشنن  .مسودتا األولية

وتعدها أصدرنا نسخة منقحة لممسودة األوىل م  مدونة 
خول وعمى أساس ذلك فإن جممس االحتاد  ،السموك هذه

 الساتع والعشري  م  املمثل السام  يف االحتاد يف
 تنن جيري مشاورات إضافية وأوسع نطاقاً.أيمول/سبتمرب 

أوالً  ،ومسودة هذه املدونة تستند إىل ثالثة مبادئ
حرية اجلميع يف أن يستخدموا الضاا  ااارج  يف أغرا  

مث صيانة وصون األم  وسالمة األجسام الضاائية  ،سممية
ار الواجب لالحتياجات عتباالاملوضوعة يف املدار مع إيال  

ومسودتنا املقرتحة هذه  .املشروعة لمدول م  األم  والدفاع
نتوقع أن تنطبق هذه املدونة عمى كافة األنشطة يف الضاا  

 ااارج  اليت تقوم با الدول أو اهليئات غري احلكومية.

وم  شنن هذه املدونة أن ترسخ القواعد األساسية 
دول الرائدة لمضاا  يف كل م  اليت حتافظ عميها وحترتمها ال

أنشطتها املدنية والعسكرية، وتسبب الطبيعة الشاممة هلذه 
فم  غري املستنسب أن تطرح مسودتا يف أي  ،املدونة

منتدًى خمتص تننشطة فاائية خارجية مدنية كاجلمعية 
العامة تمجنتها الراتعة أن تمجنتنا هذه أو يف حمافل املعنية 

 األوىل ومؤمتر نوع السالح.تنوع السالح كالمجنة 

واالحتاد وتصدد التشاور مع أكرب قدر م  الدول 
وإضافة إىل  .ملناقشة اقرتاحه واميع ررا  هذه الدول

فإننا نبحث ع  إمكانية تنظيم اجتماع  ،مشاوراتنا الثنائية
اربا  متعدد األرراف قبل رخر ألضني وإحدى عشر ملناقشة 

الجتماع تني ااربا  التعددي مبادراتنا، وم  شنن مثل هذا ا
األرراف أن نعد الطريق ملؤمتر دتموماس  خاص يكون 
مضتوحًا أمام مجيع الدول لممشاركة فيه عمى أساس روع  

 وعندئذ يضتتح تاب التوقيع عمى املدونة.

حارة الرئيس، دعوين اآلن أاص لكم أهم معامل 
 هذا سياسة الضاا  األوروتية وأنشطة الرئاسة اهلنغارية يف

إن األولويات الرئيسية لتمك السياسة تطبيقان  .الال
مية والرصد العامل  يفاائيان هامان أال ومها املالحة السات

والوكالة الضاائية األوروتية تركو عمى حبث  .لمبيئة واألم 
وتطوير النظم الضاائية وتطبيقاتا تينما حناول أن نوضح 

خيدم أفال خدمة كالً الصورة اليت با ميك  أن لمضاا  أن 
م  املوارنني والسياسات األوروتية ويوفر االحتاد املوارد املالية 

مربامج املالية اإلضافية لمموارد الضاائية اليت تطبق لاإلضافية 
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 ـوالغاليميو ونطور ترامج رائدة مثل  .مثل هذه السياسات
GNES  تالتعاون الوثيق مع وكالة الضاا  األوروتية

وهناك  ضاائية لمنظام قيد التحاري اآلن.واملكونات ال
جماالت ذات أولوية أخرى منها مثًال الضاا  وتغري املناخ 
وكذلك استكشاف الضاا ، ويف ظل الرئاسة اهلنغارية 
لالحتاد ظل االحتاد يواصل عممه الذي تدأه حتت الرئاسة 
البمجيكية ونعترب قطاع الضاا  هامًا جدًا تالنسبة لالقتصاد 

 وتالنسبة لمبحث والتطوير. األورويب

فإن السياسة الضاائية  ،ويف اآلونة األخرية
األوروتية حصمت عمى زخم جديد تإدماج وإدراج حكم 

ري عمل ة مائة وتسعة ومثانني م  معاهدة سجديد يف املاد
وواصمنا العمل يف إرار الضريق العامل  ،االحتاد األورويب

اض  يف ظل الرئاسة املعين تالضاا  الذي أنشئ يف العام امل
وهناك جممس القدرة التنافسية الذي ناقش أيااً  ،البمجيكية

 زاملواضيع املتصمة تالضاا 

ويف أوائل هذا العام أشرفنا مع غرينا عمى مؤمتر  
كان نظم هنا م  جانب معهد سياسة الضاا  األوروتية يف 

ويف  ".االستقاللية األوروتية يف الضاا "فيينا تعنوان 
حول األنشطة توداتست استاضنا ورشة عمل يف و أيار/ماي

املتصمة تالبحث والتطوير يف الضاا  يف إرار الربنامج 
وإن اجتماعات جممس الضاا   .اإليطايل الساتع لالحتاد

املنتظمة والعادية اليت اري عمى الصعيد الوزاري تني االحتاد 
ووكالة الضاا  األوروتية أكدت عمى أن استكشاف الضاا  

ًى عامل  سياس ، وإن أوروتا عميها أن تتخذ مسع
اإلجرا ات يف إرار ترناجمها العامل  هذا، وكذلك فإن جممس 
الضاا  أكد عمى قيمة استكشاف الضاا  م  حيث إهلام 
األوروتيني الشباب تاختيار مهنة يف العموم والتكنولوجيا 

 وتعويو القدرات يف أوروتا.

اامس يف اُعقد وإن جممس الضاا  الساتع 
ألضني وعشرة يف تروكسل تشري  الثاين/نوفمرب والعشري  م  

وكانت هذه أول  ،حتت رئاسة مشرتكة تني تمجيكا وإيطاليا
يشبونا يف األول م   معاهدة ل دورة لممجمس تعد تد  نضاذ

وقرار هذا المس كان  كانون األول/ديسمرب ألضني وتسعة.
ممة م  النظم تعنوان التحديات العاملية االستضادة الكا

وقد اعتمد يف املؤمتر ذلك ودع  كل م   .الضاائية األوروتية
االحتاد والوكالة الضاائية األوروتية ودوهلا األعاا  واليت 

ترتكو عميهم كل معامل السياسة الضاائية األوروتية إىل أن 
هذا  ،وأكد جمدداً  .شاممةالضاا  اليطوروا مويدًا إسرتاتيجية 

ينبغ  أن تظل تطور البىن التحتية  أن أوروتا ،المس
والتطبيقات اليت ه  م  رراز عامل  يف الضاا  مع التعويل 
عمى نظم فاائية ومشغمة تشغيًال كضؤًا وناجعًا يف خدمة 

 املوارنني.

واآلن أكرر عمًال مبا جا  يف تياننا يف اجلو  
االحتضايل تننه تعد ما  نصف قرن ميكننا أن نؤكد عمى 

ه قد قامت مبهمتها كما حتددت يف اجلمعية أن جلنتنا هذ
وخالل العقود املاضية فإن  .العامة قبل مخسني عاماً 

الكوتوس هذه المجنة أرست لنا أسسًا قانونية راسخة لكافة 
أنشطة الضاا  تكافة أشكاهلا مبا يسمح تتطبيق القانون 
الدويل وتعويو التعاون الدويل وتضهم األنشطة الضاائية مع 

دل املعمومات عرب البث التمضويوين املباشر عرب نشر وتبا
عرب السواتل ورصد األر  ع  تعد تالسواتل و األوران 

 واملعايري العامة األخرى اليت تنظم االستخدام املنمون ملصادر
اليت ال تد منها الستكشاف  الضاا [؟يتعذر مساعها؟] يف 

 واستخدام الضاا  ااارج .

اري حاليًا يف وحن  عمى ثقة م  أن العمل اجل
خاصة حول موضوع استدامة أنشطة الضاا   ،الكوتوس

ااارج  عمى املدى الطويل وما يقرتن با م  قاايا قانونية 
أمر سيمثل إجنازًا هامًا إضافيًا ومسامهة  ،اقتصادية وسياسية

م  الكوتوس يف اإلرار العام يف االستخدام السمم  
حتاد نقدر جدًا إنشا  سم االاولذا فإننا ت .لمضاا  ااارج 

الضريق العامل املعين تاستدامة األنشطة الضاائية عمى املدى 
الطويل ونناشد الدول أن تعتمد اإلرار املرجع  لذلك 
الضريق وصالحياته تشكل مرن حبيث يبدأ عممه اجلوهري يف 

 أسرع ما ميك .

أؤكد عمى دعم االحتاد األورويب  ،ويف ختام تياين
عممها ونؤكد لكم دعم االحتاد يف كل  لتضاين الكوتوس يف

عممكم ونتمىن لكم كل التوفيق يف هذه الدورة ويف 
 وشكراً عمى حس  انتباهكم حارة الرئيس. ،املستقبل

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً  الرئيس
سم االحتاد األورويب الذي ألقى تيانه ات حلارة ممثل هنغاريا

 .تضال ،بنيرة ممثل الضم. واملتحدث التايل حاهذا
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(مجهورية الضمبني) (ترمجة  السيد ش. مانانغان
حارة الرئيس، أيها الومال  فورية م  المغة اإلنكميوية): 

املوقرون، حتيايت وتقديري لكم عمى ترؤسكم هذه الدورة 
الراتعة واامسني لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف 

 .كوتوس  ،األغرا  السممية

ه الضرصة لك  أعرب ع  تقدير كما أنتهو هذ
وفدي ملكتب شؤون الضاا  ااارج  وذلك عمى كل 

 التحاريات اليت جهوها لنا يف هذا االجتماع.

عام  ،حارة الرئيس، عام ألضني وإحدى عشر
الذكرى اامسني ألول دورات هذه المجنة والذكرى 

تعرب ع   الضمبنيو  .اامسني ألول رحمة تشرية إىل الضاا 
يرها لمكوتوس ولمجنتيها الضرعيتني عمى كل عمل عميق تقد

منجو لمنهو  يف التعاون الدويل يف استخدام الضاا  
ال تد م   هتنن الضمبنيوترى  .ااارج  يف أغرا  سممية

تذل جهود إضافية لتعويو إسرتاتيجية استخدام التكنولوجيا 
الضاائية يف جمال التخضيف م  خمارر الكوارث وتدترها، 

استخدام املعمومات الضاائية استخدامًا فعاالً عمى  فالتعاون
ال تد م  أن يتحس  حبيث يتيح فرصًا وجماالت  اً تعاون

أفال لمدول النامية لك  تستضيد م  املعمومات الضاائية 
 خاصة عند وقوع الكوارث الطبيعية فيها.

تقدر جدًا لربنامج  الضمبنيفإن  ،وم  هذا املنطمق
ساعدة اليت قدمها لبالدنا تضعل كل امل"يو إن سبايدر"  

 الطبيعية اليت وقعت فينا ساتقاً. الكوارث

فإن فيميبني تناشد مكتب  ،وأخرياً ويف هذا السياق
شؤون الضاا  ااارج  والدول األعاا  أن تتيح فرصاً أكرب 
لتحقيق تواصل أكرب تني األكادمييني واجلامعيني وزيادة 

عاهد التعميم األخرى التعاون تني اجلامعات واملؤسسات وم
ط تينها كمها وتني عنية تقانون الضاا  الرتاتالدولية امل

 املؤسسات يف الدول النامية، وشكراً حارة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واآلن أعط  الكممة حلارة  .عمى تيانه الضمبنيحلارة ممثل 

 .تريو ةممثم

مجهورية تريو) (ترمجة فورية (السيدة أ. إيسبينوزا 
ئك م  المغة اإلسبانية): شكرًا حارة الرئيس، نود أن �ن

عمى انتخاتك رئيسًا هلذه الدورة الراتعة واامسني لمجنة 
إن  .ونشكر األمانة أياًا عمى كل الوثائق اليت أتاحتها لنا

الذكرى اامسني هلذه المجنة والذكرى اامسني ألول رحمة 
يف اا  مبثاتة إشادة مبدى التقدم الذي أحرز تشرية إىل الض

استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف أغر  سممية 
 لضائدة التنمية البشرية.

لقد نشطنا جدًا تشكل حثيث لك  حناول أن 
نتواصل مع مجيع األوساط املعنية تتطوير الضاا  لك  نطور 

عنية تكنولوجيتنا الضاائية وأنشننا اآلن جلنتنا الورنية امل
تالبحوث الضاائية ومهمتها أن تشيع فوائد التكنولوجيات 
الضاائية عمى الصعيد الورين وتساعدنا عمى تدتر الكوارث 

 فهذا ما يهمنا أساساً. ،والتصدي هلا

تدأنا نعمل مع الربازيل  ،ويف تداية ألضني واثنني
لرصد األمازون تالسواتل وهذا مسح لنا مثًال تنن نقيم مدى 

وعندما حتدث كوارث  ،حراج وزواهلا يف األمازونإزالة األ
ربيعية فإن تغري املناخ وتداعياته السمبية تؤثر عميها جداً 
وهذا يهم تالدي ألننا نعمم كم أن تغري املناخ له وقعه وكم 

 أنه يصعب عمينا أن نعيد البنا  تعد كارثة ربيعية.

