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COPUOS/T.632 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٢ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٣ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ٠٤/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

صباح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):يس الرئ
 عااري حضرات السيدات والسادة، أعم  افتتاح االجتما 

الثاين والثالثني تعد الستمائة لمجنة استخدام الفضاء 
 .ااارج  يف األغرا  السممية

سنستكمل اليوم صباحًا النظر يف البند الراتع وهو 
سبل "يف البند ااامس  مث نبدأ النظر "،التبادل العام لآلراء"

ووسائل احلفاظ عمى استخدام الفضاء ااارج  يف األغرا  
تقرير المجنة الفرعية القانونية ع  "والبند الثام   :،السممية

وسنستمع إىل عرضني تقنيني اليوم  ".أعمال دورتا اامسني
األول م  مندوب الواليات املتحدة األمريكية  ،صباحاً 
العر  الثاين هو م  مندوب  ".عميمالفضاء والت"عنوانه 

وإثر رفع اجلمسة  .املكسيك حول وكالة الفضاء املكسيكية
عممكم األمانة مبشروع مسامهة ستُ  ،العامة يف هذه القاعة

 CRP.9والواردة يف الورقة  ٢٠ األمانة يف مؤمتر ريو +
 .وستقتصر هذه املعمومات عمى مخس أو عشر دقائق فقط

هناك دعوة إذًا م   ،وفودتعد ذلك ندعو كافة ال
يف روتندا الوكالة الفضاء املاليوية لتذوق طعم الفضاء يف 

لتذوق الطعام تاستضافة وكالة الفضاء  يمج Cاملبىن 
 .املاليوية

وم  الساعة الثانية حىت الثالثة م  تعد الظهر يف 
سيكون هناك مناقشة لفريق م   M1تالذات  ةهذه القاع

م  الكوتوس وستني عامًا م   اارباء تعد مخسني عاماً 
وسيرتأس هذه الموعة  ،االحتاد الدويل لممالحة الفضائية

ويشتمل عمى املتحدثني التاليني تراشيه، م  اارباء السيد 
فالدميري كوتال السيد و ش يتدو  لر السيد كاو السيد راو 

أتطمع إىل ويميكينس. السيد فيميب يوهانيس أورتنر السيد و 
املناقشات املثرية لالهتمام حول التعاون  االستماع إىل هذه

الطويل األمد تني هاتني اهليئتني وما نتوقع م  تعاون يف 
 املستقبل.
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 التبادل العام لآلراء –البند الرابع 

سنستكمل اآلن إذًا النظر يف البند الراتع يف 
واملتحدث األول عمى  "،التبادل العام لآلراء"جدول أعمالنا 

 .تفضل سيدي ،وريا املوقرقائميت هو مندوب ك

(مجهورية كوريا) (ترمجة فورية م  ه. شو السيد 
شكرًا جويًال حضرة الرئيس وصباح ااري المغة اإلنكميوية): 

يسر وفدي أن يراك ترتأس الدورة الراتعة واامسني  .مجيعاً 
وأنا عمى ثقة تننه تفضل قيادتك احلكيمة  ،هلذه المجنة

العام املاض  ستكمل أعمال يف ا وهذه الفعالية اليت متيوت ب
وأضم  لك كامل التعاون م  جانب  .هذا املؤمتر تالنجاح

 .حس  جمرى هذه الدورةهذه ... و وفدي إلجراء 

اآلن حضرة الرئيس حنتفل اليوم حبدثني مهمني يف 
التاريخ الذكرى اامسون ألول رحمة لإلنسان يف الفضاء 

هذا يبني كيف و  ،والذكرى اامسون إلنشاء جلنة كوتوس
دخمنا الفضاء ااارج  وفتحنا أفقًا جديدًا يف العموم م  

تبني أن الفضاء ااارج   .شننه أن حيس  حياتنا ورفاهيتنا
إدارة الكوارث الطبيعية و يساعدنا يف التنبؤ حبالة الطقس 

إن منافع الفضاء . وكذلك االتصاالت السمكية والالسمكية
تضم  التنمية املستدامة لنا ال حتم  البيئة فحسب تل أيضاً 

 .مجيعاً 

وكانت المجنة أساسية وحامسة يف تعويو التعاون 
الدويل منذ املراحل األوىل لعصر الفضاء، ومنذ املرحمة 

حد او تشري  الثاين/نوفمرب األوىل يف احلادي والعشري  م  
وستني جنحت المجنة يف لعب دور أساس  وضمنت أن 

 .عميه ألغرا  سممية حصراً الفضاء ااارج  سيتم احلفاظ 

يف الواقع إن المجنة قد لعبت دور احملفل األساس  
واألول لممناقشات واملفاوضات املتصمة تاالستخدام 

ويعرب وفدي ع  تقديره لكافة  .املستدام لمفضاء ااارج 
املسامهات اليت قدمتها المجنة يف هذا الال طيمة العقود 

 اامسة املاضية.

ناسبة هذا االحتفال جيب أن حضرة الرئيس، مل
فمستقبل البشرية مجعاء يف الفضاء  ،نتنمل تعض الش ء

توفر التكنولوجيا س ،ااارج  يستحق دراسة متعمقة هنا
الفضائية حموًال مستدامة لمتحديات الكبرية اليت نعيشها يف 

إال أن تيئة فضائية متغرية تشكل  ،القرن احلادي والعشري 
توايد عدد و ت ناشطة جديدة سريع متصفة توصول جها

تشكل  ،احلطام الفضائ  وتنوع هذه األنشطة الفضائية
مجيعًا حتديًا كبريًا لألنشطة الفضائية يف األمد البعيد يف 

تؤدي أيضًا إىل حاجة ممحة لمتنسيق  .الفضاء ااارج 
وحيال هذه اامفية آن اآلوان اآلن ألن نناقش  .الدويل هنا

ية يف األمد البعيد ولنضم  أن استدامة األنشطة الفضائ
املنافع املستقاة م  النظم الفضائية واادمات الفضائية 

 .ستكون موضع تقاسم يف أوساط األسرة الدولية

وحن  نشاطر الرأي القائل إن استكشاف الفضاء 
ااارج  واستخدامه يف األغرا  السممية ال يتسم تطاتع 

تل جيب أن  ،هاتنافس  تني الدول الناشطة يف الفضاء وغري 
يكون مسعى تعاوين وتكون منافعه ملصمحة األسرة الدولية 

وعندما جند هذا التوازن املالئم تني دوري المجنة  .مجعاء
عندئذ ميك  أن نعوز التعاون يف جمال  ،التنظيم  والرتوجي 

 .استخدام الفضاء ااارج  يف األغرا  السممية

درجة يف يف دورتنا احلالية لدينا تعض البنود امل
كدورها يف   ،جدول أعمالنا واليت تتوجه إىل املستقبل

كاحلفاظ عمى النشاط ااارج  لألغرا  السممية   ،املستقبل
ووفدي ممنت حيال وضع هذه البنود يف وقتها  .فقط

وهو عمى ثقة أ�ا م  خالل املناقشات املتعمقة  ،املناسب
ساحنة  ميكننا أن نستفيد م  هذه الدورة لتعطينا الفرصة ال
ترتسم  ك  خنط الطريق أمامنا يف حقبة الفضاء اجلديدة اليت

 مالحمها حالياً.

امسحوا يل أن أنتهو الفرصة ألفيدكم يف اجلهود 
األخرية اليت تذلتها حكوميت عمى األصعدة العممية والوطنية 

مما مسح  ،والدولية وذلك يف العمل املتصل مبجاالت كوتوس
ة تالفضاء لتقاسم منافع لنا تاكتساب خربة قيمة متصم

 .تكنولوجيا الفضاء ولتعويو التعاون العمم 

املاض  أطمقت كوريا الساتل حويران/يونيو يف 
وهو ساتل  "،كومس"األول املتوام  مع األر  وهو 

طمق تنجاح أُ  ،لالتصاالت ودراسة احمليطات واألرصاد اجلوية
 .ألفني وعشرةحويران/يونيو م  مركو غويانا الفرنس  يف 

ألفني نيسان/أتريل وقدم لنا خدمات حول الطقس منذ 
يرتدي مغوى  "كومسإطالق الساتل "إن  .وإحدى عشر
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خاصًا ته إذ أنه الساتل األول الذي حيمل آلة اللتقاط 
الصور تاأللوان لممحيطات وآلة أخرى اللتقاط الصور 

  .املتصمة حباالت الطقس يف املدار الثاتت تالنسبة لألر 

ر ومتنخر م  هذا العام يف مرحمة يف وقت آخ
وهو الساتل  "،سات كومب"الحقة إذًا خنطط إلطالق 

املتعدد األغرا  الكوري الذي حيمل رادار ذات فتحة 
وقادر عمى عمميات تنفيذ [؟يتعذر مساعها؟] اصطناعية 

 KSLV 1ومركبة إطالق الفضاء  .مراقبة األر  ليل �ار
تعد انفجار مت تعد مائة أخفقت يف تعثتها يف العام املاض  

وسبع وثالثني ثانية م  إطالقها م  حمطة مركو الفضاء نارو 
وحالياً تقوم احلكومة  .يف اجلنوب والساحل اجلنويب م  كوريا

الكورية تالتعاون مع شريكنا الروس  تتحميل التفاصيل 
 .لتحدد سبب هذا االنفجار

تالرغم م  إخفاق هذه البعثة لقد تعممنا العرب 
مما سيساعدنا  ،تسبنا املعارف والدرايات م  هذه البعثةواك

يف حتقيق هدفنا يف استكشاف الفضاء ااارج  واستخدامه 
 .ملصمحة البشرية كافة

 ،ويف إطار جهودنا لالنضمام إىل التعاون الدويل
مية ع  املناطق اليت تضررت م  جراء يلقد قدمنا صورًا سات

ضية اليت ضرتت الياتان الكوارث الطبيعية وهناك اهلوة األر 
مية لتمك املناطق يإن الصور السات .واملد البحري الذي تبعها

دمت لمميثاق قُ  ،اثنني "سات كومب"اليت التقطها ساتل 
 .الدويل حول الكوارث الكوارث الكبرية والفضاء

ويف جمال التعاون ودعم التعاون الدويل والتقين يف 
ورية ترناجمًا تدريبياً التطبيقات الفضائية عقدت احلكومة الك

ي  مشاركًا م  إحدى عشر فضائيًا دوليًا جمانيًا الثنني وعشر 
ألفني وعشرة والربنامج الثاين مرتقب دولة يف آب/أغسطس 

وسيضم ثالثني  ،م  هذا العامحويران/يونيو عقده يف 
مشاركًا م  مخسة عشر دولة ويشتمل الربنامج التعميم  

يف امليدان  بية والتدريميعمى دروس حول النظم السات
 لعمميات تشغيل النظم األرضية.

إدراكًا منا تنن التعاون عمى املستوى اإلقميم  له 
 ،أثر فعال يف تعويو االستخدام السمم  لمفضاء ااارج 

ينتينيل آسيا فنح  خنطط الستكمال مشاركتنا يف مشروع س
 .هلادئمية لربنامج إقميم آسيا واحمليط ايتكنولوجيا الساتالويف 

فاالجتماع العام األول لالحتاد الدويل لممالحة الفضائية 
سيعقد اجتماعه اإلقميم  ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف  

 .م  هذا العام يف داجيون يف كورياكانون األول/ديسمرب 
ونرجو أن يتمك  هذا الفريق اإلقميم  أن يعوز التعاون يف 

يف منطقة آسيا واحمليط ما تني اجلمعيات األكادميية الفضائية 
 .اهلادئ

حن  عمى قناعة تنن االستخدام  ،حضرة الرئيس
السمم  لمفضاء سيقدم مسامهة تناءة لبناء مستقبل تاهر 

وأريد أن أؤكد دعمنا لعمل المجنة ك  تيسر  .لمبشرية مجعاء
أال وهو  ،التعاون الدويل ولنحقق هدفنا املشرتك

لمفضاء  االستكشاف السمم  واالستخدام السمم 
 ااارج ، شكراً جويالً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أرى مندوب  ،حضرات املندوتني .مندوب كوريا عمى تيانه

اليونان يطمب الكممة ولك  امسح يل أن أعطيك الكممة 
عفواً  .تعد أن ننته  م  قائمة املتحدثني حول هذا البند

د االنتهاء م  قائمة امسح يل أن أعطيك الكممة تع
 .اليونان ،املتحدثني

(اجلمهورية اهليمينية) السيد ف. كاسابوغلو 
إن كانت فقط دول (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ألن املشكمة ه  تالنسبة إىل املراقبني  ،وليست م  املراقبني
 .وليس الدول

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
املتحدثة التالية ه   الدول اآلن. ،مة م  الدوللدينا قائ

 .نداتايم

(ترمجة  (مممكة تايمند)السيدة ن. فيتشاتارانا 
امسح يل حضرة الرئيس أن فورية م  المغة اإلنكميوية): 

إلنسان يف لأهنئك عمى الذكرى اامسني ألول رحمة 
أنا عمى ثقة أنه تفضل  .الفضاء ولتنسيس جلنة كوتوس

ة ستكمل أعمالنا تالنجاح وتعطينا توجيهات إدارتك احلكيم
 .نتفق عميها يف املستقبل

أريد أيضًا أن أنتهو هذه الفرصة لك  أعرب ع  
تقديري لألمانة تإدارة الدكتورة مازالن عثمان لمعمل 

 .طمع ته وتقدميها هلذا االجتماعضالدؤوب الذي ت
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يف العام املاض  نظمت تايمند ورشة عمل مشرتكة 
أنشطة "ملتحدة حول قانون الفضاء وعنوا�ا كان مع األمم ا

 ،الدول يف الفضاء ااارج  يف ضوء التطورات اجلديدة
ية اتاحرتام املسؤوليات الدولية ورسم األطر القانونية والسياس

وكان هذا يف تانكوك واستضافته وكالة التنمية الفضائية  "،هلا
جيا تدعم م  واملعموماتية اجلغرافية ووزارة العموم والتكنولو 

األوسا ووكالة الفضاء األوروتية ومنظمة التعاون الفضائ  يف 
وحضر أكثر م  ثالمثائة  "أتسكو"،آسيا واحمليط اهلادئ 
ت توصيات ومالحظات يف هذه دممشارك هذه الورشة وقُ 

 الورشة.