وهنا نود أن نشكر االحتاد األوروتية املضوضية 
"يو إن سبايدر" تية وهذه المجنة م  خالل ترنامج األورو 

 يف ترامج تدريبية. فقد ساعدنا عمى أن نشارك

حن  نعرف أن التكنولوجيات الضاائية احلديثة 
واالستضادة م  املعمومات الضاائية لرصد األر  أمر هام 

ولذا فحبذا هلذه  ،جدًا إذا أردنا أن حنقق التنمية املستدامة
مكتب شؤون الضاا  ااارج  أن تكون  المجنة وكل ترامج

منصة لنا لمتعاون أل�ا تسمح لنا وجلميع الدول تنن حتقق 
 تقدماً م  خالل تبادل ااربات والتجارب وهمم جره.

وحن  مهتمون حبرص عمى أن نظل نشارك 
 وشكراً. ،مبختمف األنشطة اليت يقوم با املكتب

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واآلن املتحدث التايل حارة  .حارة ممثل البريو عمى تيا�ا

 ممثل الياتان.
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(الياتان) (ترمجة فورية م  المغة السيد ت. نكانيه 
شكرًا سيدي الرئيس، يف البداية أود أن أعرب اإلنكميوية): 

ع  شكري نياتة ع  حكومة الياتان لدقيقة الصمت حداداً 
يف الياتان والذي اقرتحه ممثل عمى ضحايا الولوال املنساوي 

 اليونان.

 ،يسرين أن أخاربكم اليوم نياتة ع  الوفد الياتاين
وأود أن أتدأ تالتعبري ع  خالص شكري لمسيد تروناريو 

الدؤوتة  وأعاا  املكتب والدكتورة عثمان وزمالئها جلهودهم
وأود أن أشيد تنسالفنا وقد ملسنا  وحتاريهم هلذا االجتماع.

 يتهم فيما حتقق م  جناح يف هذه المجنة.عممهم ورؤ 

يشرفين أن أشرتك يف املناسبات التذكارية اليت 
وأقصد الدورة التذكارية اامسني لمكوتوس  ،حنتضل با

والمجنة اليت استطاعت أن حتقق التعاون الدويل يف 
مرت  .مضاا  وهو إجناز تشري عظيمل اإلنساناستكشاف 

ب تالدنا، إن الدعم ثالث أشهر منذ الولوال الذي ضر 
اهلائل الذي جا نا م  الكثري م  اجلهات ورالف الصور 

دويل لمكوارث امليثاق المية اليت جا تنا م  خالل يالسات
 سيتينيل رسيا.و 

لقد استضدنا م  هذه الصور لنقيم األماك  
تسونام  وأعرب ع  شكر الشعب الاملتاررة م  الولوال و 

ألخرى م  الدعم احليوي الياتاين هلذا الشكل واألشكال ا
لقد تدأنا تإعادة البنا  ونثق  الذي جا تنا يف ساعة احلاجة.

 أن الياتان سوف خترج م  هذه الكارثة كبمد مجيل رائع.

نون الضاا  األساس  الذي صدر يف مبقتاى قا
تشجع الياتان تطوير واستخدام  ،مثانية وألضنيأيار/مايو 

ة يف االتضاقات الدولية الضاا  استنادًا إىل النصوص املكرس
يف  .وحسب مبدأ السممية الذي تكرس يف دستور الياتان

تسعة وألضني تقرر أن خطوة الضاا  األساس  حويران/يونيو 
لمسياسة الضاائية سوف تشكل املنصة اليت نشيد عميها 

طبق ذلك يف البداية امس سنوات يُ  .اسرتاتيجياتنا الورنية
املاضية وضعنا سياسة عنوا�ا ويتوايد تدرجيياً، يف السنة 

وهذا يتناول استخدام الصواريخ  "،النهو  تسياسة الضاا "
والسواتل كذلك تعويو الدتموماسية الضاائية والقدرات 

 ما زلنا جنعل هذه املسائل حتتل أولوية. ،التقنية والعممية

تشجع الياتان التعاون الدويل يف استخدام التقنية 
 .أعرضها تاختصاريف جماالت شىت وأود أن 

أتناول أوًال التجارب الضاائية املختمضة اليت  أوًال،
وهو يعين  "،كيبو"متت يف ما يسمى منوذج التجرتة الياتاين 

وتيين رب األمل، حنقق نتائج جيدة يف جمال النمو البموري ال
رفيع املستوى وهذا يسهم يف تطوير اتتكاري لمعقاقري 

كذلك هناك   .لبحوث الضمكيةوالعموم البيولوجية واملادية وا
رائد الضاا  الياتاين السيد فوروكاوا سوف يبدأ إقامته يف 

طة الضاائية الدولية يف هذا الشهر وه  ثالث تعثة يقوم احمل
 با مالح الضاا  الياتانيون.

هناك مالحان ياتانيان سوف ينطمقا يف تعثات 
، ورائد لسنة القادمةرويمة األمد إىل تمك احملطة الدولية يف ا

وهو سوف  ISSا سوف يقود راقم تعثة الـ الضاا  راكات
يكون أول قائد ياتاين هلذه احملطة وسوف نستمر تالتعاون 

 مع احملطة.

حقق  "توساإن مستكشف الكويكبات "هيا
جناحات وااوز صعوتات وتعد رحمة دامت سبع سنوات يف 

وحتميل  .املاض حويران/يونيو الضاا  عاد إىل األر  يف 
أويل لمجسيمات اليت جا ت كعينة اري يف الوقت احلايل 
ونتوقع أن التحميالت املستقبمية هلذه اجلسيمات سوف 
تضا  إىل نتائج عممية سوف تويد م  فهمنا لألجسام 

 القريبة م  األر .

إن هذه اإلجنازات ليست فقط تتوجيًا ملساعينا 
يف أحالم  تل تشكل استثماراً  ،التكنولوجية والعممية املتطورة

وتطمعات األجيال الصاعدة. املهم أن تسهم الوصول 
 الضاائ  يف حل املشاكل العاملية.

لرصد األر  أجرى  "دايتش "إن الساتل 
عمميات رصد امس سنوات وثالثة أشهر وقدم ستة 
ونصف مميون صورة لكوكبنا قبل أن ينه  عممه يف الثاين 

ام ساتل إن استخد .م  هذه السنةأيار/مايو عشر م  
ساعد الياتان يف النهو  تشراكة البحوث  "دايتش "

 ريكس"؟]ك[؟"سا العممية والتقنية م  أجل التنمية املستدامة 
الغر  منها تناول مسائل عاملية مثل االحرتار العامل  

 وتقميل املخارر وعمم الوتائيات ودعم البمدان النامية.
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إن الصور اليت التقطها ساتل رصد األر  
ورصد البحريات  إلدارة الكرتون يف اندونيسيا تستخدم

يقدم  "دايتش "تاحت توتان، إن والضياانات اليت اج
معمومات قيمة لرصد مائة منطقة تاررت م  كوارث يف 

تسونام  يف الياتان، وإن والهذه السنة مبا يف ذلك الولوال 
الياتان سوف تشرع يف مشاريع سواتل لممتاتعة تنطمق م  

 "دايتش ". جناحات مشروع

وذلك يعين النضس تالمغة  "إيبوك "إن ساتل 
يرصد توزيع الغازات الدفيعة عمى األر  وذلك  ،الياتانية

هد الدويل ملنع مبراقبة م  الضاا  ااارج  كجو  م  اجل
املعطيات اااصة  "إيبوك "سوف يقدم  االحرتار العامل .

غط  سطح األر  تاالستيعاب واالنبعاث الصافيني وي
وننمل أن هذه املعطيات سوف  لك يف هذا الشهر.وذ

 اين أوكسيد الكرتون ومدى استيعابتشرح مثًال انبعاثات ث
 ثاين أوكسيد الكرتون يف الغاتات.

 ،إن التطبيقات الضاائية تتضاوت م  تمد إىل رخر
وعميه فإن حمضل رسيا واهلادي لوكالة الضاا  اإلقميمية 

وحمضل مضتوح  ؟]شرعثاين ال[؟احتضمت تذكرى تنسيسها 
 العاوية يسمح مبشاركة كل الدول.

مثل م  أمثمة  سينتينيل رسيا هلوإن مشروع 
املبادرات اليت استضادت م  التشارك الشامل دعمًا لرأينا أن 

 هذا احملضل يعد منوذجاً ممتازاً لمتعاون الضاائ  اإلقميم .

جلنة الكوتوس، احملضل الوحيد الذي يمتق  عنده 
  الدول ليتقامسوا املعمومات والرؤى والتجارب أكرب عدد م

ولامان الشضافية ولبنا  الثقة املتبادلة وإجياد األرضية 
املشرتكة إزا  العديد م  االنشغاالت مبا يف ذلك احملافظة 

 عمى تيئة الضاا .

وتعد مخسني سنة م  أول رحمة فاائية لإلنسان، 
م  أجل ليس فقط  ،حنتاج إىل موجودات فاائية وتطبيقات

تل أيااً  ،أنشطة اقتصادية واجتماعية ألم  وأمان األر 
 .لمتصدي ملسائل مثل الشؤون البيئية والكوارث الطبيعية

وعميه م  األساس  تالنسبة لمبشرية مجعا  أن نض  تالتواماتنا 
ألن نطور ونام  االستخدامات السممية لمضاا  

 .ااارج 

استدامة وسوف تعر  الياتان ررا ها تشنن أمهية 
أنشطة الضاا  ااارج  يف األمد الطويل عندما نصل إىل 

 الصمة أي تقرير المجنة الضرعية والعممية والتقنية.البند ذي 

أود أن أتكمم تبعض العبارات  ،يف ااتام
املستشار  ،كاوا، إنين ممنت أن الدكتور هوريالشخصية

ني  قد عُ  ،الذي جيمس إىل جواري ،القانوين لوكالة جاكسا
كمرشح لممجموعة اآلسيوية ليخمف السيد تروناريو 

الثة ملنصب رئيس الكوتوس لضرتة ألضني واثنا عشر ألضني وث
كاوا سوف يسهم إسهاماً كبرياً عشر، وأثق تنن الدكتور هوري

ريقة يف إجناح مناقشات الكوتوس تضال معرفته واارته الع
 يف جمال األنشطة الضاائية.

هامات موار  ياتاين رخر يسرين أياًا أن أنوه تإس
ألدائه يف مواجهات "يو إن أوسا" السيد دوي رئيس 

 حتديات خمتمضة مثل تنا  القدرات يف البمدان النامية.

إن تضاين هذي  الشخصني يعكس التوام الياتان 
تعمل الكوتوس وسوف نستمر يف اإلسهام تالذات يف 

ات شخصيالجماالت العمم والتكنولوجيا واالتتكار وتوفري 
ؤهمة حىت يستمر عمل الكوتوس قيم ولنام  أن م  امل

وشكراً  ،خيمضنا سوف يتوجه حنو مستقبل مشرق يف الضاا 
 لمرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملمثل الياتان عمى هذا البيان، املتحدث التايل هو السيد 

 األردن.ممثل 

دنية (املممكة األر السيد ع. م. خساونة 
 .شكراً سيدي الرئيساهلامشية): 

، السيدات تسم اهللا الرمح  الرحيم، سعادة الرئيس
سم اتداية امسحوا يل أن أتقدم ت والسادة احلاور الكرام،

الوفد األردين  تاسمحكومة املممكة األردنية اهلامشية و 
املشارك بذه الدورة، وتصضيت مدير عام لممركو اجلغرايف 

ن أهنئ مجيع القائمني تتنظيم الدورة الراتعة املمك  األردين، أ
واامسني لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

وأخص تالذكر حارة رئيس المجنة ومديرة مكتب  ،السممية
األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  السيدة مازالن 
  .عثمان والضريق العامل معها عمى حس  اإلدارة والتنظيم
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ع احلاور مبناسبة الذكرى اامسني لتحميق كما و�نئ مجي
اإلنسان يف الضاا  والذكرى اامسني إلنشا  جلنة استخدام 

 الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية.