ند عمى تقديرها عرب تايمتُ  "أتسكو"عضو يف ك
لتطبيقات حلكومة الصني عمى تقدمي ترنامج املاجستري 

جامعة توهان ومعهد و تكنولوجيا الفضاء يف جامعة تايهان 
وتغية تعويو  .تطبيقات االستشعار ع  تعد يف الصني

جماالتنا يف هذا الال حن  نرسل تشكل منتظم الطالب 
لمدراسة يف مركو تعميم عموم وتكنولوجيا الفضاء يف منطقة 

 .يف اهلند دهرادونآسيا واحمليط اهلادئ يف 

جمال تكنولوجيا املعمومات واالتصاالت  ويف
وترعاية وزارة املعمومات واالتصاالت نظمنا حفل القبول يف 

وهذا املشروع هو مشروع تعاوين  ،احملطة األرضية يف تانكوك
مية يمبيانات الساتلسات مع مركو الصني تمع جامعة كاسر 

وميك  هلذه احملطة  .حول املوارد ولمتطبيقات الفضائية
م  ساتل  اأن تستقبل البيانات وأن تعاجله األرضية

HJ1AB  وه  جوء م  مشروع منصة تقاسم البيانات
كما أن هذا الساتل يفيد   "،أتسكو"الفضائية يف إطار 

تمدان آسيا واحمليط اهلادئ يف محاية البيئة والتخفيف م  
تيوس واإلس  ل"إعمى ثقة تنن  . وتايمندالكوارث الطبيعية

االقتصاد اإلقميم  وتسهل االستخدام تفيد س "،إسإن إم 
 .السمم  لمفضاء ااارج 

رتك قد عقدتا تشكل مش ما أن تايمند وأتسكوك
حول تنظيم سواتل االستبانة  االجتماع الراتع لمس أتسكو

وذلك تشكل  وسنستكمل تعاوننا مع األتسكو ،العالية
 .خاص حول الساتل ذات االستبانة العالية

كانت ناشطة يف أنشطة   يمندإضافة إىل أتسكو تاو 
سيوس وجيوس و مع منظمات خمتمفة مبا فيها كوتوس 

 ،وحن  نسعى إىل التعاون مع شركاء كثريي  .APRSAFو
والبيانات اليت حصمنا عميها م  سواتل مراقبة األر  قد 
طبقت تغية تعويو استدامتنا يف كل م  هذه األتعاد خاصة 

مية يعترب البيانات الساتتُ  .االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ملصمحة البشرية يف جماالت كثرية مبا فيها الوراعة والغاتات 

ند . ووضعت حكومة تايمإدارة الكوارثو البيئة ورصد البيئة و 
الساتل سيوث يف تطبيقاته األوىل ليس فقط لرصد املناطق 

تل أيضاً  ،اليت تشهد فيضانات وتقييمها ورسم خرائطها
يت ميك  أن تكون عرضة لمفيضانات لمتنبؤ تاملناطق ال
 .واحلؤول دون قيامها

إضافة إىل ذلك يف االجتماع الوزاري غري الرمس  
حول العموم  ،نوب شرق آسياآلسيا، جالسادس 

كانون األول/ديسمرب املاض  والتكنولوجيا الذي انعقد يف  
نشاء ساتل مراقبة األر  قدمنا مشروعًا تعاونيًا إل يف تايمند
ولتقدمي نظام اإلنذار  ،مول العام ألفني ومخسةحب يف آسيا

املبكر م  أجل ختفيض الكوارث الطبيعية وتغريات املناخ يف 
وإن مؤشرات جناح هذا االقرتاح تبني  .جنوب شرق  آسيا

أمهية نظم املعمومات فيما تني دول آسيا وذلك يف إطار 
لكوارث م  أجل دورة إدارة املخاطر والتخفيف م  حدة ا

كافة النظم اليت تراقب املناخ وم  أجل تشغيل فعال ل توفري
 ،التعويل عمى املعمومات املناخية تشكل قاتل لمتنبؤ

 .مبا فيها تفهم دورة الكرتون ،وإمكانية دراسة عوامل التغيري
وإن تداتري النجاح تشتمل عمى إنشاء مراكو خدمات 

  مية عمى أساس تشغيميساتمية يف آسيا توفر البيانات السات
وتستخدم لمبحوث املشرتكة مثل نظام اإلنذار تالفيضانات 

نظام املعمومات حول حرائق الغاتات أو حىت اإلنذار و 
آسيان "ساتل موميك  ل .تالكوارث ونظم التنسيق فيما تينها

أن يشكل موودًا لبيانات مراقبة األر  يف الوقت  "سات
 شبه احلقيق  وأن يضم  إيصال تيانات يف الوقت احملدد

 ذات جودة عالية وترددات عالية.

ه  اليت  رة الرئيس، يسرنا أن تكون تايمندحض
ولك  هذا ال يكف  حىت  ،ستستضيف سيوس هذا الساتل

وإم يت سات إضافة رادار سات موديس اآلن حن  نستخدم 
وذلك مبسعى لتقييم خرائط الفيضانات يف  ،إىل فيوس

قدمنا طمبات  كذلك  .اجلغرافيا الفضائية ويف الوقت احملدد
 ،يوسيمية وتايمند مع فلعدد م  اهليئات التعاونية السات
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عمى استعداد لتقدمي املساعدة عندما  ،الساتل التاتع لنا
 تكون هناك ضرورة هلا.

تالنسبة إىل تعويو تعميم عموم الفضاء والوع  
حن  نظمنا دورات تدريبية وندوات وحمقات  ،حيال الفضاء

كذلك   ،وع  وإذكائه لدى السكانعمل ومؤمترات لتعويو ال
مية يف مشاريع واقرتاحات ياستخدمنا االتصاالت السات

خمتمفة منها مشروع لمتعميم ع  تعد عرب السواتل وهو 
ة ممك وترعاية جاللكانغو، ون كاليد  "مشروع يف مدرسة 

 شواتيف مدرسة تواهني اااصة وذلك يف والية تارا تايمند
كثر م  ثالثة تعميم األساس  ألم  شننه أن يقدم التيميكا، 

وتعميم رفيع املستوى وتعميم عال  آالف مدرسة يف تايمند
مف املدارس واجلامعات أيضًا ودروس لمغات األجنبية يف خمت

 التايمندية.

إىل التعاون مع اجلميع يف أنشطة   تتطمع تايمند
كوتوس م  أجل تعويو استخدام الفضاء يف األغرا  

 .السممية

ة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً (ترمجالرئيس 
واآلن أود أن أستكمل  .عمى تيا�ا جويًال ملندوتة تايمند
وأعط  الكممة لسعادة السفري توك م   ،النظر يف هذا البند

 .النمسا

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية . بوك السيد ه
أكيد أن أنا  ،شكرًا حضرة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

أعرب ع   ،ستستفيد م  خربتك يف هذا الال جلنتنا
شكري وتقديري ملديرة مكتب شؤون الفضاء ااارج  
الدكتورة مازالن عثمان وكافة العاممني معها يف فريق 

 .املساعدة عمى إعدادهم هلذه الدورة

امسحوا يل أن أشري إىل أننا نعرب ع  تقديرنا 
جلوء ذلت م  أجل هذا اونرحب أيضًا تاجلهود اليت تُ 

وكذلك املناقشة يف  ،االحتفايل الذي انعقد يف تداية الدورة
وكانت تني  .فريق اارباء اليت استمعنا إليها تاألمس

مستكشف  الفضاء ورواد الفضاء اليت انعقدت يف تمدية 
 .الـ "رات هاوس"فيينا يف األمس يف 

إذًا لسوء احلظ حن  نشهد يف هذا العام كوارث 
ولذلك  ،رضية ومد حبري يف الياتانهوة أ ،طبيعية مدمرة

  .ننتهو الفرصة لنعرب ع  تعازينا الساتقة لشعب الياتان
كذلك هناك كوارث طبيعية كبرية أخرى أثرت عمى دول  
كثرية مثل اهلوة األرضية الكبرية يف نيوزيمندا وكذلك 
الفيضانات يف الواليات املتحدة وجنوب إفريقيا وأمريكا 

املنساوية تذكرنا دائمًا تنن عمينا أن  . هذه األحداثالالتينية
حنس  قدراتنا العامة ملواجهة اآلثار لك  نضاعف جهودنا 

الطقس املتقمب و الكوارث الطبيعية و السمبية لتغريات املناخ 
جيب أن نعوز مقاومة  ،تشكل خاص .يف كافة دول العامل

البمدان النامية م  خالل تناء القدرات لموقاية م  الكوارث 
اليت تعر  وجود ض املخاطر والتخفيف م  آثارها فيختو 

 .تعض الدول لمخطر

إىل قناعتها تنن تكنولوجيا النمسا لطاملا أشارت 
 ،الفضاء هلا قدرات كثرية لإلنذار املبكر وكيفية التصدي هلا

لذلك  ،ة وإعادة التنهيل. كذلك عمميات اإلغاثلمكوارث
دولة ه   م  الطبيع  هنا أن تكون النمسا قد حتولت إىل

"يو إن م  أكرب املسامهني يف منصة األمم املتحدة املعروفة 
وهذا الربنامج الذي هو تاتع لألوسا يف فيينا يقدم سبايدر"، 

م وتقد .القيمة املضافة املمموسة لممجتمعات املعرضة لمخطر
النمسا دعمها املايل والبشري لمـ "يو إن سبايدر" 

 .ألفني وإحدى عشر ستستكمل هذا يف فرتة ألفني وعشرةو 

وفق "يو إن سبايدر" تالنسبة إىل تنفيذ أنشطة 
حن  دعمنا هذا الربنامج مببمغ أكثر م  مائيت  ،خطة العمل
وهذه األموال استخدمت لمتوعية وتناء القدرات  ،ألف يورو

لتخدمي الدعم االستشاري التقين وكذلك ألنشطة التصدي 
 حلاالت الطوارئ.

أن "يو إن سبايدر" مج دعم النمسا ميك  لربنات
يعمل عمى مشروع حول جوانب رسم اارائط م  أجل 
 ،إعداد تفادي التصدي حلاالت الطوارئ واجلهوزية هلا

ولدينا اجتماع لمخرباء الدوليني حول هذا املوضوع سينعقد 
 م  هذا العام. متوز/يوليو يف فيينا يف ااامس والسادس م  

تدعم دائماً امسحوا يل أن أشدد عمى أن النمسا 
الدول النامية اجلذرية الصغرية وذلك م  خالل دعمها عرب 

وخاصة وأ�ا  ،ألفني وإحدى عشر"يو إن سبايدر" مشاريع 
ويف هذا  .دول عرضة لمكوارث الطبيعية وآثار تغري املناخ

السياق قمنا تتمويل أنشطة متاتعة لتمك لدول اجلذرية 
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هناك أيضاً  .وضوعوالدول األخرى أيضًا تستفيد م  هذا امل
دورات تدريبية إقميمية تنظم يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

إضافة إىل ذلك  .الكارييب وكذلك منطقة إفريقيا الغرتيةو 
يف الـ نكا وتتم الي وسر نيجرييا إىل استشارية لدينا تعثات 

 .دعم مايل"يو إن سبايدر" ت

عة املاضية تقدمت النمسا وخالل السنوات األرت
وختطط "يو إن سبايدر" منتسب إىل ترامج خبري  تخبدما
"يو إن تقدم  .مواصمة هذا الدعم والربنامج يف املستقبلإىل 

تنفيذ خطة عممه أمر أقرت ته مع االرتياح إن سبايدر" يف 
وقد جتدد  ،٦٥/٩٧اجلامعة العامة لألمم املتحدة يف قرارها 

هذه وانطالقًا م   .٦٥/٢٦٤هذا يف قرار اجلمعية العامة 
تشجع النمسا الدول األعضاء  ،وعمى أساسها ،القرارات

اليت مل تتقدم تني تربعات حول هذا احلني عمى أن تتقدم 
مبا يف ذلك الدعم املايل "يو إن سبايدر"  تالدعم الالزم لـ

 .م  القيام خبطة عممه الطموحة"يو إن سبايدر" لتمكني 
عضاء وحن  نرحب جدًا تالدعم الذي تقدمت ته الدول األ

 .حىت هذا احلني"يو إن سبايدر" لربنامج 

"يو إن أما تالنسبة لممناقشات احلالية اطة عمل 
تتمىن  ،سنوات ألفني واثين عشر وثالثة عشرملسبايدر" 

ـ النمسا أن يويد دور شبكة مكاتب الدعم اإلقميم  التاتعة ل
"يو وترنامج  .تنفيذًا ألنشطة هذا الربنامج"يو إن سبايدر" 

تعد االعرتاف بذه املوايا القيمة ينبغ  أن بايدر"، إن س
طمع تدور تنسيق  قوي لك  يستفيد م  املوارد احلالية ضي

"يو ومشاركة النمسا يف  .وااربة املتاحة يف شبكته القائمة
استمرارية لتقاليد النمسا املتعمقة تنن تكون إن سبايدر" 

ل املتقدمة داعمة جدًا ملنتديات احلوار والتبادل تني الدو 
وهنا أورد ع  تقديري  .والنامية يف جمال األنشطة الفضائية

مديرة وتاألخص  ،مبهمته"يو إن سبايدر" لعمل طاقم 
ديفيد الدكتورة مازالن عثمان ومنسق الربنامج السيد  ااألوس

عمى جهودمها الدؤوتة يف تنفيذ هذا [؟يتعذر مساعها؟] 
 الربنامج.

طبيق الفضائ  تالربنامج إن الحضرة الرئيس، 
أتى مببادرة م  الوزارة االحتادية  ك؟]إيوا[؟ ،النمساوي

النمساوية تالنقل واالتتكار والتكنولوجيا وتديره الوكالة 
نهو  الوكالة املالحة اجلوية التاتعة لوكالة و الفضائية 

نداء [؟يتعذر مساعها؟] وهناك  .البحث النمساويةت

م  ار/مايو أيلمحصول عمى مقرتحات طرح يف السادس 
ويف جمال التطبيقات الفضائية فإن املشاريع  .هذا العام

"يو إن متصمة تالتنبؤ تالكوارث والتصدي هلا وكذلك تـ 
 .ترحيب كبريموضع ستكون سبايدر" 

ويف إطار املشاريع العدة اليت يقوم با ترناجمنا فيما 
 فقد مولنا الكثريلـ "يو إن سبايدر"، يتصل تاملعونة اإلمنائية 
وهنا أود أن أخص تالذكر ترنامج  .منها يف السنوات األخرية
هذا املشروع أن هذف  ه،وهدف ،الرصد العامل  لمرتتة

يستخدم البيانات احلديثة اآلتية م  السواتل واااصة ترطوتة 
مثًال عمى الصعيد العامل  لتقدير  "إكسبمور"الرتتة مثل تعثة 

رحمة الثانية يف آخر ألفني وقد تدأ يف امل .خماطر املوارد املائية
إن الرتكيو األساس  فوحىت أواسط ألفني واثين عشر  ،وعشرة

التطبيقية هلذا املشروع سيكون تطوير عدد م  الرباجميات 
 ،تمك املتعمقة تالفيضانات أو تالتنبؤ تاجلفافواادمات ك

عمى أساس سمسمة البيانات اليت سبق جتهيوها ومعاجلتها 
 .وضعت يف احلالة األوىل م  املشروعوااوارزميات اليت 

وهناك عدد م  الدراسات التحضريية اليت 
عمى أساليب دمج البيانات التمعية كيو استكممت مع الرت 

وم  أهم احلاالت اليت  .مع البيانات اااصة ترطوتة الرتتة
الرتكيو عمى الفيضانات الكربى يف تاكستان ألفني  ،درسناها
وَّل يف إطار أولوياتنا املواضيعية يف وهذا مشروع ميَُ  ،وعشرة
وهذا ترنامج أيضًا خط ترناجم  يعوز أنشطة تطوير  ،النمسا

والبحث وتناء التمعات يف النمسا استجاتًة لمتطورات 
وكذلك فإن مسنلة االستجاتة لمطوارئ والتخطيط  .األخرية

أصبحت أيضًا م   ،يف حاالت الطوارئ ،السريع لمخرائط
 واضيعية اليت نركو عميها يف مشروعنا هذا.األولويات امل

"ترايت وي منساوي مصغر انأما أول ساتل ن
هو حاليًا يف مرحمة االختبار ويف أوسرتيا تاغ سات واحد" ف

، وجيري يف جامعة اختبارات لمبيئة ولمرتددات والتذتذتات
وهدفه التحقيق يف االختالفات يف  .لمتكنولوجياغراتس 

مني يملشعة الكربى تاستخدام ساتاإلضاءة تني النجوم ا
ملراقبة "ترايت أوسرتيا و"ميين ترايت" مصغري  منساويني 

التعاون ت "١سات  تاك"ويتم تطوير وتصنيع  .طول املوجات
مع هيئة الدراسات التاتعة وخمترب الدراسات التاتعة جلامعة 

م  وزارة النقل يف  أوسرتيا"ترايت "وميول  .تورونتو يف كندا
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عرب ترنامج التطبيقات الفضائية  اكنولوجيإطار الت
 .النمساوية

ويف عام ألفني واثين عشر وألفني وثالثة عشر  
سيم  هذا الساتل ساتالن كنديان وتولنديان م  طراز 

وميثالن جمموعة فريدة م  ست مركبات فضائية  "ترايت"
استخدام البيانات . وتخمصصة لمبحث يف جمال الفمك

م  السواتل فإن عمماء الفمك  "رايتت"العممية م  جمموعة 
يتوقعون حتسينات كبرية يف نظرياتم اااصة تالنجوم 

 .الساطعة الكربى

، فإن معهد ويف جمال حبث اجلاذتية الصغرى
تمجيكا يدجمان  م  "سبيس"كينتيك س لمتكنولوجيا وغرات

طريان لتجريبه يف الفضاء تعقد م  وكالة وخيتربان منوذج 
واهلدف م  التجرتة أن نبني تشكل  ،الفضاء األوروتية

اتتداًء م   ،األمحضة األمينية اليت ه  ركائو احلياة هنا
غازات تسيطة واملياه موجودة يف املذنبات ويف أقراص حتوم 

 .حول النجوم

أما املنظمة األوروتية الستغالل سواتل األرصاد 
فه  تشغل سواتل التنبؤ تالطقس  "ساتت يومي"اجلوية 

م  النمسا مبتوسط مخسة ماليني ونصف يف  ومتول أيضاً 
تيو مي"والتحضريات جارية لمجيل الثالث م  يورو كل عام. 

"يوميت والقدرات احملسنة لمسواتل اجلديدة ستسمح سات" 
تنن تميب االحتياجات املتوايدة يف العدد واألعضاء سات" 
وكذلك فإن السواتل اجلديدة "يوميت سات"،  التاتعة لـ

مًا كبريًا يف رصد املناخ تتوفري املتغريات ستسهم إسها
 .عالية اجلودةالاألساسية لممناخ واإلشعاعات 

إن نطاقات الرتدد التقميدية املستخدمة يف السواتل 
أصبحت أكثر وأكثر اكتظاظًا تسبب التطبيقات اليت 

ولذا فإننا حناول أن  ،تستخدم ساعات نطاق جديدة مكثفة
طمق يُ " الذي سات لفاوك "أ. ومكننتقل إىل ترددات أعمى

يف ألفني واثين عشر م  جانب وكالة الفضاء األوروتية 
 ،سيقوم تكثري م  االختبارات والعرو  لمشح  اليت أمحمها

واهلدف هو دراسة وإتراز قدرات نطاقات الرتدد اليت ه  
تو الستغالهلا جتاريًا يف ري عمى أرتعني ومخسني غيغا ه

الة ة الفضائية وتدعم م  الوكم  الوكال وةوتدع .املستقبل
س تنحباثها تطور حمطة النمساوية لمفضاء فإن جامعة غرات

 ،أرضية إلجراء جتارب اتصاالت تعقد م  الوكالة األوروتية
واهلدف هو أن حنقق تقنيات فعالة لمتخفيف م  

 .التذتذتات

السادس عشر م  وتني الثالث عشر و 
ني النمسا والوكالة م  هذا العام ستعقد ندوة تأيمول/سبتمرب 

 ، ثامنة عشرة يف غرادتس.الفضائية األوروتية واألمم املتحدة
وموضوعها تطبيق ترامج السواتل الصغرية القضايا التقنية 

وهذه ثالث ندوة يف سمسمة  .اإلدارية والتنظيمية والقانونية
تطوير التكنولوجيا لم  الندوات املركوة عمى تناء القدرات 

تركيوها السواتل الصغرية واملتناهية الصغر  الفضائية وه  حمط
وندوة هذا العام  .وتعميم وتدريس تكنولوجيا الفضاء

ستناقش وتستعر  األوضاع احلالية لمسواتل الصغرية 
وهناك جوانب  .ومتويمها والقضايا اااصة تإدارة تراجمها

أخرى مثل توزيع الرتددات والتسجيل والتخفيف م  احلطام 
فإن مبادرة التكنولوجيا الفضائية  وكذلك ،الفضائ 

األساسية ستتقدم تفضل تنظيم مؤمترات إقميمية وتطوير 
وهناك حنو مثانني  .منهاج دراس  ملهندس  الفضاء واجلو

اركوا يف مشاركًا معظمهم م  الدول النامية يتوقع أن يش
 .ندوة هذا العام يف غراتس

حضرة الرئيس، كما تعممون فإننا نعمق أمهية 
ووكالة  .العموم الفضائية ،عمى تدريس الفضاء قصوى

الفضاء واملالحة اجلوية النمساوية ه  احملرك األساس  
لتحفيو االهتمام تالفضاء خاصة يف املؤسسات التعميمية 
فه  تساعد املتخرجني م  العمماء وكذلك الطالب يف 
املراحل األوىل اجلامعية عمى االستفادة م  كل فرص 

واحلصول تعد ذلك عمى وظيفة  ،والتعميمية التدريب املتقدمة
 .يف مراكو أحباث فضائية أساسية يف النمسا ويف ااارج

والفرص ترتاوح تني دورات تدريبية تتيحها جامعة الفضاء 
الدولية وعمميات تدريب متاحة يف الوكالة الفضائية 

نح تعطى لمطالب والتالمذة لممشاركة يف ومِ  ،األوروتية
الصيف  السنوي حيث ألباخ اء يف خميم خميمات حول الفض

جيتمع ستون شاتًا وعمماء وطالب عمم وهندسة أوروتيون 
مؤهمون جدًا سنويًا لمعمل يف جبال األلب النمساوية ملدة 

يسمح تتدريسهم مواضيع العموم ألباخ وخميم  .عشرة أيام
وتكنولوجيا الفضاء والرتكيو عمى دراسات البعثات الفضائية 

وحاولنا هذا العام أن نركو عمى فهم  .منظمة عمى جمموعات
التغريات املناخية عرب البعثات الفضائية اجلديدة تتناول 
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تغية زيادة املعرفة  ،مفاهيم هذه البعثات االتتكارية
 .تاإلجراءات األساسية اليت تتم يف نظام املناخ العامل 

تني التاسع عشر ألباخ خيم هذا العام الذي ينعقد يف املو 
سيتناول هذه املفاهيم تويادة متوز/يوليو ام  والعشري  م  والث

 .معرفتنا تتشكل النجوم أساساً 

تدرب مثل الرائد الفضائ   "مش  إكس"وإن 
مببادرة م  الناسا ودعم الوكالة الفضائية  ،مبادرة عاملية

األوروتية تستهدف تنظيم النشاط الفيويائ  أو البدين 
وهناك عشرة صفوف  .ومحيات غذائية أكثر صحة لمشباب

ستشارك يف املساتقة هذه واألطقم  ،م  النمسايف النمسا، 
أناس هم و  ،تضم أطفاًال تني الثامنة والثانية عشرة م  العمر

يقومون تتماري  تدنية وحصص يف صفوفهم ليصبحوا 
مؤهمني جسديًا لك  يكونوا رواد فضاء ويتعمموا كيف 

 .يتغذون تشكل صح  ويعيشون حياة صحية

تستضيف ترنامج لكو�ا ن النمسا فخورة إ
جلامعة الفضاء الدراسات الفضائية الراتع والعشري  التاتع 

لمتكنولوجيا م  احلادي عشر م   تسراالدولية يف جامعة غ
. ألفني وأرتعة عشرأيمول/سبتمرب والتاسع م  متوز/يوليو 

يف  امائة وعشري  طالبًا م  مجيع أحناء العامل سيشاركو  وحنو
الربنامج التاتع جلامعة التكنولوجيا وهناك جمموعة دولية  هذا

 .م  األساتذة املرموقني الذي  سيدرسون هذه الصفوف
واملنهاج الدراس  يغط  الاالت اااصة تالفضاء الكربى 
م  فنية وغري فنية ويرتاوح تني اهلندسة والعموم الفيويائية 

ة والسياسات وتطبيقات السواتل عمى العموم احليوية والسياس
 واإلدارة والعموم اإلنسانية.

فبصفة كوتوس ه  اهليئة  ،يف ااتام حضرة الرئيس
الوحيدة يف األمم املتحدة اليت تتعامل مع التعاون الدويل يف 

فإ�ا تمجنتيها  ،استخدام الفضاء ااارج  يف أغرا  سممية
ونرى م  اهلام مبا   .الفرعيتني تستحق كل اهتمامنا ودعمنا

ن مصمحتنا املشرتكة أن خنصص ما يكف  م  الوقت كان أ
المجنة  حبث مضموين لمقضايا املعروضة عمى إلجراء

ولتوفري املوارد املطموتة ملكتب شؤون  ،وهيئتيها الفرعيتني
 .الفضاء ااارج  وتراجمه

تتعمق تالطعام سندعو مجيع  ،وتنربة أخف
ري" تقميدي هويرغ"املشاركني يف الكوتوس إىل مقهى 

وسيجري هذا احلفل يف الثام  م   ،ندعوكم إليه ،ساويمن
يف "هويرغري مشيدت" يوم األرتعاء القادم يف حويران/يونيو 

وم  كان هنا يف العام املاض  يعرف هذا  ،متام الساتعة ليالً 
وندعوكم إىل أن تتصموا تالبعثة النمساوية لتنكيد  .املكان

 وشكراً. ،حضوركم

شكراً : لمغة اإلنكميوية)(ترمجة فورية م  ا الرئيس
واملتحدث التايل  .عمى تيانه تاسم النمساتوك جويًال لمسفري 

 .عمى قائميت حضرة ممثل العراق

السيد  (مجهورية العراق):س. ر. نجيب السيد 
السادة أعضاء املكتب احملرتمون، امسحوا يل أن  ،الرئيس

أتقدم تعر  موجو لنشاط الفضاء يف تمدي خالل العام 
 .رماملنص

ضم  نشاط المجنة الوطنية لالستخدامات 
السممية لمفضاء ااارج  ونظرًا لمتحديات اليت يواجهها 
العراق تسبب التغريات املناخية وقمة املوارد املائية واليت 
انعكست تصورة كبرية عمى تدهور األراض  الوراعية وازدياد 

تادرت المجنة وتالتعاون مع الوزارات  ،العواصف الغبارية
ذات العالقة تإقامة ورشة عمل متخصصة حول دور 

 .تكنولوجيا الفضاء يف مواجهة حتديات التصحر

ركوت الورشة عمى تعويو وتطوير نظم املعمومات 
املتعمقة تظاهرة التصحر وتبادل املعمومات والتنسيق عمى 

واستخدام  .مستوى املؤسسات يف القطاعات املختمفة
الفضائ  لظاهرة التصحر  التكنولوجيات احلديثة يف الرصد

 .يف العراق

ويف جمال مراقبة اجلفاف والتصحر الذي يعترب م  
يستمر العمل يف مشروع إعداد  ،املواضيع املهمة لمعراق

خرائط التصحر وتغرياتا الومنية تاالستعانة تالصور 
 .الفضائية،

الشروع تإعداد قواعد البيانات املكانية اليت مت 
دراسة لممنطقة األوىل اليت ستغط  تتضم  حتديد منطقة ال

يف وسط العراق رسودي؟] ال[؟جوءًا م  منطقة السهل 
وتيئة الصور الفضائية األرشيفية واارائط الطبوغرافية اااصة 

وحتديد مواصفات الصور الفضائية املناسبة  ،مبنطقة الدراسة
 .الستخراج مؤشرات التصحر
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لعواصف جيري حاليًا تنفيذ مشروع يعين مبراقبة ا
الغبارية والرممية واليت ازدادت تصورة كبرية خالل السنوات 

لمغبار ويتم  ةاألخرية يهدف إىل حتديد املناطق املصدر 
لوضع ] ؟[؟"ليتيل تروك"التعاون مع جامعة أركنساس يف 

خطة الستخدام الوسائل واألدوات الفضائية والبيانات 
 ،ضاء األمريك اإلمنائية الرادارية تاالستفادة م  أرشيف الف
وتتضم  ااطة  .إضافة إىل املوديالت احلاسوتية هلذا الغر 

أيضًا إجراء قياسات لنماذج م  العواصف الغبارية وإجراء 
، لفهم طبيعة الغبار التحميالت الكيميائية والفيويائية عميها

 .درهاملتصاعد ومص

نظرًا لألمهية الكبرية لبناء القدرات يف جمال 
م  خالل الدورات وورش العمل اليت  ،تطبيقات الفضاء

فقد مت مشاركة العديد  ،توفرها املنظمات اإلقميمية والدولية
م  الكوادر العممية يف الدورات وورش العمل اليت أقيمت 
ترعاية الشبكة البينية اإلسالمية لعموم تكنولوجيا الفضاء 

النائ  ونظم  [؟يتعذر مساعها؟] يف جمال تطبيقات التحسس
 .ةاجلغرافية وتدعم كامل م  قبل الشبكات املعموم

تم املشاركة تبناء قواعد تيانات إضافة إىل ذلك ي
لمعاممني يف جمال عموم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتا واليت 
تشمل الدول األعضاء يف الشبكة وذلك بدف تبادل 

لدول األعضاء لدعم املشاريع واستثمار ااربات املتوفرة يف ا
 فيها.