السيد الرئيس، أود هنا أن أغتنم فرصة وجودي 
وتعد سمسمة اإلجرا ات  ،تينكم يف هذا احلدث اهلام

نية اهلامشية، وااطوات اليت قمنا با يف املممكة األرد
وتالتنسيق والتعاون تني كل م  مكتب األمم املتحدة 
لشؤون الضاا  ااارج  وتعثة املممكة األردنية اهلامشية 
الدائمة هنا يف فيينا واجلهات الورنية األردنية الرمسية املعنية، 
فإنه يطيب يل اإلعالن رمسيًا أمامكم ع  جاهوية واستعداد 

الستاافة املركو اإلقميم   ،املممكة األردنية اهلامشية ،تمدي
لتدريس عموم وتكنولوجيا الضاا  ملنطقة غرب رسيا، 

عمان األردن، حيث  ،اجلغرايف املمك  يوسيكون مقره املركو 
تتوفر البنية التحتية الضنية والتقنية والكوادر البشرية املؤهمة 

ئط وتقنيات واملتخصصة يف جمال العموم املساحية واارا
االستشعار ع  تعد وأنظمة املعمومات اجلغرافية والتصوير 

تاإلضافة إىل توفر  ،اجلوي الرقم  وحتميل الصور الضاائية
املعدات واألجهوة والربجميات الالزمة، تاإلضافة إىل التنسيق 
مع األكادمييني والعمما  م  ذوي االختصاص يف اجلامعات 

 لعممية.األردنية واملعاهد البحثية وا

كما يسرين هنا التنكيد أمامكم تاختاذ مجيع 
اإلجرا ات والقيام مبا يموم الفتتاح املركو املذكور خالل العام 

ونطمح أن يكون االفتتاح  ،احلايل ألضني وإحدى عشر
 ترعاية ممكية سامية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة األفاضل، أرجو 
لسمسمة التطورات  أن تسمحوا يل أن أقدم موجوًا خمتصراً 
حيث تعود فكرة  ،اليت مرت با فكرة إنشا  مثل هذا املركو

إنشا  املراكو اإلقميمية تشكل عام إىل قرار اجلمعية العامة 
وفيما خيص دول  .عام تسعني ٤٥/٧٢لألمم املتحدة رقم 

فقد  ،منطقة غرب رسيا اليت تام البمدان العرتية اآلسيوية
ؤون الضاا  ااارج  وتنا  قام مكتب األمم املتحدة لش

عمى القرار املشار إليه لتشكيل جلنة لتقييم الدول القادرة 
حيث أتدت األردن وتعض  ،عمى استاافة مثل هذا املركو

 .الدول العرتية األخرى ع  الرغبة تاستاافة هذا املركو اهلام
وعام مثانية وتسعني قام مكتب األمم املتحدة لشؤون 

ل تعثة م  ااربا  إىل دول املنطقة الضاا  ااارج  تإرسا

لتقييم إمكانات الدول اليت أتدت استعدادها الستاافة 
املركو اإلقميم  فوقع يف حينه االختيار عمى األردن ملا يتوفر 

وكوادر  ةلديه م  تىن حتتية وتسهيالت ومراكو عممية وحبثي
 تشرية مؤهمة.

أعمنت املممكة  ،سيدي الرئيس، يف عام ألضني
نية اهلامشية ترحيبها رمسيًا تاستاافة املركو اإلقميم  األرد

وذلك ربقًا ملا جا  يف وثيقيت األمم املتحدة رقم 
يف الضقرة مخسة وستني الوثيقة  ١٠٥/٨٠٤و ١٠٣/٧٣٦

 األوىل والضقرة ثالثة ومخسني م  الوثيقة الثانية.

 ،كما أتدى االحتاد العريب لعموم الضاا  والضمك
أمانته العامة دعمه إلنشا  هذا املركو الذي أتشرف تتسمم 

وفعًال جرت العديد م  املراسالت تني اجلهات  .يف األردن
األردنية املختصة ومكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  

دف دفع اجلهات املعنية يف الضاا  يف بااارج  يف فيينا 
إال أن  .املممكة اإلعالن رمسيًا ع  استاافة املركو اإلقميم 

 م  الظروف يف ذلك الوقت حال دون حتقيق ذلك. عدداً 

سيدي الرئيس، خالل اجتماع المجنة الضرعية 
العممية والتقنية جلنة استخدام الضاا  ااارج  لألغرا  

إىل  ٧السممية الذي عقد يف فيينا خالل الضرتة 
مت ررح موضوع املركو اإلقميم  لدول  ،١٨/٢/٢٠١١

ألردن عممًا تذلك غرب رسيا جمددًا حيث مت إحارة ا
اليت تاتعت تكل جد  ،تواسطة سضارتنا يف فيينا مشكورة
مدير عام لممركو اجلغرايف كواهتمام هذا الشنن حيث قمت  

املمك  األردين وأمني عام االحتاد العريب لعموم الضاا  
والضمك تعد التنسيق وموافقة اجلهات املعنية يف املممكة 

عثتنا الدائمة هنا يف فيينا تالطمب إىل ت ،األردنية اهلامشية
تحدة لشؤون الضاا  تالتكرم تإرسال مذكرة إىل األمم امل

رغبة وجاهوية األردن تاستاافة املركو  ااارج  إلعالمهم
اإلقميم  حيث قام املكتب مشكورًا تتوزيع مذكرة لمدول 

 األعاا  واملراقبني يعممهم تذلك.

كان يل   ٦/٥/٢٠١١سيدي الرئيس، تتاريخ 
والسرور تااللتقا  مبديرة املكتب لشؤون الضاا   الشرف

هاينو  نا السيد مازالن عثمان وتالدكتورفيييف ااارج  
مج اإلقميمية اااصة تاملكتب اهوتولد املسؤول ع  الرب 

حيث قمت تإعالم السيدة عثمان تاستعداد وجاهوية 
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حيث قامت مديرة املكتب  ،املممكة الستاافة املركو
ت الواجب القيام با حنو إنشا  املركو تتوويدي تااطوا

اإلقميم  وفعًال مت توويدي تكافة املعمومات الارورية 
تاإلضافة لالتضاقية اليت سيتم توقيعها خبصوص املركو 

وأشارت تارورة أن تقوم وزارة خارجية املممكة  ،اإلقميم 
األردنية اهلامشية تتوزيع املذكرة عمى البعثات العرتية عمى كل 

تام  التنكيد عمى القرار الذي اختذه تينا وعمان و م  في
 األردن خبصوص استاافة املركو، وهذا ما مت تالضعل.

كذلك أن يتوىل املركو اجلغرايف املمك  األردين 
توويد الدول العرتية املعنية تاملعمومات الشاممة ع  تنية املركو 

ه وهذا ما نقوم تصدد ،وتراجمه التعميمية وهياكمه التنظيمية
اآلن وكذلك قيام املركو اجلغرايف تالتنسيق مع اجلهات 
األردنية ذات العالقة واملعنية مبوضوع املركو اإلقميم  لتدريب 

خاصة جامعة البيت اليت يوجد فيها  .تكنولوجيا الضاا 
معهد الضمك والضاا  تاإلضافة إىل دائرة األرصاد اجلوية 

مس األعمى لعموم واالحتاد العريب لعموم الضاا  والضمك وال
التكنولوجيا واألكادمييني املختصني يف خمتمف مواقعهم 

 العممية يف املممكة.

كما أن سعادة مديرة مكتب األمم املتحدة 
رمبت تنن يقوم األردن تإلقا   ،لشؤون الضاا  ااارج 

تيان خبصوص افتتاح املركو اإلقميم  خالل الدورة أرتعة 
ستخدام الضاا  ااارج  يف ومخسني املنعقدة اآلن لمجنة ا

االستخدامات السممية تالتنسيق تني تعثة املممكة األردنية 
 ،اهلامشية الدائمة يف فيينا ومدير املركو اجلغرايف املمك  األردين

حبيث يتم اإلعالن رمسيًا تاستعداد األردن الفتتاح املركو 
وهذا سبب  .مدار البحث خالل عام ألضني وإحدى عشر

وما نؤكده اآلن ونعمنه رمسيًا أن األردن سيكون وجودنا هنا 
كنولوجيا الضاا  مقرًا لممركو اإلقميم  لتدريس عموم وت

 .ملنطقة غرب رسيا

السيد الرئيس، السيدات والسادة احلاور، يف 
ال يسعين سوى أن أشكر كل اجلهات اليت ساعدت  ،ااتام

مم وأخص تالذكر إدارة مكتب األ ،عمى القيام بذا اإلجناز
املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  ممثًال مبديرة املكتب السيدة 

يف فيينا ممثمة  ةمازالن عثمان وسضارة املممكة األردنية اهلامشي
 .تسعادة السضري مكرم القيس  األكرم

كما وأشكر عاو المجنة العميا لالحتاد العريب 
لعموم الضاا  والضمك األستاذ الدكتور صاحل الشيباين ممثل 

نة عمان والذي يشارك معنا هذا اليوم يف أعمال هذه سمط
الدورة عمى جهوده ودعمه املستمر إلنشا  املركو اإلقميم  

وعمى تضامه تاستاافة املؤمتر  ،لتدريس تكنولوجيا الضاا 
نة عمان الضمك  العريب العاشر الذي سوف يعقد يف سمط

والذي سيكون تالتعاون  ،عشر عام ألضني واثىن ٢يف شهر 
ع االحتاد الضمك  الدويل ووكالة ناسا وعدد م  املؤسسات م

راجيًا م  اجلميع م  يرغب يف املشاركة يف  ،العممية العاملية
وتضاموا مجيعًا تالتقدير  .هذا املؤمتر أن يتقدم تذلك

 واالحرتام، أشكرك سيدي الرئيس.

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً،الرئيس 
 .ةالصني هلا الكمم

(مجهورية الصني الشعبية) السيد ه. هوانغ 
يسعدين أن أعود إىل (ترمجة فورية م  المغة الصينية): 

وإنين ممنت لمقا   ،الكوتوس تعد تسع سنوات م  الغياب
أود أن أتوجه تالتحية إىل مديرة مكتب  .أصدقا  م  جديد

شؤون الضاا  ااارج  واألمانة حلس  التحاري هلذه 
م  الدوائر الضاائية يف العامل مالئنا فإن ز  تاألمس .الدورة

اجتمع هنا لالحتضال تالذكرى اامسني لتنسيس هذه 
المجنة والذكرى اامسني لتحميق اإلنسان لممرة األوىل يف 

 الضاا .

إن اجلو  التذكاري تكمل تالنجاح أمس وقد 
اعتمدنا اإلعالن اااص تالذكرى اامسني لمكوتوس وحتميق 

ضاا  وكان نتيجة تارخيية هلذه الدورة و�نئ اإلنسان يف ال
 المجنة عمى هذا اإلجناز.

السيد الرئيس، إذ ننظر إىل األمام فإن وفد الصني 
يقرتح أنه يف نصف القرن القادم عمينا أن ندرج التنمية 
الشاممة يف جدول أعمال الضاا  حىت يعود النضع عمى كل 

ن الدول اليت وتالذات سكا ،الدول م  التطبيقات الضاائية
 ليس لديها حىت اآلن القدرات الضاائية الالزمة.

أوالً  ،إن مشولية تنمية الضاا  له أتعاد خمتمضة
ن استكشاف ، وإالتنمية الشمولية تعين أن حنرتم تيئة الضاا 

الضاا  ينبغ  أن ينسجم مع تيئة الضاا  وينبغ  أن يتكامل 
البيئة الضاائية  مع التنمية املستدامة لمضاا  ااارج  حلماية
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التنمية الشمولية تشمل كل  .مشرتك لمبشرية فه  تراث
وهذه الدول هلا  ،الدول تصرف النظر ع  قوتا وحجمها

ستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  ق املتساوي الاحل
كل شخص عمى هذا الكوكب له احلق أن  السممية.

 إن التنمية. ثالثا، يستضيد م  مثار تكنولوجيا الضاا 
الشمولية تشمل كل تين البشر وهذه التكنولوجيات توسع 

هذه  .م  رفاق اإلنسان وتاض  االستمرارية لمتاريخ البشري
االعتبارات تتجاوز احلدود الورنية واعل اإلنسان يضهم 

 تشكل أعمق حقيقة الوجود.

تالنظر إىل تاريخ المجنة وكذلك حتميق اإلنسان 
ننظر يف قانون الضاا   الضاا  ينبغ  أنيف لممرة األوىل 

ااارج ، ينبغ  أن نام  سيادة القانون يف الضاا  
إن التعاون الدويل ليس فقط نتيجة جناح حماوالت  .ااارج 

تل االلتوام واحرتام املبادئ األساسية اليت  ،االستكشاف
 .ترشد الدول يف نشارها كمما زادت مبادرات االستكشاف

التحديات وهناك إذاً وهناك فرص منقطعة النظري وكذلك 
استطعنا أن ننهض أمام هذه التحديات لك  حنقق التنمية 
املستدامة لمضاا  ااارج  والتومنا تالتعاون املضتوح املتكافئ 
الشامل الذي يسمح مبشاركة كل الدول حىت تمك اليت ليس 

 لديها اإلمكانات حالياً.

إن قانون الضاا  ينبغ  أن مينع إضضا  الطاتع 
لمضاا  ااارج ، إن كل املعاهدات واملبادئ  العسكري

واإلعالنات اليت متت حتت إشراف الكوتوس قد أسهمت 
النظام يف إسهامًا جميًال يف تنظيم أنشطة الضاا  وحضظ 

إن أنشطة  .  النواح  العسكريةالضاا  وإتعاد الضاا  ع
الضاا  ااارجية لكل الدول ينبغ  أن تتدي بذه 

اقات أو اإلعالنات ومتتثل إىل تمك املعاهدات أو االتض
 النصوص.

إن إضضا  الطاتع التجاري وخمارر إضضا  الطاتع 
العسكري عمى الضاا  ااارج  هذه اعتبارات حتتاج إىل 

 صكوك جديدة لتام  سممية الضاا  ااارج .

ويف هذا املنعطف  ،ويف ااتام سيدي الرئيس
بل أود أن أكرر التارخي  إزا  الصمة تني املاض  وتني املستق

أن الصني سوف تستمر االلتوام مببدأ االنسجام والتناغم مع 
التمع الدويل م  أجل التنمية الشمولية لمضاا  ااارج  

 ،حىت يرفرف السالم والقانون عمى شؤون الضاا  ااارج 
 وشكراً لسيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 سيدي. تضال ،، اآلن مندوب إيرانملمثل الصني

(مجهورية إيران اإلسالمية) السيد ه. فازيلي 
 وتسم اهللا الرمح  الرحيم(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، املندوتون 
يسرين أن أهنئك سيدي الرئيس ، األفاضل، سيدايت ساديت

مجنة استخدام عمى قيادتك لمدورة الراتعة واامسني ل
وأثق أن رؤيتك اليت  ،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

ك وشعورك املباشر تالضاا  سوف ارفأثرتا اارتك ومع
وحن  نقدر اجلهود القيمة  ،تساعدنا عمى إحراز النجاح

الساتقني وأؤكد كل التعاون التام  نيلممكتب والرئيس
 لوفدي.

ن عثمان أعرب أياًا ع  الشكر لمدكتورة مازال
"يو إن أوسا" املدير العام ملكتب شؤون الضاا  ااارج  

وزمالئها لمقيادة الضعالة اليت زادت م  كضا ة التعاون الدويل 
وأعرب عمى الرغبة تنن التعاون  .وجعمت تعاوننا يبشر تااري

ليس فقط النهو  تالعموم  ،والتضاهم املتبادل سوف ميكننا
اًا جلعل نوعية احلياة أكثر والتكنولوجيات الضاائية تل أي

 فائدة لكل دول العامل.

أغتنم هذه الضرصة لك  أهنئ كل الدول األعاا  
والتمع الدويل ككل مبناسبة الذكرى اامسني لتنسيس 

إن  .الكوتوس والذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف الضاا 
إيران دولة مؤسسة لدولة الكوتوس وقد أيدت وأسهمت يف 

إعالً  لممبادئ الرئيسية اليت تنظم األنشطة عمل المجنة 
فباإلضافة إىل خدمة مصاحلنا يف التنمية الورنية  ،الضاائية

كان م  الاروري أن نعيد النظر يف البنية التنظيمية لوكالة 
 الضاا  اإليرانية لك  تواكب تعثتها يف املستقبل.

لقد اختذنا ااطوة األوىل منذ الدورة الساتقة 
رم احلقوق  وقمنا توضعنا داخل اهلنرتق   واستطعنا أن

ااطوة األوىل ه  نقل منظمتنا  .تاالرتقا  بياكمنا التنظيمية
م  وزارة املعمومات واالتصاالت لتنيت حتت إشراف م  

واري اختاذ ااطوات  ،رئيس مجهورية إيران اإلسالمية
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القانونية والرمسية كذلك كل األنشطة الضاائية إليران مبا يف 
لك أنشطة مركوي  رئيسيني لمبحوث سوف يندرج حتت ذ

سوف تعوز هذه ااطوة  إشراف وكالة الضاا  اإليرانية.
اهلامة املساع  الرامية إىل حتقيق هدفنا املشرتك خبدمة 
البشرية ع  رريق استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

 السممية.

إن عقد العالقات العممية الوثيقة مع اجلامعات 
ائر األكادميية يف سية سوف يسهم أياًا يف إسهام الدو الرئي

عندنا عدد م  مشاريع السواتل الورنية  هذه املساع .
" املستكشف كافوشكار" .والسواتل املايكروية جارية التنضيذ
يف هذه السنة ومعه محولة انطمق تنجاح يف رذار/مارس 

نا استكشافية دون املدارية وننمل أن تكون ارتة مضيدة تضيد
هناك مشروع جديد لمطب ع  تعد وهو يسري  .يف املستقبل

تطبيب ع  العمى قدم وساق وهناك ورشة العمل اااصة ت
 .تعد يف رهران

إن وكالة الضاا  تالتعاون مع مكتب أوسا، 
عمى مشاريع فاائية خمتمضة يف [؟يتعذر مساعها؟] الدولية 

ميم تالدنا وتغط  عممية كاممة لممشاريع انطالقًا م  تص
يستوجب ذلك  مضاهيم  إىل استخدام فعم  لمتكنولوجيا.

إن إنشا  خمترب الضاا   .تنا  القدرات عمى حنو متواصل
الورين وإقامة مراكو حبثية تتعاون وثيق مع املؤسسات 

 األكادميية يعد حتركاً يف االااه السميم.

وكالة الضاا  اإليرانية تعمل اآلن يف الكثري م  
وتسهم وكالتنا يف وكالة خمتمضة  ،واإلقميمية احملافل الدولية

التعاون يف إنشا  وحاور املنظمة الضاائية آلسيا  ،مثل
وكذلك املشاركة يف منصة األمم  .أتسكو ،واحمليط اهلادي

املتحدة لممعمومات املتصمة تإدارة الكوارث واالستجاتة يف 
ة ونتطمع إىل زيادة التعاون مع الدول النامي حاالت الطوارئ.

 مبا يعوز أنشطة الضاا  السممية.

عرب وفدي ع  السيد الرئيس، املندوتون الكرام، يُ 
وأؤكد لك تعاوننا  ،أريب التمنيات لنجاح هذا المقا 

وتؤم  إيران إميانًا راسخًا تنن الضاا  ااارج   .الكامل
كما أن الضهم الشمويل   ،يشكل تراثًا مشرتكًا لمبشرية
يف األغرا  السممية ودون متييو واستخدام الضاا  ااارج  

 هلو مضتاح خدمة البشرية تشكل ناجح وفعال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أسنل الوفود اليت أدرجت امسها  .إليران عمى هذا البيان

تالنسبة لدورة تعد الظهر، هل ه  مستعدة اآلن أن تقدم 
أوكرانيا و شيم  يا و ؟ رومانتياناتا فهناك متسع م  الوقت

ماليويا، م  هو منكم مستعد لإلدال  و تاكستان و كندا و 
 .تضال سيدي ؟ السيد مندوب ماليويا املوقر،تبيانه اآلن

(ماليويا) (ترمجة فورية م  السيد م. د. سوباري 
شكراً سيدي الرئيس، نياتة ع  وفدي أود  المغة اإلنكميوية):

ترتأس هذه الدورة  أن أعرب ع  سرورنا إذ نراك مرة أخرى
ونثق أنه  .الراتعة واامسني لمكوتوس وأهنئ نائ  الرئيس

حتت القيادة احلكيمة سوف حنقق النجاح املنشود ونشكر 
 السيدة عثمان مديرة مكتب أوسا.

نعرب ع  شكرنا وأريب التمنيات تالنسبة لمذكرى 
اامسني لتنسيس هذه المجنة، لقد أوفت هذه المجنة 

 و تشجيع التعاون الدويل يف الضاا .بدفها أال وه

سيدي الرئيس، نود يف البداية أن نعرب ع  خالص 
تسونام  الالتعازي حلكومة الياتان وشعبه إزا  كارثة الولوال و 

لقد  اليت أودت مبئات األرواح وأضرار تالغة حلقت تالبالد.
ومرة  ،نكيد عمى تعارضناتزار الياتان رئيس وزرائنا مؤخرًا لم

فإن تقدم التكنولوجيا واملبادرات  ،يدي الرئيسأخرى س
ما يتصل تالتكنولوجيات الضاائية ما توال الذات احلالية ت

ولذلك حنتاج تذل  ،قاصرة ع  مواجهة التحديات احلالية
 املويد م  اجلهود التعاونية.

سيدي الرئيس، يسرين أن أتكمم تاختصار ع  
إن  .الساتقة التقدم الذي أحرزناه يف ماليويا منذ الدورة

العنصر التعميم  لربنامج الضاا  عنصر هام م  جدول 
أعمالنا، إن املرصد الورين مرفق أساس  لتحقيق ذلك 

إن حتديات الضاا  يف هذه  .تاإلضافة إىل التعميم والتوعية
السنة الراتعة عشرة يستهدف توعية أرضال املدارس 

إن  .مشرتكًا يف هذا الربنامج ٩١٥١االتتدائية واجتذب 
مساتقة صواريخ املياه لطمبة املدارس الثانوية اجتذب مخس 

وفد الضائو حلدث صاروخ املياه رالف مشرتكًا وأُ 
 سرتاليا.الذي انعقد يف ا ] ١٧[؟أترسافت؟ 

يف السنة املاضية احتضمنا تسنة االتتكار، إن 
ترنامج الورين يشجع االتتكار  ٢٠١٠اتتكارات ماليويا عام 
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"أنكاساوان" باب وكذلك هناك مساتقة وتالذات تني الش
اشرتك فيها عشرة رالف  نظمتها مؤسسة أنكاساوان املاليوية

هذه السنة أعمنت سنة تشجيع العموم  م  الشباب.
والرياضيات حتت شعار العمم حيب الرياضيات والسنة 

 القادمة أعمناها سنة العمم وهناك احتضاالت عاملية.

تحتية عمى بنيات الالإن العمل الستحداث 
األر  مبا يف ذلك التجميع واالختبار والتكامل لمسواتل 

 .تعمل عمى قدم وساقتان كينغ" ج النج انس"الصغرية 
هذا املرفق سوف يستكمل حبمول �اية السنة وسوف يعمل 
تالكامل يف السنة القادمة إلرالق ساتمنا الثاين لالستشعار 

 ع  تعد.

أقرت فإن احلكومة  ،يف أوائل هذه السنة
ثاين السواتل لالستشعار ع  تعد  "٢رازاكساك "استحداث 

إن خربة اجلاذتية  .وسوف ينطمق يف ألضني ومخسة عشر
الصغرية جو  هام م  ترناجمنا ودعمًا م  أجهوة صنع 

عقدنا جمسة إحارة تشنن هذه التجارب حسب  ،السياسة
وذلك أمام أعاا  الربملان يف "أنغميس سكاي ون" ترنامج 
 .ألضني وعشرةيوليو متوز/

كذلك تالنسبة لسياستنا الضاائية هناك ورشة 
تشري  الثاين/نوفمرب. إن ورشة العمل عمل ورنية نظمت يف 

م  حاور الدكتورة عثمان اليت قدمت خطاتاً  استضادت
ورشة  .تشنن تطوير الربنامج الضاائ  والتصورات العاملية

نظم العاملية عمل ورنية تشنن الوضع احلايل لتكنولوجيات ال
ألضني اتل املالحة وتطبيقاتا نظمت يف أيمول/سبتمرب لسو 

عمل مذكورة ال حارت حكومات خمتمضة ورشات وعشرة.
 لممستخدمني الصناعيني لذلك.

إن المجنة تؤم  تاألمهية االسرتاتيجية لمتعاون 
الدويل يف مساعينا الضاائية، إن التعاون مع الوكالة الياتانية 

لبمورة الربوتينات يف الضاا  استمر لمسنة  جاكسا تالنسبة
وهناك مثانية تروتينات وضعت يف  ،الثانية يف ألضني وعشرة

حمطة الضاا  الدولية لك  تبمور هناك، وسوف ينته  هذا 
 الربنامج يف السنة القادمة.

يف البارتولية وهناك أيااً مساتقات أخرى لمتحميق 
هذا الربنامج الناشئ اجلامعات احملمية تالتعاون مع جاكسا، 

يف غويا مايركو عمى عمما  الضاا  يف املستقبل، كذلك يف 

وينبغ  هلذا الربنامج أن يويد يف التوعية يف تيئة  ،الياتان
كذلك تالتعاون مع   .الضاا  ويطور الوع  تالبيئة الضاائية

فض  هذه السنة هناك  ،معهد الطب احليوي يف روسيا
ر التجارب مع هذا املعهد مشروع أتى تثماره وسوف تستم

 يف السنة القادمة.