ال تنمية القدرات يف تكنولوجيا األقمار ويف جم
الصناعية حياول العراق إعادة النشاط الذي تدأه عام ألف 
وتسعمائة ومثانية ومثانني يف تناء قمر صناع  صغري جترييب 
ذو مدار واق ألغرا  الدخول يف هذه التكنولوجيا 
 .واستثمارها لتطوير املعرفة العممية التكنولوجية يف هذا الال

مشاركتنا يف ورشة العمل اليت أقيمت يف إىل أن نشري  ونود
يف النمسا العام املاض  ترعاية مكتب شؤون غراتس مدينة 

الفضاء ااارج  حول السواتل الصغرية والنانوية والذي قدم 
فيه عر  توضيح  لنشاط العراق الساتق واالستفادة املهمة 

لعاممة يف حملصمة التعرف عمى اجلامعات والشركات العاملية ا
دعم املكتب لمعراق . كما ننمل يف استمرار هذا الال

عقد يف مدينة لممشاركة يف ورشة العمل املقبمة اليت ستُ 
 .النمسا خالل هذا العاميف س تغرا

م الصور مت إنشاء حمطة أرضية وطنية الستال
دول اجلوار اإلقميم  تقوم هذه الفضائية تغط  العراق و 
ة الصور الفضائية املستممة تصورة احملطة تاستالم ومعاجل

اليت  "تريا"و "أكوا"يومية مباشرة م  أقمار مراقبة األر  
م  خالل جمموعة  "نوا"قمار " وأسيمود"حتمل املتحسس 

متكاممة م  ترجميات السيطرة واالستالم والتحميل واألرشفة 
ويتم توفري تيانات احملطة إىل  .واليت تعمل تصورة تمقائية

ويف جمال تطبيقات منظومة  ،العالقة اجلهات ذات
يتم إجراء دراسة ملنظومة  GASو GPSاإلحداثيات الكونية 

وطنية لتتبع املركبات تاستخدام شبكات اتصاالت اهلواتف 
 .املتنقمة والفضائية

هنالك العديد م  النشاطات يف جمال إدارة املوارد 
ية ستفاد م  تناء نظام حمطات الرصد املرجعاملائية حيث يُ 

حمطات موزعة عمى مساحة  ٦وعددها  SORSلمعراق 
البمد مع رتطها مع مؤسسات املساحية الدولية جلعمها 

وتشمل هذه النشاطات  .األساس يف مرجعية اإلحداثيات
حتديث خرائط العراق تاستخدام الصور الفضائية املختمفة 
الدقة مع ترامج نظم املعمومات اجلغرافية واارائط الطبوغرافية 

خرائط مشاريع الري وخرائط تثبيت احلدود الدولية وإجراء و 
امليدانية لممشاريع تاستخدام جوء حتديد املواقع سوحات امل

تضمنها أعمال  GNSSاجليودوزية الدقيقة تواسطة تقنيات 
إعادة تثبيت احلدود الدولية مع اجلارة إيران وكذلك 

ه تصحيح مواقع آتار ميا استخدام الصور الفضائية لغر 
 وتنسيقها.

نظرًا ألمهية األغوار يف احلياة الربية يتم إجراء 
مفرتات لدراسة وحتميل لمتغريات التارخيية هلذه األغوار 

وتشكيل الطبقات املختمفة  ٢٠٠٤ - ١٩٩٠ - ١٩٧٣
م  خالل الصور الفضائية وتكافة جوانبها النباتية واملياه 

ية اليت هلا كذلك يتم إنتاج خرائط املشاريع اهلندس  .والسكان
ويف  ،عالقة تاملياه م  خالل الصور الفضائية املختمفة الدقة

جمال إدارة املواد املائية يتم استكمال حمطات رصد مناسيب 
ونوعية املياه حبيث تتوزع وتنتشر تمك احملطات عمى مواقع 

واليت تنقل معموماتا  ،متعددة ضم  الاري املائية يف العراق
كذلك يتم تقنني مياه   .قمار الصناعيةإىل حمطة مركوية لأل

الصرف الصح  حلوض  دجمة والفرات م  خالل الصور 
وضم   .هالفضائية فيما خيص التصاريف ونوعية امليا

توصيات األمم املتحدة لأللفية الثانية تضرورة تشكيل البىن 
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مت  ،عىن تاحلد م  الكوارث وختفيفهاتُ  ،التحتية لكل تمد
معمومات الكوارث واألرشيف استحداث مركو إلدارة 

الفضائ  منتصف عام ألفني وعشرة خيتص تتجميع وحتميل 
البيانات ذات العالقة تاألنواع اجلوية واليت هلا صمة مباشرة 

 .مع التغريات املناخية

ع وحتميل ويف جمال األنشطة الولوالية يتم جتمي
اارائط الولوالية لمعراق واملناطق  البيانات الولوالية وعر 

واصف عكما يهتم املركو مبتاتعة التغريات البيئية وال  .الاورة
الغبارية ويقوم تإعدادها ضم  تيئة وضم  املعمومات 

ويقوم املركو كذلك تالتعرف  .اجلغرافية لتسهيل استخدامها
عمى مصادر البيانات الفضائية املتاحة م  قبل املؤسسات 

  .ااارج األممية ضم  ترامج االستخدام السمم  لمفضاء 
كما يسعى املركو إىل تناء قاعدة معمومات لمبىن التحتية 

ويتم  .لمعراق ليسهل االطالع عميها ضم  تيئة االنرتنت
التعاون حاليًا مع منظمات األمم املتحدة مثل منظمة 

مبشاركته يف الدورات التدريبية اليت ينظمها  UNDPالتنمية 
مال المجنة كما يشارك املركو تنع  .دار خماطر الكوارث

الوطنية اااصة املكمفة تإنشاء اهليئة االحتادية إلدارة 
اليت تدأت أعماهلا مبشاركة املعنيني م   ،الكوارث يف العراق
وتقوم اهليئة تدراسة املشروعات اااصة  ،الوزارات األخرى

 إدارة الكوارث الوطنية. بيكمية 

الفضاء لمجنة سيدي الرئيس، أتقدم تالشكر 
األمم املتحدة لمدعم الذي يبديه لمعراق وأؤكد أن ااارج  ت

تناء القدرات يف الدول النامية يساعد يف االستفادة م  
تكنولوجيا الفضاء لتحقيق األهداف اليت أنشنها املكتب 

كما نتطمع إىل املويد م  التعاون   .وأنشئ املكتب م  أجمها
والدعم م  املكتب وم  الدول األخرى عمى املستوى 

يم  والعامل  يف جمال تناء القدرات وتوفري البيانات اإلقم
الفضائية الستخدامها يف أنشطة احلد م  الكوارث يف 
مراحل االستعداد واالستجاتة وتطبيقات التحسس النائ  

يف توفري إن ذلك سوف يساهم  .ونقل التكنولوجيا الفضائية
وفعالة يف مواجهة التحديات احلالية  وسيمة واعظة

خاصة ملواجهة التحديات واالخنفا  املستمر  ،يةواملستقبم
إضافة إىل مشاكل التموث  ،يف املوارد املائية يف منطقتنا

والوراعة والتغري املناخ  واليت متثل مهمة ينبغ  التصدي هلا 
 ضم  خطة التنمية البشرية يف املنطقة.

امسح يل أن أرحب  ،ويف ااتام سيدي الرئيس
عضوية المجنة وقبول كل م  لىية تانضمام اجلمهورية التونس

دولة فمسطني واملممكة األردنية اهلامشية ودولة اإلمارات 
جلنتنا هلذه يف  بالعرتية املتحدة وسمطنة عمان تصفة مراق

 سيد الرئيس.مشكراً ل .الدورة

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
عمى  واملتحدث التايل .حضرة سفري العراق عمى تيانه

 .م  كوتا السفري مارسانالقائمة حضرة 

(مجهورية كوتا) السيد خ. ك. مارسان أغوليرا 
شكرًا حضرة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

يرحب وفدي بذه الفرصة املتاحة له جمددًا لرياك عمى رأس 
 .ونتمىن لك كل التوفيق يف عممك ،هذه المجنة اهلامة

  .إسهاماً كامًال يف هذه اجلمسات وحنرص عمى أن نسهم

شكر إىل مكتب لوننتهو هذه الفرصة لتوجيه ا
معمل الفضاء ااارج  وخباصة مديرته عمى اإلدارة املمتازة ل

ونعرب ع  دعمنا  ،تلمدوارا خالل العام املاض  واإلعداد
السبعة جمموعة ياتة الكامل لمبيان الذي ألقته إيران تالن

 لتوايل.غروالك عمى اوالبعني و 

ننظر إىل الوراء إىل العمل إذ حضرة الرئيس، 
القائم خالل السنوات املاضية نالحظ الوقع األكرب 

ودور أوسا يف  ،لمتكنولوجيات الفضائية عمى التنمية البشرية
يف عام ألفني وعشرة احتفمنا تالذكرى  .هذا الال متوايد

 الثالثني املشرتكة تني رائد فضائ  كويب ورائد فضائ 
أيضًا إىل الذكرى اامسني هذه إلنشاء منا نضماو  .أمريك 

ويود وفدي أن خيص  .المجنة وألول رحمة تشرية لمفضاء
ة ر داقيمة التكنولوجيات الفضائية يف إ تالذكر هنا تعاظم

  .وغريه"يو إن سبايدر" الكوارث الطبيعية يف إطار ترنامج 

ونعرب ع  امتناننا ألوسا ودول أخرى عمى إنشاء 
وكوتا تعمل يف إطار التعاون اإلقميم   ،ملكاتب اإلقميميةا

نضم لموفود اليت هننت نو  ،واألقاليم  يف جمال الفضاء
قد يف املكسيك عمى مؤمتر الفضاء السادس الذي عُ 

ونؤيد اإلعالن النهائ  الصادر  ،األمريكتني يف مدينة تاشوكا
ها كما أننا نقدر لإلكوادور عممها تصفت  .ع  هذا املنتدى

األمانة املؤقتة لذلك املؤمتر م  ألفني وستة وحىت ألفني 
 وعشرة.
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حضرة الرئيس، إن كوتا ظمت تستفيد م  
تكنولوجيات الفضاء والتقدم الذي جرى يف جمال التنمية 

وتاألخص نسجل هنا أمهية سواتل  ،االقتصادية واالجتماعية
وقد استفيد منها تنجاح  ،األرصاد اجلوية يف رصد البيئة

وتنكدنا م  أننا  .تعقب األعاصري والعواصف األخريةل
وم  جهة أخرى  .نتفادى تذلك ااسائر يف األرواح البشرية

فإن تكنولوجيات خمتمفة تستخدم ملواجهة حرائق الغاتات 
وذلك مع أي تطبيقات أخرى تتصل  ،واألوتئة وإلدارة الرتتة

 تالعموم الفضائية.

ا الال حضرة الرئيس، م  املؤسف أنه يف هذ
فإننا نممس  ،املم ء تالفرص تالنسبة لمتكنولوجيات الفضائية

وال  ،خطرًا متناميًا أال وهو سباق تسمح يف الفضاء ااارج 
نون الفضاء الدويل ووضع صك مموم تد م  أن مراجعة قا

 .تناول كل األسمحة اليت قد توضع يف الفضاء ااارج ي
سالح وغريها م  وهنا ال تد م  التعاون مع هيئة نوع ال

وال تد م  االستناد إىل املبادئ  .هيئات األمم املتحدة
إن األنشطة يف الفضاء ااارج  ينبغ  أن  ،التوجيهية اآلتية

مث تيئة الفضاء  ،تتم ألغرا  سممية مبا يفيد البشرية مجعاء
حنتاج  ،ثالثاً  ،ينبغ  أن تستخدم تشكل مسؤول ومنصف

أيضًا إزاء األنشطة الفضائية إىل �ج دويل متكامل وأقاليم  
استكشاف الفضاء ااارج  م  احبيث تستفيد مجيع الدول 

 .واستخدامه يف األغرا  السممية

ونكرر هنا ضرورة مراجعة اإلطار القانوين الذي 
حيكم األنشطة الفضائية تغية سد الثغرات احلالية مثل 
تعريف الفضاء ااارج  والتنظيمات اااصة لمحطام 

واستخدام مصادر القوة النووية يف الفضاء الفضائ  
عمينا أيضًا أن نوضح مسؤولية كل م  احلكومات . ااارج 

 واألطراف األخرى يف األنشطة الفضائية اآلن ومستقبالً.

يف هذا السياق إن وفدي ينضم إىل الوفود اليت 
املناورات الرامية إىل تقميص فرتة انعقاد جلنتنا الفرعية  تدي 

أعتقد أن هذه حماولة لصرف النظر ع  املشكمة  .القانونية
ه  نقص االهتمام السياس  م  القوى الغرتية  ،األساسية
 .الرئيسية

إن وفدي يدي  مرة أخرى السواتل لمتجسس يف 
الفضاء اليت حتاول أن حتصل عمى معمومات تمحق الضرر 

تدول أخرى وال يساعد ذلك البشرية ويويد م  تكدس 
مينا أن حنتفظ تالفضاء ااارج  ألغرا  ع ،احلطام الفضائ 
هذا هو اهلدف األساس  الذي يضم   .سممية حمضة

 السمم ويضم  تقاء البشرية، شكراً جويًال.