يف إرار حمضل وكالة الضاا  اإلقميمية اآلسيوية 
هناك مهندسون م  ماليويا اشرتكوا يف ترنامج  ،واهلادي

ستار منذ السنة املاضية يف تمورة العديد م  السواتل 
تغية زيادة قدراتنا يف جمال  ،تالتعاون مع هذه اهليئة

مبادرة أخرى هلذا احملضل ه  تذرة  .تكنولوجيا السواتل
 ."يدسِ "أي ترنامج  ،ستقبل رسياملالضاا  

هناك البذور احملمية نقمت إىل حمطة الضاا  الدولية 
ألضني وعشرة ومت كانون األول/ديسمرب تواسطة جاكسا يف  

هذه البذور تعد ذلك سوف  .اسرتدادها تعد تاعة اشهر
ا ويقارنوها تالبذور تقدم لطمبة املدارس الثانوية ليورعوه

إن الربنامج يهدف إىل زيادة الوع  تعموم اجلاذتية  .األخرى
 الصغرية وتطوير مهارة الطمبة يف جمال البحوث العممية.

، ويف إرار املبادرات اإلقميمية لمتصدي لمكوارث
بمت ماليويا كعقدة لتحميل املعطيات قُ سينتسنيل رسيا، 

 .املبادراتوبذا الدور تسهم ماليويا يف هذه 

تالدي تستمر تاملشاركة يف  ،ويف إرار اآلسيان
 .جلنة رسيان لمعمم والتكنولوجيا ومبادراتا املختمضة

كونت تالدي   ،وكجو  م  مبادرة رقس الضاا 
المجنة العاممة ملبادرات رقس الضاا  يشمل مسامهة م  

وهناك ترنامج لبحوث  .الوكاالت واجلامعات والصناعات
وقد وضعنا عدد م   .وعية اجلمهور تذلكرقس الضاا  وت

األدوات منها نظام اقتنا  معطيات مغناريسية وأجهوة 
كذلك مساعدة قرار شبكة   ،اإلفريقية GPSاستقبال 

الوميض كذلك معدات لقياس الطيف واملرصد القاتل 
 لمتنقل.

اتصاًال بذه املبادرات سوف ينعقد مؤمتر دويل 
 ICON SPACE 2011تشنن عموم الضاا  واالتصاالت 

م  هذه السنة تنظمه اجلامعة الورنية املاليوية متوز/يوليو يف 
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إن ما  ."صوب استكشاف الظواهر االستوائية"حتت شعار 
 .حققناه هو ما سنسعى إليه يف املستقبل

يكرر وفدي التوامنا تاستخدام الضاا  ااارج  يف 
األغرا  السممية وسوف نستمر يف تقييم الدعم هلذه 

، وشكراً اية ضمانًا لمضاا  كرتاث مشرتك لمبشريةالق
 لمسيد الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد مندوب ماليويا عمى هذا البيان، واآلن أعط  الكممة 

 .إىل السيد مندوب اهلند املوقر

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد س. ك. شيفاكومار 
حارة الرئيس، يسر وفد اهلند ميوية): فورية م  المغة اإلنك

 ،أن يراك ترتأس املداوالت يف هذه الدورة الراتعة واامسني
 .كتستقدماً مهماً حتت رئا حن  عمى ثقة تنننا سنحرز

حارة الرئيس، حن  نود أن نعرب أياًا ع  
تعازينا لضقدان أرواح يف دول كثرية تسبب الكوارث 

ققت يف ازات اليت حُ وفيما ندرك أمهية االجن .الطبيعية
يود وفد اهلند أن يبمغ  ،الضاا  وخاصة يف العام املاض 

 أعاا  المجنة يف التقدم املهم الذي أحرزناه يف هذا الال.

أرمقنا  ،ألضني وعشرةمتوز/يوليو يف الثاين عشر م  
وذلك تعد  PSLVC 15مركبة إرالق السواتل يف القطب 

سات اثنني  ودكار "تل اووضعنا س .ستة عشر رحمة ناجحة
قام با رالب م   "ستاتسات"وأرتعة سواتل مساعدة  "يب

، [؟يتعذر م  اجلوائر "2Aل سات ، وكذلك "راهلند
 كاردو. "يف املدار ، وضعناهمم  كندا 62و 61 مساعها؟]
يسمح لنا تاحلصول عمى صور ذات استبانة  اثنني يب"سات 
كيمو   هو ساتل صغري وزنه أقل م  "ستات سات"عالية و

غرام تناه جمموعة م  الطالب يف معهد إيسرو ومع سبع 
 معاهد هندسة يف اهلند.

ألضني وإحدى عشر نيسان/أتريل يف العشري  م  
تعد ستة عشر رحمة ناجحة "س  ستة عشر" أرمقنا مركبة 

وساتمني "ريسور سات اثنني"، وضعنا عميها رحمة ساتل 
 .داريف امل "سات وإكس سات ثيو "مساعدي  امسهما 

ت التصوير متعدد ايويد م  قدر  "ريسورسات اثنني"و

 ريسورـ "األرياف الذي تقوم با يف اهلند وه  تعثة متاتعة ل
 .اليت كانت قد أعطتنا صور ذات جودة عالية "١سات 

سات هو ساتل صغري مبساعدة رالب م   ثيو 
هو ساتل صغري  "إكس سات"جامعة موسكو احلكومية، و

. ويف احلادي والعشري  انيانغ يف سنغافورةتنيناه مع جامعة ن
ج  "وضعنا ساتل  ،ألضني وإحدى عشرم  أيار/مايو 

ه م  رريان أرمقنا "، وهو ساتل اتصاالت متقدمسات مثانية
 "ج  سات مثانية" .  كورو يف غويانا الضرنسيةسبيس م

 "ك  يوـ "حيمل رلتني مستجيبتني مرسمتني تعمالن تنطاق ال
 .GPSغان ميك  أن توفر إشارات لنظام الـ ولديها محولة غا

لالتصاالت  "هاي سات"كذلك إن ساتل 
 KAاملتقدمة تناه معهد إيسرو اهلندي ويعمل تنطاقات الـ 

مم لتوفري مساعدة ذات نطاق واسع وتسرعة وصُ  KUوالـ 
كانون األول/ديسمرب ويف ااامس والعشري  م    .كبرية

ساتل اتصاالت  أخضق يف إرسال GSLVF 6ألضني وعشرة 
 هذا اإلخضاق.أسباب وحن  اآلن يف صدد دراسة 

لقد حققنا تقدمًا مهمًا يف العام املاض  وقمنا 
 GSLVMK 3تإرالق مركبة إرالق لمعيار الثقيل وه  

قادرة عمى إرالق سواتل االتصاالت يصل وز�ا إىل أرتعة 
ومتكنا يف أن  ،أرنان يف املدار الثاتت تالنسبة إىل األر 

ألضني وعشرة أيمول/سبتمرب جح يف هذه العممية يف نن
 واالختبار الثاين سنقوم ته يف هذا الشهر.

حارة الرئيس، يف األشهر املقبمة ينوي معهد 
إيسرو أن يويد م  كوكبة سواتل االستشعار ع  تعد 

  سات اثين ج"حاليًا حن  يف صدد إرالق  .واالتصاالت
رلة مرسل جميب  وهو ساتل اتصاالت مع اثين عشر "،عشر

املوسع وكذلك لدينا تعثة مشرتكة مع  يمتعمل تنطاق ج
  ".وتيكر ميغا ت" ، امسهاملركو الضرنس  إذًا لمضاا  ،الكنيس

وهو ساتل لمتصوير  "،١سات  ري"كذلك لدينا ساتل 
تعثة  "سارال" .تالرادار وذلك إلدارة الكوارث الطبيعية

ج  سات " .مشرتكة مع كنيس يف دراسة سطح احمليطات
 يمالتصاالت مع ستة نطاقات جاساتل " أرتعة عشر

ومنارة تعمل تنطاق  KUموسعة وست مرسل جميب تنطاق 
KA. 
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حن  يف  ،يف جمال عموم الضاا  واالستكشاف
صدد املرحمة الثانية يف دراسة الغالف الطبق  الشمس  
وأرمقنا عدة تعثات م  أجل دراسة هذا الغالف، وحن  

 .عموم التكنولوجيا وتطبيقاتالتقدمات نستكمل دمج هذه ال
كذلك يف جماالت وخدمات حيوية مثل االتصاالت ع  
تعد، اإلرسال اإلذاع  والتمضويوين، عمم األرصاد اجلوية، 
التنبيه يف حاالت الكوارث، وكذلك مسح املوارد الطبيعية 

ولدينا ترامج ورنية وإقميمية كثرية إلرالق مبادرات  .وإدارتا
 هذا الال.مهمة يف 

حن  نويل أمهية قصوى لمتعاون الدويل يف جمال 
وحاليًا لدينا صكوك  ،االستخدام السمم  لمضاا  ااارج 

وأخرياً  .رمسية لمتعامل مع مخس وثالثني دولة ومنظمة دولية
يف املممكة  "ساقعنا عمى صك التعاون مع وكالة "أوتو 

مع مالحة  املتحدة وكالة الضاا  وكذلك مع االحتاد الروس 
السواتل، وحن  التومنا تتبادل تيانات السواتل مع دول 

وكذلك إدارة الكوارث الطبيعية  ،جنوب شرق رسيا ،رسيان
وإلنشا  شبكة لممحطات اجلوية وحمطات حاالت الطقس 

 جنوب رسيا. ،إذاً يف دول سارك

حن  عمى استعداد لتقاسم خرباتنا وخدماتنا يف 
وم وتكنولوجيا الضاا  وتعميمها يف لدينا مركو عم ،هذا الال

رسيا واحمليط اهلادئ وهو معهد منتسب عمى األمم املتحدة 
حىت اآلن تسعمائة وأرتع وتسعني  أفاديعمل يف اهلند وقد 

 دولة م  رسيا وم  احمليط اهلادئ. ٣١رالب م  

ستستايف اهلند حدثني  ،يف ألضني واثين عشر
ة األر  سيوس يف اجلمعية تالضاا  وجلنة مراقب ،مهمني

 جمستها العامة.

نود أن نعرب ع  أمهية جهود كوتوس  ،يف ااتام
ستخدم حصرًا يف األغرا  السممية وندعم جلعل الضاا  يُ 

 عمل كوتوس يف كافة هذه الاالت.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ندوب  واملتحدث التايل هو م ،جويًال ملندوب اهلند عمى تيانه

 .كندا املوقر

(كندا) (ترمجة فورية م  المغة السيد د. كيندال 
شكرًا حارة الرئيس، يود وفد كندا أن يعرب الضرنسية): 

ع  سروره لرياك ترتأس م  جديد الدورة الراتعة واامسني 
لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 

عمنا الكامل ونريد أن نام  لك د .التاتعة لألمم املتحدة
 .يف هذا الال

ننتهو هذه الضرصة أياًا لك  نعرب ع  شكرنا 
مكتب شؤون الضاا  ااارج  السيدة مازالن عثمان  ةملدير 

عمى اجلهود الدؤوتة اليت تبذهلا ه  يف هذا الال وكافة 
 العاممني يف مكتب شؤون الضاا  ااارج .

أورليش هوت تود كندا أياًا أن تشكر السيد 
الضرعية العممية والتقنية كذلك رئيس  وهو رئيس المجنة

المجنة الضرعية القانونية عمى العمل املمتاز الذي قاموا ته 
وخاصة  ،خالل الدورتني املاضيتني هلاتني المجنتني الضرعيتني

نشجع عمى  أ�ما أحرزتا تقدمًا يف إرار هذا العمل.
استمرار هذه اجلهود م  أجل زيادة الصالت وتعويو 

 ،تني المجنتني الضرعيتني مع المجنة األمالصالت تني ها
وكذلك لك  نسمح تإقامة حوار أفال تني الدول األعاا  

 عمال اليت تتم يف إرار كوتوس.ومتاتعة األ

امسح  ،حارة الرئيس، قبل أن أكمل هذا البيان
يل تامس  وتاسم وفدي وحكوميت أن أعرب ع  تعازّي 

رضية واملد الصادقة لشعب الياتان وألسر ضحايا اهلوة األ
الذي ضرب الياتان يف احلادي عشر  ،التسونام  ،البحري
تود حكوميت أن تكرر دعمها  املاض . رذار/مارسم  

حلكومة الياتان وترجو أن تكون مسامهة كندا يف تنك الصور 
الدويل الضاا  والكوارث يثاق الذي قدم لمياتان مبوجب امل

ارري  الكبرية قد ساعد يف تنظيم عمميات اإلغاثة لممت
ولمتخطيط االسرتاتيج  إلعادة إعمار املنارق اليت دمرتا 

 .اهلوة األرضية

نعرب أياًا ع  تاامننا مع املتارري  واملوارنني 
رى  يف موار  أخرى شهدوا كوارث ربيعية يف دول أخ

الباكستان و  اسرتالياكانت كبرية وضخمة منها مثًال 
جهت ة اليت واوأخريًا الواليات املتحد .كولومبيا والربازيلو 

م  وفنوويال اليت شهدت يشأحداثًا مهمة وكذلك هاييت 
 .هوات أرضية كبرية وضخمة اضطرت إلدارة عواقبها

مع العدد املتوايد هلذه الكوارث الطبيعية اليت ترتك 
أثرًا وخيمًا عمى دول كثرية يف العامل عمى األسرة الدولية أن 
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 ات املنسقة لك  توحد جهودها وأن تتخذ التداتري واإلجرا
تقدم معطيات ومنتجات تنيت م  الضاا  وتسمح لنا 
تطريقة فعالة وسريعة أن خنضض أثر هذه الكوارث عمى 

 الشعوب والبىن التحتية.