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً.الرئيس 
 .اجلوائر هلا الكممة اآلن

(اجلمهورية اجلوائرية السيد أ. ب. كيدجار 
شكراً (ترمجة فورية م  المغة الفرنسية): الدميقراطية الشعبية) 

سعده أن يراك ترتأس هذه سيدي الرئيس، إن وفد اجلوائر ي
ونود أن نعرب ع  شكرنا  ،تمىن لك كل التوفيقالمجنة وي

ملكتب شؤون الفضاء ااارج  وكل العاممني يف ذلك 
 .املكتب لمجهود املبذولة لمتحضري هلذه الدورة

عرب ازي لوفد الياتان ونائر يقدم التعإن وفد اجلو 
ع  تضامننا يف أعقاب الولوال الذي ضرب تمك الدولة 

بذه  .الصديقة وعواقب هذه الكارثة تالنسبة لألرواح
املناسبة املؤملة فإن الياتان جلنت إىل امليثاق الدويل فيما 

 .خيص التعاون مع الوكاالت

سيدي الرئيس، إن اجلوائر تتاتع تاهتمام املسائل 
بحث يف هذه المجنة ويف المجنتني الفرعيتني ثت وتُ اليت حب

ونقدم إسهامنا م  أجل النهو  تالنشاط الفضائ  خدمًة 
 متنمية املستدامة ورفاهية السكان.ل

نرى أنه م  الضروري تعريف وتعيني حدود 
وهذا أمر هام  ،الفضاء ااارج  وكذلك الفضاء اجلوي
فضائيًا تشكل  اتصاًال مبسؤولية الدول اليت متارس نشاطاً 

وهذا يؤدي إىل التباس  ،متوايد يف غياب تعيني لمحدود
 .قانوين مما يثري ااالفات تني الدول

ونؤكد أن  ،تالنسبة لممدار الثاتت تالنسبة لألر 
عبارة األسبقية لألول عبارة غري مقبولة فه  تعاقب الدول 

اواة املسنظام قانوين يتيح عمى قدم حنتاج إىل إذاً إن  .النامية
املواقع املدارية احرتامًا ملبادئ االستخدام السمم  وعدم 

 .احتكار الفضاء ااارج 

فإن الوكالة الفضائية  ،يف عام ألفني وعشرة
اجلوائرية واصمت تنفيذ الربنامج الوطين الفضائ  وته 
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تطبيقات الفضائية الالنظم الفضائية و  ،مكونات خمتمفة
 .والبحوث والتعاون

فإن املراحل الرامية إىل  ،الفضائيةتالنسبة لمنظم 
قد  "إل سات اثنني ألف"استحداث ساتل رصد األر  

 .ألفني وعشرةـمتوز/يوليو تكمل تالنجاح وقد وضع يف املدار 
يقدم صورًا ذات استبانة  "إل سات اثنني ألف"إن نظام 

 .وعشرة مرت متعددة األطياف ٢,٥تبمغ 

وهذا يستند  ،تالنسبة ملشاريع التطبيقات الفضائية
مية وحتديد املوقع واملالحة يإىل استخدام الصور السات

وهذا يشمل العديد م   ،تالسواتل ونظام املعمومات اجلغرافية
املشاريع القطاعية الوطنية واإلقميمية وتدف إىل احلفاظ 

تقييم ومنع حرائق الغاتات ومكافحة اجلراد و عمى البيئة 
سح مناطق وكذلك م ،الصحراوي ومكافحة التصحر

 .السهول ومناطق الصحارى

إن قطاعات النقل واملوئل واملدن وإدارة األراض   
كذلك   ،كمها م  األمور اليت تتم با وكالة الفضاء اجلوائرية

وأعطى دفعة  ةالفضائيالتطبيقات أقامت هذه الوكالة مركو 
لتنمية مشاريع تطبيقية حتتاج إىل استخدام األدوات 

مية اليت يقدمها ساتل يالصور السات وهذا تفضل ،الفضائية
 "إل سات اثنني ألف".

تالنسبة لمتدريب والبحوث فهذه جهود متواصمة 
تغية تطوير املوارد البشرية يف جمال  ،يف هذه السنة

تاإلضافة إىل تعويو  ،التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتا
 .القدرات الوطنية

 تالنسبة لمتدريب عمى مستوى ما تعد اجلامعات
تا يف ادور تدأت فهناك الدكتوراه يف هذه املسائل 

وهناك أرتعة وأرتعني رسالة  ،ألفني وسبعةنيسان/أتريل 
وه  تشمل األدوات الفضائية واالتصاالت  ،ماجستري

 .الفضائية البصرية واآللية الدقيقة وغري ذلك

أمهية تعويو التعاون الدويل يف يرى إن وفد اجلوائر 
يعود تالفائدة إىل الدول النامية وتواصل الال الفضائ  مما 

اجلوائر تعويو صالتا مع دول خمتمفة وكيانات إقميمية ودولية 
وكالتنا تنفذ االتفاق  إن .حسب اتفاقات ومذكرات تفاهم

األمم املتحدة ملنع إدارة الكوارث الكربى رنامج ت اااص مع

هذا االتفاق يعين إقامة "يو إن سبايدر"، تواسطة أداة 
إن هذا املركو سوف يبدأ  .كتب يف اجلوائر لمدعم اإلقميم م

جيري صياغة  ،وتالتايل .عممه يف اجلوء الثاين م  هذه السنة
اتفاقية تشمل التدريب واملساعدة التقنية وااربات يف 

 .مية ونظم املعمومات اجلغرافيةيجماالت استغالل الصور السات

كبة كو  نتاتع تنفيذ مشروع ،عمى الصعيد اإلقميم 
سواتل رصد األر  م  أجل إدارة املوارد اإلفريقية والبيئة 
 ،والذي دشنته جنوب إفريقيا وكينيا ونيجرييا واجلوائر

 وشكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمجوائر عمى هذا البيان، املتحدث التايل عمى قائميت 

 حضرة السفري.األرجنتني، 

(مجهورية األرجنتني) (ترمجة وريا السيد ي. م. ك
شكرًا لمرئيس، يسر وفدي أن فورية م  المغة اإلسبانية): 

يراك مرة أخرى ترتأس مداوالتنا، إن خربتك ومعرفتك يف 
جمال الفضاء مسنلة سوف تكون حامسة يف إجناح هذه 

 .الدورة

مكتب شؤون الفضاء  ةأود أن أحي  مدير 
ونشكركم مجيعاً  ،زمالئهاااارج  الدكتورة مازالن عثمان و 

ق والرتتيبات عمى العمل املمتاز الذي قمتم ته يف توفري الوثائ
 .ةاملختمفة هلذه الدور 

نعرب ع  التعازي ااالصة والتضام  لدول كثرية 
الربازيل و نيوزيمندا و أسرتاليا و انتاتتها الكوارث مثل الياتان 

قت ودت تاألرواح وأحلفه  كوارث أ ،فنوويالو كولومبيا و 
 أضرار تالغة.

نود أن �نئ كل م  نظم االحتفال الرائع الذي 
تالذكرى اامسني لتنسيس الكوتوس  احتفاالً ه متتعنا ت

 .والذكرى اامسني لتحميق اإلنسان يف الفضاء لممرة األوىل

وننضم إىل البيان الذي قدمته جمموعة السبعة 
ان وه  تيانات قدمها مندوب إير  ،وسبعني وجمموعة غروالك

 .وكولومبيا عمى التوايل
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ووضعت  ،كوناي  ،هناك الوكالة الوطنية لمفضاء
ويف األسبوع  .خطة لفرتة ألفني وأرتعة ألفني ومخسة عشر

القادم ويف التاسع م  الشهر اجلاري سوف نطمق م  قاعدة 
"ساك دي يف الواليات املتحدة تعثة "[؟فاندي  تريغ؟] 

تالتشارك مع ه تنظم . إن تعثة الساتل هذمساتلأكواريس" ل
يف الواليات املتحدة وترم  إىل  "الداسر أكورو"ناسا وخمترب 

دراسة تدفق مياه احمليطات وقياس مموحة مياه البحر عمى 
فضائية جاءت م  وكاالت السطح مستخدمني أدوات 

فرنسا وكذلك االختبارات البيئية و إيطاليا و خمتمفة م  كندا 
وسوف نقدم  .يف الربازيلنيب" "إاملختمفة اليت قام با معهد 

نتائج هذه البعثة إىل الدوائر العممية الدولية املختمفة وه  
 .سوف تسهم يف حتسني فهمنا لتغري املناخ

أوالً  ،أود أن أشري اآلن إىل تعض النقاط احملددة
لمسواتل تان هناك تعث"ساو كوم واحد واحد تاء". تعثة 

مبساعدة وكالة "إكس" ونطاق "إل" الرادارية يف نطاق 
الفضاء اإليطالية وه  تساعدنا لمتصدي لمكوارث وإدارة 

وضعنا تنقيحاً  ٢٠١٠يف الرتع األخري م   .هذه الكوارث
ونرجو م  التمع الدويل أن  ،ميةية الساتثعلمتصميم هلذه الب

وسوف خنتار املشاريع  "،كوم ساو"يستفيد م  أداء الساتل 
 .احملددة يف األساتيع القادمة

ربازيم  لرصد الرجنتيين األساتل الكذلك هناك 
األرجنتينية ووكالة  ، تالتعاون مع وكالة "كوناي"احمليطات
مية مشرتكة ياجلهود إلطالق تعثة ساتبذل الربازيمية تُ "إنيب" 

لدولتني والرتكيو عمى تغط  احمليطات وتالذات سواحل ا
 وهناك اجتماع .البرتول ومصائد األمساك منصات إستخراج

أول لمهيئتني تشنن هذا املوضوع سوف ينعقد يف أواخر هذا 
 .الشهر

لمدراسات  "تشيأول ماريو"كذلك هناك معهد 
واصل هذا املعهد حتسني وتدريب املوارد البشرية  ،الفضائية

اإليطالية لك  حنس  التدريب يف  ونتعاون مع املراكو
القادم سوف حيصل أول متخرج متوز/يوليو ويف  .طقتنامن
ى شهادة املاجستري تالنسبة لمتطبيقات الفضائية فيما عم

. وحيضر هذه خيص التصدي لمكوارث واحلاالت الطارئة
وقمنا تاختيار  ،أيضاً  يشيم  وتاراغواالدورات طمبة م  

الطمبة الذي  سوف يشكمون الموعة الثالثة اليت سوف تبدأ 

وسوف نعط  املويد م   ،القادمآب/أغسطس دورتا يف 
 لمطمبة يف األرجنتني وشيم  واإلكوادور وفنوويال. الفرص

لقد الحظت سيدي الرئيس كل املشاريع آنفة 
فإن التعاون الدويل هلو الدعامة الرئيسية ألنشطة  ،الذكر

أساسية [؟يتعذر مساعها؟] إن الروح  .األرجنتني يف الفضاء
لتحقيق املويد م  التكامل يف إقميمنا وقد اشرتكنا يف نشاط 

ونود أن �نئ  ،ؤمتر السادس لمفضاء يف األمريكتنييف امل
. املكسيك لعقدها الناجح هلذا املؤمتر السادس لألمريكيتني

 أننا سوف نفعل ما توسعنا ونقول لألصدقاء املكسيكيني
ملساعدتم م  أجل تموغ األهداف املكرسة يف إعالم 

إن إنشاء جمموعة استشارية تقنية يف جمال الفضاء تاتشوكا. 
تكون م  الوكاالت الفضائية والوكاالت احلكومية م  كل ت

تمدان القارة سوف تقدم الدعم ملؤمتر األمريكيتني ولألمانات 
و�نئ اإلكوادور عمى أدائها كنمانة عمى املؤمتر . املؤقتة

 .ااامس لمفضاء تالنسبة لألمريكيتني

إقميمنا يف املاض  حدد جمموعة م  املشاريع 
نبثق م  ورشات عمل خمتمفة وم  األمم املشرتكة وتعدها ا

وانعقد اجتماع  ،املتحدة ووكالة الفضاء األوروتية وتوليفيا
تشري  األول/أكتوتر يف كوتشا تامبا تني هذه اجلهات يف  

ا مسح ممألفني وعشرة وقد استضافت توليفيا هذا المقاء 
لويادة مشاركة األطراف الوطنية م  أجل إجياد حمول 

ونشكر مكتب األوسا ووكالة الفضاء  .كةلممشاكل املشرت 
ان نديهما إلقميمنا حىت تستغل تمدان اآلاألوروتية لدعم

 .نتائج ورش العمل هذه

تتم مبواجهة الكوارث الطبيعية كوناي إن وكالة  
 "الفضاء وإدارة الكوارث"وهناك دورة جتريبية حتت عنوان 

ة إىل توليفيا ومشل ذلك تعثة فنييف س اراكاانعقد ذلك يف ك
وجاءنا دعم م  "يو إن سبايدر" نظمها ترنامج غواتيماال 

دورة تدريبية تركو  "اريو"يو إن سبايدر" حىت جنري يف "رو 
عمى التصحر واجلفاف تالذات لويادة قدرات اارباء م  

 .أمريكا الالتينية

فف   ،تالنسبة لسياسة تناء القدرات يف اإلقميم
ريبية تشنن املعمومات املاض  نظمنا دورة تدنيسان/أتريل 

شيم  تالتعاون مع يف الفضائية وتطبيقاتا يف السريينا 
لقد  .شيمية لبحوث الفضاءة السريينا والوكالة الجامع
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استعممنا معمومات فضائية تالنسبة لمحفاظ عمى الرتاث 
النسبة لمرتاث املشرتك وتعاونا مع اإلكوادور ت ،العامل 

التعاون مع جنوب عويو . وقمنا تتتاالتاغوس اااص جبور
 .انيمية لتمك الدولة تالإفريقيا ونقدم املعمومات السات

سومباند "ونساعد جنوب إفريقيا أيضًا فيما خيص الساتل 
 "ديناسات

يف النهاية أود أن أعرب ع  شكري ملكتب شؤون 
وكالة الفضاء األوروتية لتمكينهما لنا أن و الفضاء ااارج  

ث شاهدنا تقدمي اجلائوة الدولية لممياه ننظم مؤمترًا دوليًا حي
قاء يف وقد انعقد هذا الم ،م  املممكة العرتية السعودية

حضر  .ألفني وإحدى عشريس يف آذار/مارس نس آير يو ت
ذلك المقاء أكثر م  مثانني خبرياً م  عشري  دولة يف إفريقيا 

 وآسيا وأوروتا وأمريكا الالتينية.

شطة التعاون كما رأيت فإن أن  ،سيدي الرئيس
عمى قدم وساق يف وكاالتنا وسوف نستمر  الدويل تسري

 وشكراً. ،عمى هذا املنوال

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لسفري األرجنتني، املتحدث التايل عمى قائميت هو سعادة 

 .سفري نيجرييا السفري أولوكاين

دية) (مجهورية نيجرييا االحتاالسيد أ. أولوكاني 
الرئيس.  شكرًا سيدي(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ينضم وفدي إىل م  أثىن عمى جهودك يف  سيدي الرئيس،
أؤكد لك تنييدنا و توجيه اجتماع هذه المجنة تطريقة فعالة 

 .لك حىت تتكمل هذه الدورة تالنجاح

مكتب شؤون الفضاء ااارج   ةنشكر أيضًا مدير 
ذة مازالن عثمان وزمالئها املتفانني لألمم املتحدة األستا

 م.حلس  التحضري هلذه الدورة الراتعة واامسني، الشكر لك

وهنا نود أيضًا أن نعرب ع  تنييدنا الكامل ونثين 
سبعني ونؤيد تيان جمموعة السبعة السبعة و العمى جمموعة 

 .سبعني لرئيس تمك الموعةالو 

طرق تاألمس استمعنا إىل وفوفد خمتمفة أعرتت ت
خمتمفة ع  اهتمامها تاالحتفال تالذكرى اامسني لرحمة 
 .اإلنسان األوىل يف الفضاء ومخسني سنة لتنسيس الكوتوس

هذه البيانات تالطبع أكدت مرة أخرى عمى التنثري املتواصل 
كل الدول واألقاليم وعمى لتكنولوجيا عموم الفضاء عمى  

أخرى أن أعرب  بذه املناسبة التارخيية أود مرة العامل ككل.
ع  التهاين إىل مجيع الدول األعضاء وأمانة الكوتوس والعامل 
تصفة عامة عمى النجاح والتقدم احملرز حىت اآلن يف حشد 

 القدرات اهلائمة لمفضاء ااارج  لتخدم البشرية مجعاء.

سيدي الرئيس، يقدر وفد نيجرييا عمل المجنة 
ن الدويل يف وجلنتيها الفرعيتني م  أجل النهو  تالتعاو 

كذلك   ،استخدام الفضاء ااارج  يف األغرا  السممية
عممت المجنتان الفرعيتان تكل دقة لتوفري إطار دويل 

إن هذا التعاون  .لألنشطة الفضائية خدمة لمدول األعضاء
أساس  يف اجلهود الدولية م  أجل التخفيف م  أي أثر 

كذلك   ،لألجسام القريبة م  األر  وحطام الفضاء
إن  .تدامة األنشطة يف الفضاء ااارج  يف األمد الطويلاس

سبيس نفيذ األنشطة اليت أوصى با يونيدور المجنة يف ت
الثالث ال ميك  أن نقمل م  شن�ا فه  جوء م  ترامج 

إن هذه األنشطة  .تطوير القوى البشرية وترامج التواصل
م زادت م  الوع  وتالذات يف البالد النامية الوع  تاستخدا

تكنولوجيا عموم الفضاء م  أجل التنمية االجتماعية 
 .االقتصادية

سوف تواصل نيجرييا عممها م  أجل النهو  
استخدام الفضاء ااارج  لألغرا  يف تالتعاون الدويل 
وسوف نواصل مشاركتنا الفعالة يف مؤمتر  ،السممية يف إفريقيا

تل إلدارة كوكبة السواو القيادة اإلفريق  وكذلك إدارة السواتل 
سبيس ، وه  مسائل انبثقت م  مؤمتر يونياملوارد اإلفريقية

وسوف نواصل دعمنا لممكتب اإلقميم  إلفريقيا  .الثالث
واملركو اإلقميم  اإلفريق  لتعميم عموم "يو إن سبايدر" 
مدول الناطقة تاإلنكميوية وهذا موجود لوتكنولوجيا الفضاء 

 .يف نيجرييا

اء مركو غانا لعموم أهنئ غانا الشقيقة إلنش
ونرحب تإسهامه يف تموغ وحتقيق  ،وتكنولوجيا الفضاء

ونتطمع إىل توثيق  .تطمعات إفريقيا وغانا يف جمال الفضاء
العمل مع غانا يف جماالت االهتمام املشرتك ونتطمع إىل 

وننتهو الفرصة  .عضوية غانا املرتقب يف جلنة الكوتوس
الراتع يف  ERC ـر اللنهنئ كينيا إذ تستعد الستضافة مؤمت

وم  خالل  .م  هذه السنةمومبازا يف أيمول/سبتمرب 
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الربنامج الذي وضعته كينيا عمى رأس التشاور عمى نطاق 
فإن هذا املؤمتر يقدم لمدول املشرتكة اإلفريقية مبا فيها  ،واسع

نيجرييا فرصة لتوطيد التعاون اجلاري ولرسم مسار املستقبل 
دول املختمفة ولمقارة اإلفريقية  ألنشطة الفضاء خدمة لم

 .ككل

يقول املندوب تالمغة ( ؟]أحسنت سانا[؟
 ).السواحمية

ا نشيد أيضًا جبنوب إفريقيا اليت سوف نإن
تستضيف املؤمتر الثاين والستني لالحتاد الدويل لممالحة 

إن يوم  .م  هذه السنةتشري  األول/أكتوتر الفمكية يف 
كب املؤمتر يعط  فرصة الفضاء اإلفريق  وهذا الذي يوا 

لمدول اإلفريقية مبا فيها نيجرييا تنن تعرب وتشرح تراجمها وأن 
تسهم يف كيفية خدمة أنشطة الفضاء الوضع يف إفريقيا 
 .وكيف ميك  أن حنس  م  مستوى حياة الشعوب اإلفريقية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 لسفري نيجريا.

ام، سوف نواصل ونرجو أن ننته  املندوتون الكر 
م  البند الراتع م  جدول األعمال التبادل العام لآلراء تعد 

 .ظهر اليوم

بيان السيدة مديرة مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
 الخارجي 

واآلن أود أن أتمغكم أنين جاءين طمب م  مدير 
أن ضاء ااارجية إلتاحة الفرصة هلا مكتب شؤون الف

 .نة يف الوقت املتبق  م  اجتماع هذا الصباحختاطب المج
 ةإذًا يف غياب أي اعرتا  أود أن أعط  الكممة إىل مدير 

مكتب شؤون الفضاء ااارج  السيدة عثمان وأدعوها أن 
 .تقدم تيا�ا

(مديرة مكتب األمم املتحدة  السيدة م. عثمان
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  لشؤون الفضاء ااارج )

 ،السيد الرئيس، املندوتون األفاضل .كرًا لمسيد الرئيسش
تالنياتة ع  املكتب فإنين أرحب تكم مجيعًا يف الدورة الراتعة 

وأشكركم هلذه الفرصة ألخاطب  ،واامسني هلذه المجنة
 .هذه المجنة وأتكمم ع  املكتب خالل السنة الفائتة

يسرين أن أراك مرة أخرى ترتأس هذه الدورة 
حتقيق إجنازات  إنين أثق أن المجنة سوف تواصل و  ،لمجنة

م  وأرحب أيضًا سيد ماجاجا  كبرية حتت قياداتك.
م  شيم  وأمتىن هلما النجاح غونواليو جنوب إفريقيا والسيد 

وأؤكد لك دعم األمانة م  أجل  .يف إجناز مهام هذه الدورة
 .تسهيل عممكم قدر استطاعتنا

التذكارية مبناسبة ويوم األرتعاء شاهدنا املناسبات 
 .الذكرى اامسني لمجنة ولتحميق اإلنسان يف الفضاء

د هذه الدورة نقطة حتول أساس  والتهاين لعق ،املناسبتني
 التذكارية تكل جناح.

يسرين اآلن أن ألق  تعض  ،املندوتون الكرام
رئيسية لممكتب يف سياق أولوياتنا الوانب اجلالضوء عمى 

توقعة يف ألفني وإحدى عشر ألفني العممية يف اإلجنازات امل
مسؤوليات المجنة حيال المجنة وهيئاتا الفرعية  .واثنا عشر

  .جعل املكتب والقسم املختص منهمكًا يف السنة املاضية
 ،كالعادة قدمنا كل اادمات املطموتة لتسهيل عمل المجنة

وعندما يطمب ذلك قدمنا العون يف مسائل مضمونية 
 .ممسائل التنظيميةوإرشادية تالنسبة ل

إن إدارة الوقت والوثائق ما توال تطرح حتديات 
مانة وإنين أثق أنه مبساعدتكم فإن عمى األفريدة م  نوعها 

 .مكتبنا سوف يستمر يف تمبية احتياجات المجنة املتغرية

خالل السنة املاضية فإن املكتب استمر يف الوفاء 
مم املتحدة يف مبسؤوليات األمني العام مبقتضى معاهدات األ

وتالنسبة لسجل األمم املتحدة تشنن  .الفضاء ااارج 
األجسام املطمقة يف الفضاء ااارج  الذي حيتفظ با 

فرنسا و الصني و ف  السنة املاضية فإن اجلوائر ف .املكتب
كوريا و مجهورية و ماليويا و سويد و الياتان و إيطاليا و أملانيا و 
الواليات املتحدة املممكة املتحدة و و االحتاد الروس  و 

األمريكية قدمت معمومات تشنن األجسام الفضائية قيد 
يالحظ  اء.ت ١٧٢١التسجيل حسب االتفاقية والقرار 

املكتب أن تعض الوثائق ما توال قيد املعاجلة م  خالل 
وسوف يقدم كل  ،نظام التحرير والرتمجة يف األمم املتحدة
 .ذلك عمى موقعنا يف االنرتنت ع  قريب

كمل املكتب العمل تشكل ناشط وسباق سيست
مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية لدعم 
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وتالنسبة إىل تنفيذ االلتوامات  .تسجيل األجسام الفضائية
يسرنا أن نبمغكم أننا  ،األخرى اليت نص عميها األمني العام

قد حصمنا عمى معموماتنا م  الدول األعضاء مبوجب البند 
  معاهدة الفضاء ااارج  ومبوجب املادة احلادي عشر م

وهذه املعمومات متصمة  .ااامسة م  اتفاق اإلغاثة واإلنقاذ
تاألجسام الفضائية املستعادة ومعمومات حول األجسام 
الفضائية اليت ه  حاليًا يف املدار وحولنا هذه املعمومات 

  .A/AC.105وعممناها عمى الدول األعضاء يف سمسمة 

املكتب عمى رصد إطالق األجسام وكذلك يعمل 
 ،Hot Line ،الفضائية واحنالهلا وحافظنا عمى خط ساخ 

أرتعة وعشري  ساعة عمى سبع أيام يف األسبوع لالستجاتة 
إىل أي طمبات حول إعادة دخول األجسام الفضائية يف 

ة اتصال لألمم املتحدة يف هذا ل كنقطكما أننا نعم  .املدار
إىل إعادة دخول األجسام الفضائية وكذلك تالنسبة  ،الال

كما أننا نقوم تننشطة   .اليت حتمل عمى متنها طاقة نووية
تدف إىل تعويو تفهم وقبول وتنفيذ النظام القانوين الدويل 

طمع بما ضوأهم نشاطني ن ،تالفضاء ااارج  ،اااص
حاليًا هو ورشة العمل السنوية حول قانون الفضاء وإعداد 

 .انون الفضاءدرس أساس  حول ق

 ندض  نظمنا تالتعاون مع حكومة تايميف العام املا
تنمية املعموماتية اجلغرافية اليستا وه  وكالة ومع وكالة اجل

فضاء ووكالة الفضاء األوروتية إيسا ومنظمة ال اوتكنولوجي
 ،منظمة التعاون الفضائ  يف آسيا واحمليط اهلادئ أتسكو،

يف تانكوك م   تحمقة عمل حول قانون الفضاء انعقد
تشري  الثاين/نوفمرب السادس عشر حىت التاسع عشر م  

وزعت إجراءات وأوراق هذه احلمقة يف  .م  العام املاض 
الدورة اامسني لمجنة الفرعية القانونية وه  موجودة عمى 

 موقعنا عمى شبكة اإلنرتنت.

حضرة الرئيس، إن تعويو تكنولوجيا وعموم الفضاء 
وجماالت هذا الربنامج  ،أهم أولوياتنا وتطبيقاتا ه  م 

رصد البيئة تنمية و املوضوعاتية ه  إدارة املوارد الطبيعية 
تغري املناخ وطقس و تكنولوجيا الفضاء وعموم الفضاء 

 .الفضاء

 ،إضافة إىل االحتياجات الناشئة أطمقنا مبادرتني
واليت  PSTIمبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية املعروفة تـ 

إىل مساعدة الدول األعضاء عمى تناء قدراتا يف تدف 
وكذلك املبادرة الثانية املعروفة  ،تكنولوجيا الفضاء األساسية

مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية اليت تدف إىل  AHTIتـ 
تعويو مشاركة البمدان النامية يف األنشطة العممية عمى حمطة 

لدينا تفاصيل  .الفضاء الدولية ويف أنشطة اجلاذتية الصغرى
إضافية حول هذا الال وميك  ابري التطبيقات الفضائية أن 

 .يقدمها لكم يف تيانه إىل المجنة يف مرحمة الحقة

يسرين أن  ،تالنسبة إىل آليات التنسيق اإلقميمية
أعممكم تنن املكتب حاليًا قد ساهم يف العمل اإلعدادي 

ي ستنظمه الذ ،ملؤمتر الفضاء السادس لمقارة األمريكية
األمانة املؤقتة لمقارة األمريكية يف فرتة ألفني وستة حىت ألفني 

وحاليًا حن  ندعم مؤمتر القيادة اإلفريقية الراتع حول  .وعشرة
، وهذا عموم وتكنولوجيا الفضاء ألغرا  التنمية املستدامة

 .م  هذا العام يف كينياسينعقد يف أيمول/سبتمرب 

نظم حدثًا جانبيًا يركو حن  ن ،تالتوام  مع املؤمتر
عمى تكنولوجيا الفضاء األساسية وحدثًا جانبيًا آخر حول 

يف آسيا واحمليط اهلادئ لقد أنشن  .قانون الفضاء والسياسة
ومها آليات  APRSAFمكتبنا عالقات وثيقة مع آتسكو و

 تعاون أساسية يف املنطقة.