حارة الرئيس، حارات املندوتني الكرام، امسح 
ل الدورة الراتعة يل أن أعمق تإجياز عمى جدول أعما

يف يد سينظر وفدي يف هذا العام م  جد .واامسني لمجنة
إضافة إىل املناقشة اليت ستجري عمى  ،جمموعة م  املواضيع

ة وعمل المجنة الضرعية عمل المجنة الضرعية العممية والتقني
ـ كذلك سنقدم تيانًا تشنن البند السادس املتصل ت  .القانونية

أساليب وررق االحتضاظ عمى الضاا  ااارج  لألغرا  "
ذا الال وتستكمل ، كذلك كندا ناشطة يف ه"السممية

حصتنا م  احلصاد مع  "وكالو شي"دعمها ملبادرة مشروع 
  Secure World Foundationمؤسسة العامل اآلم  

وهذا ما مسيناه تضهرس أم  الضاا  ألضني وإحدى عشر 
Space Security Index. 

وخاصة  ،يف إرار البند الثالث حارة الرئيس
يق ثالثة لدينا التقرير النهائ  لضر ونيسبيس ياإلشارة لتقرير 

العمل السادس حول استخدام التطبيقات الضاائية لتحسني 
دمت إىل الدول قُ  L.305الصحة العامة وه  الوثيقة 

 شباط/فربايرالضرعية العممية والتقنية يف  األعاا  يف المجنة
املاض ، ويمخص هذا التقرير الوضع الراه  يف تطبيقات 

ة يشدد عمى احلاجو التطبيب ع  تعد وعمم األوتئة ع  تعد 
إىل تقدمي خدمات صحة عامة أفال عرب التطبيقات 

تخذ عمى الضاائية ويقدم توصيات ممموسة ميك  أن تُ 
األصعدة الورنية واإلقميمية وعمى صعيد األمم املتحدة عمى 

 جانب الدول األعاا  واملنظمات.

لقد صارت كندا العبًا فعاًال يف تطوير نظم 
ائية مع وه  نظم متقدمة فا ،التحديد األوتوماتيك 

واحلمولة اليت عميه يف  Exact Eart Ltd. Aisإرالق 
املاض  اليت صممتها الشركة الكندية كومديف  نيسان/أتريل

الذي أرمقه  "ور سات اثننيسري"إنرتناشنال وأدخمت يف 
كما أن كندا متحمسة لمعب دور   .معهد إيسرو اهلندي

الناشط واملسامهة يف مناقشات الضريق العامل حول استدامة 
ونرجو أن نعط   ،ألنشطة الضاائية يف األمد البعيدا

توجيهات هنا م  جانب الدول األعاا  تالنسبة إىل هذه 

المجنة قبل انتها  هذه الدورة ك  نتمك  م  أن نعتمد 
اختصاص ووالية هذا الضريق الذي سيعط  توجيهات 

 .واضحة تشنن أنشطته يف املستقبل

لعامل حول ينتهو وفدي الضرصة لمعمل يف الضريق ا
م  شر عاألجسام القريبة م  األر  وفريق عمل أرتعة 

لتعويو قدرة األسرة الدولية عمى تطوير أي أجهوة تونيسبيس 
لمكشف املبكر والتقض  الدقيق ألي تديد م  جرا  جسم 

نرحب تالتقدم الذي أحرز يف  قريب م  األر  حمتمل.
لعام ونتطمع إىل دورة المجنة الضرعية العممية والتقنية يف هذا ا

 مناقشات مثمرة.

امسح يل أن أشري إىل أن وكالة الضاا  الكندية قد 
بمت كعاو ثاين عشر يف قد قُ  ،وافقت يف ألضني وعشرة

المجنة التنسيقية املشرتكة تني الوكاالت اااصة تاحلطام 
وحن  سنبذل قصار جهدنا لك  نساهم  IABCالضاائ  

رين أن أعممكم ويس .تشكل إجيايب يف عمل هذه المجنة
جتماع الثالثني الذي أنين عمى استعداد عمى استاافة اال

 م  العام املقبل. أيار/مايوسينعقد يف 

ودعمت كندا اعتماد املبادئ التوجيهية لمتخضيف 
ونرجو أن يكون  ،م  احلطام الضاائ  يف ألضني وسبعة

تبادل املعمومات حول اآلليات الورنية املتصمة تالتخضيف 
الضاائ  تني الدول األعاا  ستساهم يف تنضيذ  م  احلطام

 .واسع هلذه املبادئ احلالية

تدعم كندا وتساهم تقوة يف املبادرة الدويل لطقس 
مع م  شبكات الضاا  م  خالل توفري البيانات اليت اُ 

 وأجهوة رصد الضاا  م  األر  أو يف الضاا .

شركا  الكما أن كندا تستكمل العمل الوثيق مع 
يف احملافل الدولية مثل مؤمتر نوع السالح، جلنة الدوليني 

مراقبة سواتل األر  سيوس، جمموعة مراقبة األر  واملنظمة 
ني م  كندا عُ نس كراالعاملية لألرصاد اجلوية حيث ديضيد  

 .ITUتصاالت ئيساً مؤخراً واالحتاد الدويل لالر 

طمع با الدول اإن تعدد األنشطة الضاائية اليت ت
قطاع اااص قد أدت إىل تيئة فاائية تشهد مث حاليًا م  ال
الضاا  تشجع كندا  ولمحضاظ عمى منافع ،اكتظاظًا كبرياً 

ىل اإلرار القانوين الدويل القائم حالياً إعمى االنامام 



COPUOS/T.630 
Arabic 

۲۳ 
  

والذي ينظم األنشطة الضاائية ولك  تشجع عمى تنضيذ 
 .توجيهية املصممة عمى حتسني سموكنا يف الضاا ال

يد ألهم اتضاقيات األمم تكرر كندا دعمها الشد
لضاا  ااارج  وترحب مببادرات إضافية حول ااملتحدة 

طمع با املضوضية اسيما تمك اليت ت تدف إىل تعويوها ال
األوروتية م  أجل تطوير مدونة قواعد سموك ألنشطة 

 الضاا  ااارج .

حارة الرئيس، تسعى كندا إىل تعويو التعاون 
الدولية لويادة املتعدد األرراف وتساهم يف اجلهود 

تشري  يف  .االستخدام العمم  لممحطة الضاائية الدولية
 ،اسملاض  جددت كندا شراكتها مع اإليا الثاين/نوفمرب

وكدولة متعاونة  .ديداجلتضاق االعرب  ،وكالة الضاا  األوروتية
لطاملا كانت كندا ناشطة  ،ا ألكثر م  ثالثني عاماً سمع اإلي

انت قادرة عمى تطوير يف جمموعة م  املشاريع التعاونية وك
خربة صمبة يف هذه التكنولوجيات األساسية منها 

 املالحة.و استكشاف الضاا ، مراقبة األر ، االتصاالت، 

أود أن أدعوكم لمحصول عمى مويد م  املعمومات 
إذًا لويارة  ،تشاورلمشنن أنشطة كندا يف ألضني وعشرة و ت

طام الضاائ  وقرا ة تقاريرنا الورنية حول التعاون الدويل لمح
رقس الضاا  واألجسام القريبة م  األر  اليت تنشرها و 

 األمانة يف تداية هذا العام.

أود أن أشري إىل أن كند تسعى إىل  ،يف ااتام
حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف العام املقبل م  خالل 
التعاون مع شركائنا ونشجع عمى تبادل املعمومات وتطوير 

 اائ .صناعتنا يف الال الض

لقد لعبت كوتوس  ،يف السنني اامسني املاضية
دورًا مهمًا يف إنشا  حوار سمم  فيما تني الدول األعاا  
 م  خالل التشجيع عمى إقامة احلوار والتعاون يف مسائل

 .ذات أمهية كبرية لألسرة الدولية

 ،فيما حن  حنتضل تالذكرى اامسني إلنشا  جلنتنا
ة م  أن تساهم عمى عقود  أن تتمك  المجن ترجو كندا

كثرية مقبمة يف تعويو أنشطة اإلنسان يف الضاا  م  خالل 
تعويو احلوار فيما تني الدول األعاا  وتركيو أنشطتها عمى 
املسائل السياسية والقانونية والعممية املتصمة تتطوير فعال 

ومستدام ومنصف لمضاا  ااارج  واستخدامه بذه 
 يس.الطريقة، شكراً حارة الرئ

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ة التالي ةجويًال ملندوب كندا املوقر عمى هذا البيان، واملتحدث

 أوكرانيا املوقرة.مندوتة   عمى قائميت ه

(ترمجة فورية م  (أوكرانيا) مايشيفا ن. السيدة 
حارة الرئيس،  .شكرًا جويًال حارة الرئيس :المغة الروسية)

يود وفدنا أن يعرب ع   ،حارات السيدات والسادة، أوالً 
إن كان  .تعارضه مع الياتان اليت عانت الكثري يف هذا العام

ة األرضية مث م  املد البحري الذي تبع اهلوة وفتك م  اهلو 
إن أوكرانيا كدولة شهدت وعاشت  .تنرواح الكثريي 

شرينوتيل وهذه احلادثة تضهم إىل حد ميك  هلذه الذرة 
ولذلك نعرب ع   ،السممية أن تكون عدائية ومؤذية

تعارضنا مع الياتان ونرجو أن تتمك  م  أن تستعيد عممها 
تشكل سريع تعد التهديد املتمثل يف  وتسرتجع قدراتا

 ."فيكوشيما دايش "مضاعل 

حارة الرئيس، امسح يل أوًال أن أشري أن املعمم 
األساس  لتطوير األنشطة الضاائية يف هذا العام هو مضهوم 

وهو   ،وافق عميه جممس الوزرا  يف أوكرانيا يف هذا العام
ام وحىت الع كسياسة عامة لنا يف جمال األنشطة الضاائية

عمى هذه الوثيقة  وهلذا السبب وتنا ً  .ألضني واثنني وثالثني
اااصة تالسياسة العامة لنا قمنا تتحديد قوانيننا وقمنا تس  
قوانني جديدة وخطط لألنشطة ووثائق كثرية لألنشطة تنظم 

وتشكل خاص الربامج عمى مستوى  ،األنشطة يف الضاا 
 .الدولة ككل

ربنامج الراتع حاليًا أوكرانيا تستكمل تنضيذ ال
ألضني واثنني عشرة و الضاائ  العمم  لضرتة ألضني ومثانية 

وأوكرانيا تستكمل التوامها تنظام دويل قانوين يرتكو إىل 
وكذلك حبوث   ،الصكوك الدولية اامس املتصمة تالضاا 

ويف سعينا إىل حتقيق  .كثرية أجنوت يف جمال الضاا  ااارج 
دم مثمر مع كافة هذا اهلدف فنح  نسعى إىل إحراز تق

ويف العام املاض  مت إترام اتضاقات دولية حكومية  .الدول
االحتاد الروس  و حول شؤون الضاا  مع أذرتيجان 

 رذار/مارسوتالتايل يف  ،روس واملممكة العرتية السعوديةوتيال
يف العام ألضني وعشرة وقعنا مع االحتاد الروس  عمى اتضاق 
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العاملية لسواتل  دويل حكوم  الستخدام وتطوير النظم
وكذلك وقعنا عمى اتضاق ثنائ  تشنن  "،ساغمون"املالحة 

كذلك وقعنا عمى عدد   .املمكية الضكرية وتدأ نضاذه مؤخراً 
م  الوثائق مع الصني وذلك خالل زيارة قام با رئيس 
أوكرانيا يف عام ألضني وعشرة إىل الصني وه  تشتمل عمى 

وأوكرانيا يف جمال تني الصني  تعاوينتضاق عمى اتوقيع ال
 ،البحوث واستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية
 .وذلك لضرتة ألضني وإحدى عشر حىت ألضني ومخسة عشر

وهذا الربنامج قد اشتمل عمى أكثر م  مخسني مشروعاً 
مشرتكًا وننوي أن ننشئ مركوًا أو نظامًا ملراقبة األر  م  

ق  األيوين وذلك عرب ساتل الغالف الطب ،الضاا  مشرتك
لبث اإلذاع  وغريها م  اوذلك لتحديد أياًا نظام 

 املشاريع املشرتكة.