ات املندوتني الكرام، امسحوا حضرة الرئٍيس، حضر 
فيدكم تنولوياتنا يف نظام السمع العامة العاملية عرب أن أيل 

الفضاء وأفيدكم تننشطتنا أللفني وعشرة  اعموم وتكنولوجي
ألفني وإحدى عشر م  خالل الرتكيو عمى ضمان قاتمية 
التشغيل يف ما تني النظم العاملية وتعويو خدمات نظام 

GNSS،  النظم العاملية لالتصاالت الفضائية لسواتل
وكذلك يف جمال قاتمية التطاتق هنا يف أطر  ،ةاملالح

االختصاصات والواليات الفضائية قمنا تعقد اجتماع يف 
 ةألفني مع املفوضية األوروتيتشري  األول/أكتوتر تورينو يف 

وكذلك وافقت المجنة  .GNSSومع المجنة الدولية لنظم 
الجتماع السادس هلا يف الدولية عمى دعوة الياتان لعقد ا

والصني يف ألفني  ،م  هذا العامو يف أيمول/سبتمرب طوكي
ومكتب شؤون الفضاء ااارج  كنمانة تنفيذية  .واثين عشر

هلذه المجنة وملنتدى املواولني سيساعد يف إعداد هذه 
االجتماعات يف اجتماعات التخطيط املؤقتة ويف أنشطة 

 .الفرق العاممة
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كذلك يعمل املكتب عمى تنظيم ترناجمنا اااص 
تتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة والرتكيو عمى أدوات 

وتطوير  ،نشرها يف إطار املبادرة الدولية لطقس الفضاء
يكون مندجمًا ومتكامًال يف  GNSSمنهج تعميم  لنظم الـ 

الربامج التعميمية لكافة املراكو اإلقميمية اليت تعمل عمى 
 ،إىل األمم املتحدةتعميم عموم وتكنولوجيا الفضاء واملنتسبة 
 .وتعمل كمراكو إعالمية عمى المجنة الدولية

"يو إن يسرين أيضًا أن أفيدكم تنن ترنامج 
ترنامج األمم املتحدة لممعمومات الفضائية م  سبايدر" 

قد  ،أجل إدارة الكوارث واالستجاتة يف حاالت الطوارئ
فف  األشهر الصحيح، أطمق تشكل جيد ويسمك طريقه 

الربنامج ناشطًا يف وضع  نوىل م  هذا العام كااامسة األ
كان يقدم   ، وكذلك مكتب املعمومات التقينخطة العمل

إىل غواتيماال معمومات وقام تبعثات استشارية تقنية 
يوم  دم الدعم حلادثات وحاالت الطوارئ.والسودان وق

"يو إن االثنني املقبل نتوقع اجتماع لمجهة املاحنة يف 
تعرفون  جو م  الدول أن تشارك با مجيعاً.ر واليت نسبايدر" 

إن كانت  ،أن هذا الربنامج ميول م  موارد خارج امليوانية
وأشكر تشكل خاص النمسا والصني  .مالية نقدية أو عينية

وأملانيا وتركيا عمى التوامها والدعم املايل الذي قدمته يف هذا 
لتوامات ولكننا حنتاج إىل توسيع هذه اال .الربنامج حىت اآلن

فهذا  ،واحلصول عمى مسامهات م  دول أعضاء إضافية
خاصة تنن هناك طمبات حمددة أرسمها  ،شغمنا الشاغل

الدول األعضاء  ،املكتب إىل الدول املائة واثنني وتسعني
لمدعم املايل م  أجل تنفيذ خطة عمل ألفني واثين  ،إذاً 

صل عشر ألفني وثالثة عشر املقرتحة واليت لسوء احلظ مل حت
كذلك هناك طمبات   .تعد عمى رد إجيايب م  أي دولة

مل  "سبيس إيد"االلتوام لعممية إطار املعونة يف الفضاء 
إن مل حنصل  ،وتالتايل .حتصل عمى املوارد اليت حتتاج إليها

سنضطر إىل "يو إن سبايدر" عمى دعم مايل مالئم لربنامج 
عشر وأن ختفيض أعماله يف ألفني واثين عشر ألفني وثالثة 

خنطط إلعادة ترتيب أولوياته نظرًا حلجم األموال اليت تكون 
ونظرًا لمدور املتوايد الذي تمعبه  ،فعًال متاحة لمربنامج

وسيناقش هذا "يو إن سبايدر".  مكاتب الدعم اإلقميم  لـ
نقرتحه عميكم يوم ذي خالل اجتماعنا لمجهات املاحنة ال

 االثنني املقبل.

أفيدكم تنجاحنا يف افتتاح يسرين أن  ،وأخرياً 
 ،يف تيجني يف عام ألفني وعشرة"يو إن سبايدر" مكتب 

الذي صار اآلن قيد التشغيل والذي يشتمل عمى أنشطة 
حمددة مبا فيها دعم استشاري تقين يقدم إىل الدول اليت 

 تطمبه.

حضرة الرئيس، حضرات املندوينب الكرام، يود 
وكاالت م  خالل تنظيم مكتبنا أن يعوز التعاون فيما تني ال

اجتماع األمم املتحدة املشرتك تني الوكاالت حول األنشطة 
وهو آلية التنسيق األوىل واألساسية يف منظومة  .الفضائية

األمم املتحدة لتحقيق تعاون أفضل يف األنشطة املتصمة 
والدورة احلادية والثالثون هلذه المجنة املشرتكة عقد  .تالفضاء

س عشر حىت التاسع عشر م  يف جنيف م  الساد
وكان تتنظيم مشرتك تني مكتبنا  ،م  هذا العامآذار/مارس 

وسنفيدكم  .ومكتب املفو  السام  لشؤون الالجئني
 .تالتفاصيل يف مرحمة الحقة م  هذه الدورة بذا االجتماع

نعمل عمى القيام  ،تعويو الوع إىل تالنسبة 
سبة االحتفال تننشطة لدى اجلمهور العادي والشباب وملنا

تالذكرى اامسني إلنشاء جلنتنا والذكرى اامسني ألول 
حن  قمنا يف قسم ااربات  ،رحمة إلنسان يف الفضاء

وكان  ،والبحوث التاتع لمجنتنا تتنظيم عدد م  األحداث
ذلك يف العام ألفني وعشرة ولديكم تفاصيل حول هذه 

ول م  حىت األحويران/يونيو مثًال م  األول م   .األحداث
يستضيف معرضًا حول  VIC تعرفون أن مركو الـمتوز/يوليو 

وهذا املعر  شهد أيضاً  .أول رحمة لإلنسان إىل الفضاء
 ،تنظيم حمقة إعالمية مع خرباء تاألمس يف تمدية فيينا

أن كومة فيينا ومدينة فيينا ويسرين وذلك تالتعاون مع ح
لطالب أفيدكم تنن األمس كان حافًال وحضر الكثري م  ا

 .واجلمهور ووسائل اإلعالم

يف الـ كذلك نعمل مع مركو خدمات األغذية 
VIC،  وقمنا جبمع عينات م  األغذية اليت يتم تناوهلا يف
وتالتايل املطعم يف فيينا يقدم عينة ع  هذه  ،الفضاء

األطعمة لمتذوق وملعرفة ما ه  األغذية اليت يتم تناوهلا يف 
طاتعًا تريديًا حيتفل بذه كذلك ننوي أن نصدر   .الفضاء

 .يسمى تالطاتع الربيدي لمفضاء ،الذكرى وبذه املناسبة إذاً 
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كما تعرفون إن اإلطار االسرتاتيج  املقرتح 
فرتة ألفني للربنامج االستخدامات السممية لمفضاء ااارج  
لدورة يف اواثين عشر ألفني وثالثة عشر قد متت املوافقة عميه 

امج والتنسيق اليت انعقدت يف ااامسة لمجنة الربن
وصادقت عميها اجلمعية العامة  ،ألفني وعشرةحويران/يونيو 

ألفني كانون األول/ديسمرب يف   A/RES/65/244يف القرار 
 .ولديكم نسخ ع  هذا االقرتاح ،وعشرة

يشكل اإلطار االسرتاتيج  األساس لمميوانية 
ألفني وثالثة العادية املقرتحة لفرتة السنتني ألفني واثين عشر 

أن أفيدكم تنن املكتب مسح له ، ويف هذا السياق أود عشر
تنن يقدم ميوانية تتجاوز تالكاد الثمانية مميون دوالر 

ومع أن  .دمت إىل جلنة الشؤون اإلدارية وامليوانيةقُ  ،أمريك 
هذا املبمغ يشكل زيادة هامشية صغرية وضئيمة جدًا تغط  

إال أن مكتب شؤون  ،كتبالتكاليف التشغيمية العامة لمم
وارد اليت حنتاج املالفضاء ااارج  مل ينجح تاحلصول عمى 

وسنستكمل العمل مع الوفود  ،إليها لويادة عدد املوظفني
لنحاول أن جند الطرق اليت تعوز الربنامج ك  يتمك  م  

ويعول املكتب عمى دعم المجنة يف  .تنفيذ كافة أنشطته
 .قبل لويادة موارد ميوانيتنا العاديةبذل يف املستاجلهود اليت ستُ 

مبا إن مكتب امليوانية العادية يبقى عمى مستوى  ،وتالتايل
إن املسامهات  ،متواضع وهو مثانية مميون دوالر أمريك 

الطوعية النقدية والعينية تبقى مكونًا أساسيًا ومهما لمنجاح 
إذ أ�ا تشكل ثمث   ،يف تنفيذ ترنامج عممنا يف املكتب

ليف اإلمجالية لقدرتنا عمى القيام تننشطة إمنائية التكا
 .وأنشطة تناء القدرات

ومنذ الدورة الثالثة واامسني لمجنة قامت النمسا 
والصني وأملانيا وإيطاليا والياتان وتركيا والواليات املتحدة 
األمريكية ووكالة الفضاء األوروتية واالحتاد الدويل لممالحة 

مبا فيها عمى  ،نقدية وعينية الفضائية تتقدمي مسامهات
كما أن   .شكل خدمات ارباء منتسبني وكبار اارباء

املكتب استفاد م  املسامهات العينية اليت حصمنا عميها م  
احلكومات والشركاء الذي  استضافوا أنشطة لممكتب مبا 

مصر و اجلمهورية التشيكية و توليفيا و النمسا و فيها األرجنتني 
اإلمارات العرتية املتحدة و  اتركيو ند تايمو أملانيا و إثيوتيا و 
ومؤسسة  "،سرييإ" ،معهد البحوث حول النظم البيئيةو 

أنتهو . Secure World Foundation، العامل اآلم 

الفرصة ألشكر كافة احلكومات واملؤسسات اليت قدمت 
 .الدعم ألنشطة املكتب

تالطبع إن قدرة  ،ننتقل اآلن إىل املوارد البشرية
مى تنفيذ وحتقيق أهدافه تبقى مرتنة خبربته وعدد املكتب ع
ويسرين أن أفيدكم توضع موظفني يف العام  .موظفيه
 .املاض 

اص تالبحوث واادمات كان ااقسم الإن تطوير 
ألفني وعشرة رحبنا تالسيدة تشري  الثاين/نوفمرب مهماً، يف 

م  سموفينيا اليت حصمت كانت عمى عطمة كوفمري رومانا  
يف هذا الوقت السيدة  .منذ خريف ألفني ومثانية األمومة
غادرت لعطمة  اجنوب إفريقيكارو رودريغيس م  ناتايل  

كانون األمومة وولدت اتنتها يف الثاين والعشري  م   
كذلك   .ألفني وإحدى عشر، ونتمىن هلم التوفيقالثاين/يناير 

م  أوزتاكستان انتقل إىل مكتب جان شيك كازيري السيد 
كانون األول/ديسمرب ق اإلنسان يف جنيف يف  شؤون حقو 

م  تاميان السيدة ساما  .ألفني وعشرة نتمىن له كل النجاح
أسرتاليا يدعم املكتب حاليًا السيد شيم  شرافان م  اهلند 

إينوي السيد  ،يف تيجني"يو إن سبايدر" غادر ملكتب 
إىل انضم  ،وكان عمى سبيل اإلعارة م  تركياسكوتاك 
واملكتب حصل عمى  .يف تونسبايدر"  "يو إنمكتب 

موظفني جديدي  عمى أساس اإلعارة م  دون مصاريف م  
انضمت إىل  الصني والياتان، السيدة ميكا أوتشا م  الياتان

والسيد نيو  ،م  هذا العاممكتبنا يف الثاين م  أيار/مايو 
الثالث والعشري  م  أيار/مايو آميني م  الصني انضم يف 

 م  هذا العام.

امسحوا يل أن أختتم مداخميت تنن أضم  لكم 
التوام مكتيب تويادة الوع  يف استكشاف الفضاء وتطبيقاته 
م  أجل حتسني ظروف عيش اإلنسان وتشكل خاص م  
أجل حتسني قدرة البمدان النامية عمى االستفادة م  هذه 

 شكراً جويًال. ،املنافع

م سبل ووسائل الحفاظ على استخدا –البند الخامس 
 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وحضرات  .مديرة شؤون الفضاء ااارج  عمى تيا�ا

امسحوا يل اآلن أن أتدأ النظر تالبند  ،املندوتني الكرام
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وسائل احلفاظ عمى و سبل "ااامس م  جدول أعمالنا وهو 
 ةواملتحدث "،يف األغرا  السمميةاستخدام الفضاء ااارج  

السيدة غاتريال  ،مندوتة إيطاليا املوقرة األول عمى قائميت ه 
 أريغو.

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة غ. أريغو  ةالسيد
شكرًا جويًال حضرة الرئيس، يف فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 هذا العام حتتفل إيطاليا تالذكرى املائة ومخسني الحتادها يف
يف األمس كان اليوم الوطين وكان هناك  .مجهورية إيطاليا

احتفال كبري مبا فيه األمني العام لألمم املتحدة دعاهم رئيس 
حن  احتفمنا يف  .مجهورية إيطاليا لالحتفال بذه الذكرى
يف الواقع م  هذا  ،هذه الذكرى أيضًا يف الفضاء ااارج 

واملضغوطة  العام م  إحدى النماذج املتعددة األغرا 
الثالثة اليت وضعتها إيطاليا وصمت إىل احملطة الفضائية 

 .الدولية وتدأت تالعمل

، تاولو كان لدينا عاملا فضاءآذار/مارس  ويف 
يتوري انتقال إىل احملطة الدولية الفضائية نوسبويل وروتريتو ف
واتصال تالرئيس اإليطايل ورفعا العمم  ،وعمال يف الفضاء
 .ل تالعيد الوطين لدينا يف الوقت ذاتهاإليطايل لالحتفا

، دميرتي  ISSإن قائدي الطاقمني عمى منت 
 STS 134م  تعثة كيم    ومارك M20م  تعثة كونغريتتيه 

سم الوكالتني اطاقمهما وتيف قاما تاسم كافة األعضاء 
 الفضائيتني األمريكية والروسية تتقدمي التهاين إليطاليا.