لدينا أياًا خطة لمتعاون يف األنشطة الضاائية 
وتغط  فرتة ألضني وعشرة  ،وقعنا عميها مع كازاخستان

اً مع وكالة الضاا  كما أننا أترمنا اتضاق  ،ألضني وإحدى عشرو 
 .كندا وأملانياو ا ساألوروتية إي

نسبة إىل فرتة ألضني وتسعة ألضني وعشرة عندما تال
أرمقنا مركبة إرالق سريعة ومتكنا م  إرالق سبعة عشر 
مركبة يف الضاا  م  أوكرانيا وذلك م  فرتة ألف وتسعمائة 
وواحد وتسعني أرمقنا مائة وعشري  مركبة مبساعدة جهاز 

وعوزنا التعاون أياًا ووسعناه مع الواليات  ،إرالق أوكراين
تحدة خاصة يف سياق إنتاج مركبة إرالق الصواريخ يف امل

كذلك   .وتالتعاون مع عمما  أمريكيني "روكيت تو"الضاا  
"، ويف ٤سايكمون "لدينا مشروع مشرتك مع الربازيل 

ألضني وعشرة تدأنا تإرالق جممع لبنا   أيمول/سبتمرب
حيث نطمق منها اجليل الراتع  "الكانتارا"املركبات يف موقع 

وحاليًا لدينا مئات م  الشركات م   ".كمونساي"ملركبات 
 .الطرفني ضالعة يف إجناز هذا املشروع

نتوقع إرالق  ،ويف العام املقبل ألضني واثين عشر
م   متوز/يوليوويف  .أول ساتل يف إرار هذا املشروع املشرتك

هذا العام م  املومع أن يطمق الساتل األوكراين الستشعار 
ألخرية فإن قانون الضاا  ويف السنوات ا .األر  ع  تعد

األوكراين أصبح عمميًا وواقعيًا أكثر فنكثر حبيث يتصدى 
ووكالتنا الضاائية  ملشكالت التمع وتطور وتنمية التمع.

تعمل اآلن تشكل وثيق مع وزارة الوراعة خاصة يف جمال 

التقييم الصغري ادمات احملاصيل وحتديد الغالت والبحث 
وهناك زيادة وتوسيع  .األحراج وهمم جرهع  املوارد الوراعية و 

يف التعاون تيننا وتني وزارة األحباث يف وضع ترنامج لموقاية 
وضعنا  ،م  الضاا ، فمثُال احلرائق يف الصيف املاض 

ترناجمًا لمرصد الضعال الندالع احلرائق وفقًا ملنهجية شركة 
وما زلنا نطبق تشكل فعال  كومسوس. [؟يتعذر مساعها؟]
 .مسائل رصد البيئة

حارة الرئيس أن م  اهلام مبكان أن  ويرى وفدنا
تناقش كافة القاايا املدرجة عمى جدول أعمال هذه 

البند  .إال أننا نود أن نعرب ع  رأينا يف تعاها ،الدورة
سبل وسائل احلضاظ عمى الضاا  ااارج  يف ي "أااامس 

هنا نود أن نؤكد جمددًا عمى أمهية دور  "،األغرا  السممية
ى األهم ملناقشة نظام قانوين دويل هذه المجنة تصضتها املنتد

تاإلضافة إىل التعاون  ،حيكم األنشطة يف الضاا  ااارج 
اإلقميم  واألقاليم  والعامل  فيما تني الدول تنضيذاً لممبادئ 

اائية مبا يام  ويصون أم  األساسية لألنشطة الض
 .الضاا 

وم  جهة أخرى فإن وفدنا يؤكد عمى أن مثة شيئاً 
فيما يتعمق  ،عايري قانون الضاا  الدويلم  المبس يف م

فمعاهدة الضاا  يف  .تتجريد الضاا  ااارج  م  السالح
مادتا الراتعة تعم  ع  مبدأ التجريد اجلوئ  ال الكامل 

والدول ليس م  حقها أن تاع عمى  ،لمضاا  م  السالح
مدار قريب م  األر  أي أسمحة نووية أو غري ذلك م  

ثل األسمحة الكيميائية والبيولوجية أسمحة الدمار الشامل م
 وسائر األسمحة ذات القوة الضتاكة واملدمرة.

فإن معاهدة الضاا  تكضل  ،وم  جهة أخرى
اريد القمر واألجرام السماوية األخرى م  السالح اريداً  
كامًال وحتظر إنتاج كافة أنواع األسمحة واستخدام مثل هذه 

ذا المبس والتضاوت وه األجرام يف غري األغرا  السممية.
وقعه له يؤثر و  ،فيما تني مبدئ  اريد الضاا  م  السالح

ولذا  ،عمى األنشطة الضاائية خاصة يف مكوناتا العسكرية
ستنبط نظام قانوين دويل مويداً يف قد يستحس  يف رأينا أن يُ 

عمق توضع صك قانوين دويل ياع حاجواً ويُ  ،هذا الال
ريد األسس األخالقية أمام عسكرة الضاا  ويسهم يف تو 

 .ألنشطة الضاا 
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دارس جلنتنا تونسجل هنا مع االرتياح أمهية أن ت
الثالث مبا يونيسبيس سنويًا موضوع تنضيذ توصيات مؤمتر ال

 تشري  األول/أكتوترالصادر يف  ٥٩/٢يتمشى متامًا والقرار 
وكمنطمق لتحميل ذلك  .ألضني وأرتعة ع  اجلمعية العامة

ر اااص الصادر تضيينا وهو إعالن فيينا فإننا ننخذ تالقرا
فركيوته ضمان التنمية  ،حول تطوير األنشطة الضاائية

إضافة إىل الوسائل  ،املستدامة م  خالل األنشطة الضاائية
احملددة اليت ميك  استخدامها يف ريادة الضاا  م  وسائل 
تعميمية وصحية ورصد البيئة واالستخدام الرشيد لمموارد 

وال تد م   .احلاالت الطارئةقاايا ع وحل الطبيعية ومن
حتقيق توازن نظام تني الاالت االقتصادية والبيئية 

وهذه م   .واالجتماعية وه  الركائو الثالث يف هذه املبادئ
كرت يف إعالن األلضية لمتنمية ومجيع أهم األهداف اليت ذُ 

الدول األعاا  يف األمم املتحدة تعهدت تنن تبمغ هذه 
ولذا فإن وفدي  .لضني ومخسة وعشراألهداف حبمول األ

يعترب تنن مسامهة جلنتنا يف ضمان التنمية السممية لتمعاتنا 
التنسيق يف السنوات األخرية تني  د، وقد زامسامهة إجياتية

 جلنتنا وجلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة.

فإن الطبيعة املتعددة األوجه  ،وم  جهة أخرى 
سبة لمتنمية يتطمب تكامًال واندماجاً لألنشطة املستدامة تالن

فيما تني مجيع أنشطة الوكاالت الاالعة يف هذا الال يف 
األمم املتحدة مثل ترنامج األمم املتحدة لمبيئة أو إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة وترنامج 

"هاتيتات" واملوئل  UNDPاألمم املتحدة اإلمنائ  
مية لألمم املتحدة مثل المجنة االقتصادية واملنظمات اإلقمي

 .ألوروتا إضافًة إىل اهليئات اإلقميمية ودون اإلقميمية األخرى
ومنظومة األمم املتحدة تطاقتها املتعددة القطاعات هلا قدرة 

 .اإلمنائيةلضية أهداف األفريدة يف تقدمي املساعدة لبموغ 

حتقيق التكامل الضعال تني كل هذه  ىلإوإضافة 
ال تد م  حتديد واضح م  اختصاصات فاكل اهلي

األمم هيئات وصالحيات كل هيئة حبيث تتمك  كل م  
املتحدة أن تعمل يف جمال اختصاصها املعني تدون أن 

وهذا   .تتداخل مع غريها وإمنا حيقق كل منها تكممة لآلخر
كمه بدف تموغ أهداف األلضية وحتقيق خطة عمل القرن 

 احلادي والعشري .

خ م  أعوص املشكالت اليت نواجهها إن تغري املنا 
م   وأوتشكل  .فبقا  البشرية نضسه مرتبط بذا التغري ،اآلن

منظور عامل  يُنَظر إىل تغري املناخ تننه احتباس عامل  يف 
احلرارة وذوتان لمثموج واجلبال اجلميدية تاإلضافة إىل عمميات 

البيولوج   وعنقدان التوفقدان خصوتة الرتتة وفالتصحر 
السبب الذي دفعنا يف تداية و هوهذا  .وهمم جره

التسعينات إىل اعتماد عدد م  الصكوك القانونية حول 
تغري املناخ كاالتضاقية اإليطالية حول تغري املناخ التاتعة لألمم 

ربقة  رخنيال حول املواد اليت تاملتحدة وتروتوكول مونرت 
 األوزون وغري ذلك م  الصكوك القانونية املتعددة.

غري املناخ مشكمة ينبغ  التصدي هلا إذًا مشكمة ت
وم  هنا أمهية البحوث الضاائية اليت ال تد م  أن  ،عاملياً 

 .وه  تتصل مبكونني أساسيني ،تكون حامسًة يف هذا الال
احلصول عمى تيانات مصدرية لمتمك  م  تدتر تغري  ،أوالً 

 .املناخ مث ضمان فعالية القرارات اليت تتخذ يف هذا الشنن
ل تغري املناخ حتديدًا هو الذي تربز فيه قدرات ونرى أن جما

 األنشطة الضاائية عمى حل مشكالت البشرية.

نبحث تند أن ونرى أياًا م  األمهية م  املكان 
خاصة يف سياق العقد الدويل  ،الضاا  واملياه يف هذه الدورة

لمعمل عمى توفري مياه لمحياة حبمول عام ألضني ومخسة 
ة ومشكمتها ونقصها يوداد تضاقماً فاملياه ه  احليا ،عشر

 رك أزمة حالية يف نقص املياه، ودو وهنا .عامًا تمو اآلخر
األنشطة الضاائية ال تد م  أن يكون حامسًا يف حل مثل 
هذه املشكالت يف منع الكوارث الطبيعية والتعويض ع  
موارد املياه املتناقصة ورصد املياه واملياه العاترة لمحدود 

يف توفري املوارد املائية مث محاية املياه م   والصحة واألم 
وهناك رلية مشرتكة تني  .التموث وإدارة املوارد املائية

املوارد املائية يف األمم "الوكاالت يف األمم املتحدة امسها 
ويف سياقها فإن مجيع الوكاالت والربامج  "،املتحدة

والصناديق التاتعة لألمم املتحدة الاالعة يف جمال املياه 
وال تد م  التعاون الوثيق تني  .طالبة تنن تتضاعل فيما تينهام

شد راقات وتكنولوجيات الاالت املمكنة اليت فيها حتُ 
 الضاا  حلل مشكالت املياه يف العامل.

أود أن أعرب ع  صدق أوكرانيا يف  ،ويف ااتام
نواياها تطوير التكنولوجيات الضاائية لضائدة اجلميع ودولتنا 
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لتحقيق التعاون الثنائ  واملتعدد أرراف  مستعدة متاماً 
 األنشطة الضاائية.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
وأظ  أن عمى  .جويًال عمى تيانك حارة ممثمة أوكرانيا

 ،WSWAقائميت اآلن ممثل راتطة أسبوع الضاا  العامل  
 .تضالدينيس ستون، السيد 

) راتطة أسبوع الضاا  العامل (ستون د. السيد 
شكرًا جويًال حارة : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

الرئيس عمى هذا الشرف املناط يل ك  أخارب المجنة، إن 
  .مى هذه الذكرى اامسني التارخييةراتطتنا تنئ المجنة ع

كما أن التهنئة موجهة إليك سيدي الرئيس مبناسبة ذكرى 
 .قيام تعثتك إىل الضاا  وانتقائك رئيساً هلذه الدورة التارخيية

كما تعممون لقد أعمنت األمم املتحدة يف مجعيتها 
العامة يف عام تسعة وتسعني ع  أسبوع الضاا  العامل  عمى 

تشري  األسبوع كل سنة م  الراتع م  أن يكون هذا 
حىت العاشر منه وذلك تناً  عمى توصية مؤمتر و  األول/أكتوتر

ومنذ ذلك احلني وتضال مشاركة أوساط  .الثالثونيسبيس ي
الضاا  العاملية فإن ذلك األسبوع اكتسى أمهية ووقعًا وسعة 

وميكنين أن أديل مبالحظات وجيهة  .هائمةو نطاق واسعة ال
لذي سنقدمه إىل المجنة حول هذا اليوم تعد العر  ا

 األسبوع.

أود أن أنبهكم إىل الوثيقة اليت وزعت هذا الصباح 
أي تقرير ع  هذا األسبوع عام  ST/SPACE/56وه  

هذا التقرير يمخص لنا ذلك األسبوع يف  ،ألضني وعشرة
املاض  الذي ضم ستمائة فعالية تقريباً  تشري  األول/أكتوتر

هنئ مجيع الدول وأود أن أ .سجمت يف ثالث وستني دولة
وأشكر الدكتورة  ،املشاركة واملنظمات عمى هذا اإلجناز
 مازالن عثمان عمى إصدارها التقرير هذا.

أود أن أقدر لعدة دول مدى إعطائها أمهية لنطاق 
وه  رومانيا  ،االحتضاالت تذلك األسبوع يف ألضني وعشرة

تالنسبة ألكرب عدد م  الضعاليات فيها واهلند تالنسبة ألكرب 
تاكستان تنكرب تغطية قدمتها م  وسائل حاور لديها و 

 إعالمها لذلك األسبوع.

تشري  وإذ نتطمع إىل أسبوع الضاا  العامل  يف 
وعمًال ومتاشيًا مع هذه الذكرى السنوية  األول/أكتوتر

موضوع مخسني نود أن نسجل فإننا  ،اااصة هذه السنة
رحالت الضاائية البشرية سيكون أياًا موضوع السنة م  

ونشجع مجيع املنظمات الضاائية عمى عقد هذا العام 
فعاليات هذا األسبوع ذلك األسبوع هذا العام لك  تشارك 

 تشنن هذه الرحمة. هالبشر وعامة اجلمهور والطالب محاسا

وأود أن أعرب ع  امتناين جلميع المذي  تضانوا 
م  تني أعاا  أسبوع الضاا  العامل  الذي  تضانوا  ...بذه 

مى لقائنا اليوم خالل الغذا  وأي ونشكر أوسا ع ،م  أجمه
وفد يود أن يوصل مراقبًا إىل جممسه راتطتنا مرحب ته 

 لذلك، إذا لديكم أسئمة فاتصموا تنا.

وأود أن أشكركم عمى دعمكم هلذا األسبوع 
 والراتطة تتمىن لكم كل التوفيق هلذه الدورة وشكراً.

شكراً   :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
والكممة اآلن  .حلارة ممثل راتطة أسبوع الضاا  العامل 

وه  زانغ في  األمني العام الدكتور ، أتسكو""حلارة ممثل 
 .تسكوأ ،منظمة التعاون الضاائ  يف رسيا واحمليط اهلادئ

منظمة التعاون الضاائ  يف (زانغ . فالسيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) رسيا واحمليط اهلادئ

شكراً حارة الرئيس، أهنئك أوًال عمى رئاستك املمتازة هلذه 
يف نتسكو الدورة وأشكرك جدًا عمى تقدميك وتعرفتك تـ

 تيانك االستهاليل أيااً.

ة الرئيس، يشرفين أن أديل حارات املندوتني حار 
منظمة التعاون أتسكو، بذا البيان تالنياتة ع  منظمة 

ئكم عمى مرور نرسيا واحمليط اهلادئ وتدايًة أه الضاائ  يف
مخسني عامًا عمى إنشا  جلنتكم ومخسني عامًا عمى أول 

أعرب ع  امتناين أود أن كما   .رحمة تشرية إىل الضاا 
مان مديرة مكتب شؤون الرمس  الصادق لمدكتورة مازالن عث

الضاا  ااارج  وراقهما املتضاين عمى املساعدة القيمة اليت 
ومنظمتنا ممتومة تنن تواصل  .قدموها لنا إعدادًا هلذه الدورة

تعاو�ا املثمر مع هذه الدولة ومع مكتب شؤون الضاا  
 .ااارج  يف األمم املتحدة
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ومنذ انعقاد الدورة األخرية لمكوتوس فقد تمقت 
كو استجاتة قوية م  دوهلا األعاا  مع أرتع تربعات أتس
وهذا هام جداً  .منح خاصة م  احلكومة الصينيةو تل  ،مالية

الستدامة هذه املنظمة إذ أ�ا ال تعمل إال عمى أساس 
 مسامهات ودعم دوهلا األعاا .

هناك أخبار سارة أخرى وه  أن تركيا قد 
انية وأصبحت استكممت معامالتا احملمية وإجرا اتا الربمل

كما أننا استكشضنا   .اآلن عاوًا كامل العاوية يف أتسكو
إمكانية مشاركة عدد م  الدول األخرى وحن  يف انتظار 
ردها اإلجيايب، ومنو منظمتنا أمر يثري ارتياح مجيع دوهلا 

 ككل.  ضاا األعاا  تل وأوساط ال

أتسكو تدأت عددًا م  املشاريع اليت يتم تنضيذها 
اك منصة خدمات تقاسم البيانات اليت ه  يف فهن ،حالياً 

 .مرحمة التطوير حاليًا م  خالل مناقصات مضتوحة مطروحة
أما مشروع سواتل  .أ تنضيذها يف أواسط العام القادموسيبد

االستشعار ع  تعد فقد تنكدت مجيع الدول األعاا  
دم معطا  الذي قُ له مواصضاته الضنية ولق  هذا املشروع وررح

 تة كبرية م  أوساط الضاا  يف العامل.تشننه استجا

ومشروع العموم الضاائية ومشروع املالحة 
الضاائية ومشروع رصد األجسام الضاائية كمها مشاريع 

حاليًا إضافة إىل مشروع السواتل الصغرية اااصة نضذ تُ 
ورغم موظضينا ومواردنا  .تالطالب ومشروع سواتل االتصال
وإضافة إىل  ،كل الاالتاحملدودة فإننا نكتسب زمخًا يف  

هذه املشاريع واعرتافا منا مبخارر الوالزل فإننا جنبًا إىل 
جنب مع الوزارة الصينية لمصناعة والتكنولوجيا املعموماتية 
ننظم حالياً ندوة دولية حول رصد الوالزل واإلنذار املبكر با 

وهذه الضعالية ستعقد يف  .تاستخدام التكنولوجيا الضاائية
يو "م  هذا العام تدعم م   أيمول/سبتمربلصني يف تيجني ا

ومكتبه يف الصني وتدعم م  األوساط إن سبايدر" 
وسنرحب تقدوم مجيع ااربا  يف هذا  .الصناعية الصينية

 .الال إىل هذه الضعالية املشرتكة

أما ترنامج التدريب والتدريس فهو م  أنشطة 
دة وكذلك فإن ترامج التعميم لنيل شها ،أتسكو املعهودة

[؟يتعذر ماجستري يف تطبيقات التكنولوجيا الضاائية ترنامج 
ظل يطبق خالل السنوات الثالث املاضية وقد  مساعها؟]

أما الدورات التدريبية  .خترج منه أرتعون رالبًا حىت اآلن
وهذا  ،القصرية األمد فقد ظمت قائمة منذ سبع سنوات

وعقدت يف تنغالدش لمرتكيو تنغالديش، العام ركوت عمى 
وإن إقامة مركو  الكوارث عمى الضاا .عمى رصد البيئة و 

تدري  تاتع لألتسكو موضوع يناقش فيما تني دوهلا 
األعاا  واالجتماع الثالث والراتع لمسنا عقد يف تيجني 

 عمى التوايل.وتانكوك 

هناك عدد م  القواعد واألنظمة اليت ستكضل 
 ،سالسة العمل يف أتسكو خاعت ملوافقة هذا المس

كو ناشطة جداً يف قانون الضاا  وحترتم ويذكر أياًا أن أتس
كما أن   .تالكامل معاهدات األمم املتحدة الضاائية كمها

مشاركة أتسكو حثيثة يف عدد م  منتديات قانون الضاا  
وتعد العدة أياًا إلنشا  مركو أحباث تاتع هلا معين تقانون 

هنا أود أن أعرب ع  تقديري ملكتب . ولذا وسياسة الضاا 
ألمم املتحدة عمى ما قدمه م  إرشاد ودعم لكل أوسا يف ا

 هذه األنشطة.

حارة الرئيس، حارات املندوتني، منذ إنشا  
جلنتكم قبل مخسني عامًا ظمت هذه المجنة أول مكان 
ومنتدى دويل لمتداول والبت يف كل القاايا املتصمة 

وأسهمت كثريًا يف  ،تاالستخدام السمم  لمضاا  ااارج 
وسجمت أيااً  .الدويل يف هذا الال النهو  تالتعاون

اإلعالن الذي اعتمد أمس والذي ذكر تاألخص وشدد 
عمى التعاون اإلقميم  واألقاليم  يف جمال أنشطة الضاا  

حباث لتعويو االستخدامات السممية لمضاا  األااارج  و 
وتصضتنا منظمة حكومية دولية ترتكو عمى اتضاقية  .ااارج 

عمى املسامهة يف هذا املشروع مصممون  ،يف أتسكو ،فإننا
التعاون تلبموغ أهدافنا يف النهو  يف الضاا  ااارج  

أن م  وأممنا الوريد  .يف رسيا واحمليط اهلادئالضاائ  
 هذه اجلهود نا م  االنامام إىلتتمك  مجيع الدول ملنطقت

وشكراً  ،إلفادة م  التعاون يف السنوات اامسني القادمةاو 
 كم.هنتباحس  اعمى 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 .أتسكو عمى تيانهحلارة ممثل 

قبل رفع جمسة هذا الصباح ، حارات املندوتني
أود أن أتمغكم جبدول عمل المجنة عصر اليوم، سنمتق  يف 



COPUOS/T.630 
Arabic 

۲۸ 

متام الثالثة وعندئذ نتاتع تالبند الراتع م  جدول األعمال 
ونبدأ حبثنا يف البند  "،التبادل العام يف وجهات النظرأي "

لضاا  سائل احلضاظ عمى استخدام اوو سبل "ااامس أي 
تقرير "والبند الثام  أي  "،ااارج  يف األغرا  السممية

 ."المجنة الضرعية القانونية ع  أعمال دورتا اامسني

أوهلا  ،وسنستمع إىل ثالثة عرو  فنية عصر اليوم
شيم  والعر  األخري م    ممثل الياتان والثاين م  ممثل م

وم ندعو ممثل املكسيك، وأود أن أذكركم تنننا أثنا  الغذا  الي
وفد الياتان تني  همجيع الوفود إىل حضل استقبال يستايض

م  مركو فيينا موزارت الواحدة والثانية والنصف يف قاعة 
 الدويل هذا.

واآلن أعط  الكممة لألمني لك  يديل لكم 
يف هذه  ر عتبعض املعمومات اااصة تالضيديوهات اليت تُ 

 القاعة اليوم.

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

ندوتني، سيكون هناك نعم شكراً حارة الرئيس، حارات امل
عرضان تالضيديو اليوم يبدرن يف متام الثانية م  تعد ظهر 

الثانية م  تعد الظهر إذًا يف هذه  ،اليوم يف هذه القاعة
 .M1القاعة 

أول عر  أحد األربا  الياتانيني يرحل إىل الياتان 
والضيديو الثاين هو عنوانه  .ممثل الياتان ،ويقدم هذا العر 

 قدمه فرنسا وتعرضه فرنسا.ت "عامل تدون سواتل"

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ومسا  اليوم أود أن أرحب  ،لألمانة عمى هذه املعمومات

عقد يف مبىن حباور الوفود ملناقشة فريق رواد الضاا  اليت ستُ 
يف الساعة الساتعة م   ة"س هالكلفو "الـ تمدية فيينا يف 

وليالند ميمضني ف نو و ليلكس  أوإن رواد الضاا   .املسا 
 ركشوتشاك  موكاي وكمود نيكولييه والشيخ مظضر 

وأنا شخصياً تيم  وسويوني  وليضيه يانغ ليضيه، وجريهارد 
وينظم  .وغرينا سنقوم مبناقشة مستقبل البشر يف الضاا 

هذه الضعالية مكتب الشؤون الضاا  ااارج  يف األمم 
وقد وزعت الدعوات عمى  .املتحدة تالتعاون مع مدينة فيينا

 مجيع الوفود.

كما أود أن أعممكم تالضعاليات اااصة تالغذا    
متم عمى املنشور الذي فيه قائمة الضاائ ، لقد حص

مركو فيينا الدويل  ،تاألغذية الضاائية أعدتا كضترييا فيينا
تالتعاون مع مكتب شؤون الضاا  ااارج  تني األول 

كما سيكون هناك غدًا يوم  ،حويران/يونيووالعاشر م  
وأرجوكم أن تتبينوا وتتنبهوا إىل  ،اجلمعة يف متام الواحدة

يكون هناك إذًا حضل خاص ماليوي س .التغيري يف الوقت
وينظم هذا يف املبىن املستدير ملركو  .لتذوق غذا  الضاا 

حباور الرائد الضاا  املاليوي الشيخ  ،املدخل ،فيينا الدويل
ونرحب تكم مجيعًا غداً إذاً يف الواحدة لتذوق  ،مظضر شكر

 هذا الغذا  الضاائ .

 ال إذاً  ؟أي سؤال أو تعميق عمى الربنامج املقرتح
 متام الثالثة م  تعد ظهر اليوم.حىت رفع هذه اجلمسة تُ 

 ٥٥/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