الفضاء ااارج   حضرة الرئيس، إن احلفاظ عمى
لألغرا  السممية يعين تالنسبة إلينا أن نعمل عمى توسيع 

وأن نتعاون عمى األنشطة العممية  ،املعارف الفضائية
واالستكشافية عرب حضور اإلنسان عرب التكنولوجيا العالية 
  .واملتقدمة واملنافع اليت ميك  أن تساعد يف التنمية املستدامة

أن أشري إىل التجرتة ويف هذا اإلطار امسح يل 
اإليطالية األخرية اليت متت عمى منت احملطة الفضائية الدولية 

واملتصمة ترائد الفضاء اإليطايل  STS 134يف إطار تعثة 
إن املشروع الدويل اااص تآلة قياس طيف  ري.روتريتو فيتو 

والذي [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟]، املادة املضادة 
تدأ تالعمل منذ األسبوع املاض   ،كونيةيدرس األطياف ال

ولدينا مثانية اختبارات جديدة حول تيئة اجلاذتية الصغرى 
وميك   .تدرس انعدام الوزن لدى جسم اإلنسان يف الفضاء

صموا عمى املعمومات عمى موقع "إيسا" وموقع وكالة أن حت
 ".يالفضاء اإليطالية "آز 

قميم  إيطاليا تعمل تشدة عمى تعويو التعاون اإل
واألقاليم  مع الشركاء الوطنيني والدوليني وذلك عرب 

الربامج التعميمية و البعثات العممية والعمميات املتكاممة 
 .والدراسات والبحوث يف املواضيع املتصمة تالفضاء

نريد أن نضم  كافة الطرق  ،وأخريًا حضرة الرئيس
 ،والوسائل لمحفاظ عمى الفضاء ااارج  ألغرا  سممية

  نعمل عمى تطوير مفهوم ومبدأ استدامة األنشطة فنح
الفضائية يف األمد البعيد وذلك ملصمحة األجيال املقبمة 

 والبشرية مجعاء، شكراً جويًال حضرة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مندوتة إيطاليا املوقرة عمى تيا�ا واملتحدث التايل عمى 

يف  ، ولكنين ال أراهاالحتاد الروس  املوقر قائميت هو مندوب
هل هناك م  طمب آخر لمكممة يف إطار هذا  .القاعة

البند؟ لذلك سنستكمل النظر يف هذا البند ااامس م  
سبل ووسائل احلفاظ عمى استخدام الفضاء "جدول أعمالنا 

 .اليوم تعد الظهر "ااارج  يف األغرا  السممية

  يريدون أن يدلوا تبيان وهنا أحث املندوتني الذي
 .أن يسجموا أمساءهم لدى األمانة

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال  -البند الثامن 
 دورتها الخمسين

تقرير المجنة "سنتدأ اآلن النظر يف البند الثام  
واملتحدث  ".الفرعية القانونية ع  أعمال دورتا اامسني

سعادة السفري  ،ك املوقراألول عمى قائميت هو مندوب غروال
 دي ليون. التادي

تاسم (مجهورية كولومبيا السيد باديال دي ليون 
جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب، غروالك) (ترمجة فورية م  

تود غروالك أن تشكر األمانة عمى تقدميها المغة اإلسبانية): 
ونريد حن  أن نشري إىل أننا عمى قناعة تنن  ،هلذا التقرير

ادئ ومعاهدة األمم املتحدة حول الفضاء ااارج  مب
تشكل ه  اإلطار القانوين املالئم واملناسب لتنمية وتطوير 

ولكننا نريد أن نشري إىل أن املعارف  .األنشطة الفضائية
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العممية واألنشطة الفضائية حتتاج إىل إطار قانوين دويل 
 .يضم  استخدام الفضاء ااارج  تشكل مالئم ،مناسب

تعترب أنه  ،أمريكا الالتينية والكارييب ،لك جمموعة غروالكولذ
م  الضروري أن نعدل وحندث وحنني معاهدات الفضاء 
ااارج  والصكوك املتصمة تالفضاء لك  حندد املبادئ 
املنظمة ملسؤولية املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف هذا 

 فضائية.ونعوز أم  البيئة ال ،الال

النسبة إىل استخدام املدار الثاتت ت ،حضرة الرئيس
حن  نعترب أن  .وخصائصه وطبيعته ،تالنسبة إىل األر 

هو املدار هو مورد طبيع  حمدود وأنه خيشى االكتظاظ هنا و 
لذلك إن أي استخدام له جيب أن  .معر  هلذا ااطر

وعمى كافة الدول اليت تتمك  م  املسامهة يف  ،يكون رشيداً 
مع  ،رك فيه يف ظروف عادلة ومنصفةهذه املسنلة وأن تشا

األخذ يف احلسبان تضرورة االهتمام مبصاحل البمدان النامية 
واملوقع اجلغرايف لبعض البمدان اليت عميها أن حترتم هذه 
املبادئ واليت ه  تتصل مبعايري االحتاد الدويل لالتصاالت 
وقرارات ومعايري حددتا األمم املتحدة. لذلك وتغية ضمان 

مة املدار الثاتت تالنسبة لألر  تعترب جمموعتنا أن استدا
ستكمل النظر فيها يف هذه المجنة هذه املسنلة جيب أن يُ 

م  خالل إنشاء فريق عمل أو فريق م  اارباء  ،الفرعية
 .احلكوميني الدوليني الناشطني يف هذا الال

املبادئ مراجعة مث تالنسبة إىل دراسة وإمكانية 
مصادر القدرة النووية يف الفضاء  املتصمة تاستخدام

احرتامًا منها  ،تود جمموعتنا أن تشري إىل أ�ا ،ااارج 
تعترب أن األنشطة التنظيمية املتصمة  ،لممعايري الدولية

تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء ااارج  ترتبط 
حصراً تصالحيات الدول مهما كان مستواها االجتماع  أو 

وهذا أساس  أل�ا تتصل مبصاحل  .قتصاديالتقين أو اال
ونكرر هنا مسؤولية احلكومات الدولية يف األنشطة  ،البشرية

طمع با واليت تفرت  استخدام مصادر ضالوطنية اليت ت
وجيب أن نشري إىل أن  ،القدرة النووية يف الفضاء ااارج 

هذه األنشطة جيب أن تتم ملصمحة الشعوب وليس ضد 
يف إطار األم  املتصل تتطبيقات ولذلك  .مصمحتهم

واستخدامات مصادر القدرة يف الفضاء ااارج  وه  
حن   ،معايري اعتمدتا كوتوس يف دورتا الثانية واامسني

ندعو جلنتنا اآلن تالقيام تتحميل قانوين ولتعويو هذه املعايري 
طالع با ضاملمومة لك  نضم  أن كافة األنشطة اليت يتم اال

 .كون خاضعة لمحفاظ عمى احلياة والسالميف الفضاء ت
وم  الضروري هنا أن نويل اهتمام أكرب تاملسائل القانونية 

مية اليت عمى متنها مصادر قدرة ياملتصمة تاملنصات السات
خاصة لمحؤول دون استخدامها  ،نووية يف املدار األرض 

يف املدارات التاتعة لألر  ويف ضوء اإلخفاقات 
تشكل  نة اليت استمعنا إليها مؤخرًا واليتواالرتطامات املمك

 خطراً كبرياً عمى البشرية.

حضرة الرئيس، إن التقدم السريع الذي أحرز يف 
اآلن، األنشطة الفضائية وكون هناك جهات فاعمة متوايدة 

ميك  هلذه األنشطة أن ترتك آثار ال  ،الناشطة يف هذا الال
وإن  .نشطة الفضائيةميك  التنبؤ با تالنسبة إىل استدامة األ

إشكاليات كمعاجلة احلطام الفضائ  أو استخدام مصادر 
القدرة النووية يف الفضاء ااارج  ه  م  مجمة أمور 

وهذا ما  .مواضيع سبق وأن عوجلت عمى الصعيد التقين
لذلك تعترب  ،جيب أن يرافقه إطار قانوين وسياس  مالئم

 التآزر تني جمموعتنا أنه جيب أن نقوم تالتنسيق وحتسني
 ،المجنة الفرعية القانونية والمجنة الفرعية العممية والتقنية

وهذا التنسيق جيب أن يعوز لك  نفهم تشكل أفضل وأن 
نقبل ونطبق الصكوك القانونية القائمة حاليًا التاتعة لألمم 

نطور معايري دولية ميك  أن تشكل إطارًا قانونياً لو  ،املتحدة
 .ال عمى مسؤولية الدول أيضاً فعاًال ينص يف هذا ال

وإن الدول األعضاء يف غروالك ه  عمى قناعة 
لذلك تعترب جمموعة  ،تالقدرات املتمثمة يف األنشطة الفضائية

غروالك أن أي منصة أو حيث نعاجل املسائل املتعمقة 
تاألنشطة الفضائية جيب أن تعوز اهلدف وهو ضمان هذه 

عاجل مجيعاً ليت تم الدول تُ الاالت اليت تكون تمك املسائل ا
ونظرًا أيضًا لإلمكانيات الكبرية  .ساواةامل درس عمى قدموتُ 

 اتاملتصمة تالوصول إىل الفضاء ااارج  م  جانب جه
ونظرًا لمفوائد النامجة ع  أنشطة الفضاء يف  ،فاعمة ومتعددة

م  املهم أن نستكمل العمل م  أجل الوصول  .هذا الال
لمتنبؤ ويقني ويتصل  يتمتع تشفافية قاتمة إطار قانوينإىل 

ويف هذا الال تود جمموعة غروالك أن  .تاألنشطة الفضائية
تصرح هنا أنه م  الضروري أن نعوز أنشطة المجنة الفرعية 

فهذا يسمح هلا تنن تشجع عمى وضع قانون  ،القانونية
 .فضائ  دويل وعمى تنفيذه وقوننة هذه األنشطة
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ن أقوم تبعض املالحظات حول وامسحوا يل اآلن أ
، حن  ىمعايري األنشطة الفضائية والقيام با تشكل أقص

نعترب أن مدة األسبوعيني الجتماع ولدورة المجنة الفرعية 
القانونية ه  أساسية أل�ا ه  اإلطار الومين الذي يسمح 
لنا مبناقشة كافة األنشطة واجلوانب املستقبمية لإلطار 

وجيب أن ندرج إىل جدول  ،ضائيةالقانوين لألنشطة الف
أعمال المجنة الفرعية كافة املواضيع اليت تقيت عالقة وه  

مثل تعريف الفضاء ااارج  ورسم حدوده  ،مواضيع قانونية
 ةوضع حالة إذًا املعاهدات اامس لألمم املتحدة املتصمو 

تالفضاء ااارج  وتنفيذها أو حىت النظر يف اجلوانب 
التوجيهية املتصمة خبفض احلطام الفضائ  القانونية لممبادئ 

 أل�ا مجيعاً م  املواضيع املهمة، شكراً جويًال حضرة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
غروالك. حضرة سفري كولومبيا عمى تيانك تاسم جمموعة 

لصني نعط  سبعني واالسبعة و الواآلن وتالنياتة ع  جمموعة 
 .اليو ضرة ممثل فنو الكممة حل

(مجهورية فنوويال البوليفارية السيد م. كاستيلو 
لصني) (ترمجة فورية م  سبعني واالسبعة و الجمموعة تاسم 

شكرًا حضرة الرئيس، ألق  هذا البيان المغة اإلنكميوية): 
تالنياتة ع  السفري عم  سمطانية سفري مجهورية إيران 

عددة األطراف اإلسالمية تسبب انشغاله تاجتماعات مت
 .أخرى

سبعني أن تشكر األمانة التود جمموعة السبعة و 
م  جدول األعمال وتود أيضًا أن البند عمى حتضرياتا هلذا 

 .تشارك المجنة يف آراءها يف املوضوع

الكوتوس قبل مخسني عامًا فإن منذ إنشاء 
األنشطة الفضائية والتكنولوجيا الفضائية قد تطورت تشكل 

مع أن هناك الكثري مما حتقق فإن ، تعقيداً هائل وازدادت 
تناوهلا يف هذا اإلطار  القضايا الكثرية ما زالت مل يتم

ورغم املناقشات املطولة فمم  .لألنشطة الفضائية القانوين
حىت هذا احلني حول موضوع يف اآلراء نتوصل إىل أي توافق 

لموعة أن ا . وترىتعريف الفضاء ااارج  وتعيني حدوده
قًا يف هذا الشنن م  شننه أن يساعد عمى زيادة اتفا

قانون [؟يتعذر مساعها؟] التوضيح القانوين لعممية تنفيذ 
قاً هلذا اهلدف فإننا نشجع المجنة هذه قيوحت .الفضاء اجلوي

عمى أن حتث جهودها وحتييها جمددًا يف هذا الشنن حبيث 
ات ناقشاملتكون جاهوة أيضًا ملواصمة املشاركة البناءة يف 

 .وهريةاجل

تقديرها إىل رئيس نقل وتود الموعة أيضًا أن ت
الفريق العامل املعين تتعريف الفضاء ااارج  وتعيني حدوده 

م  الربازيل وذلك عمى العمل مونسريات فيمو السيد خوسيه 
الذي أجنوه عندما يسر النقاش لمتوصل إىل اتفاق يف الرأي 

بعة والسبعني والصني وجمموعة الس .فيما تني الدول األعضاء
تعترب أن جهودًا أفعل وأكثر استباقًا مطموتة لويادة الوع  
تنمهية قانون الفضاء واإلطار القانوين عند القيام تننشطة 

خاصة و وتناء القدرات عمى قانون الفضاء  .وترامج فضائية
 .يف الدول النامية ال تد م  أن يتحس  تالتعاون الدويل

ناشد مكتب شؤون الفضاء ااارج  وتبعًا فإن الموعة ت
والدول األعضاء أن يويدوا دعمهم لعممية حتسني التعاون 

تيسرياً  ،تني كل م  الشمال واجلنوب واجلنوب واجلنوب
 .لتقاسم املعارف املتصمة تقانون الفضاء فيما تني الدول

وجمموعة السبعة والسبعني والصني أيضًا تناشد 
نن تتيح فرصاً أكرب لتحقيق وتطالب أوسا والدول األعضاء ت

تراتط أكرب تني اجلامعات وإقامة زماالت عمى املدى 
راكو ملاألطول وزيادة التعاون تني األكادمييني واجلامعيني و 

األمم املتحدة لمبحث وسائر املؤسسات الوطنية والدولية 
ذلك أي التواصل تني كل  ،العاممة يف جمال قانون الفضاء
ونود أن نربز هنا  .ل الناميةهذه واملؤسسات يف الدو 

نظم هلا مكتب شؤون الفضاء ااارج  اليت األنشطة 
تالتعاون مع الدول املضيفة بدف حتسني تناء القدرات يف 
قانون الفضاء وبدف حتقيق التعاون الدويل واإلقميم  عمى 

والعمل جاري يف هذا  .استخدام الفضاء يف أغرا  سممية
انون الفضاء وممثم  املراكو الال يف أوسا مع مدرس  ق

فضاء واملنتسبة اإلقميمية املعنية تتدريس عموم وتكنولوجيا ال
ة عمل ينبغ  أن يركو مويدًا عمى تطوير إىل األمم املتحد

 .املناهج الدراسية اااصة تقانون الفضاء

إن املدار الثاتت تالنسبة لألر   ،حضرة الرئيس
طاقات كبرية  مورد هائل فيه طاقات عظيمة حبيث توفر

دولنا. تالنسبة لتنفيذ صفيفة كاممة م  الربامج اليت تفيد 
ع الذي يهدد استدامة بوالموعة قمقة م  خطر التش
واستخدام هذا املدار  .األنشطة الفضائية لمبيئة يف شنن
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وطيفه ال تد م  أن يرشد ويبسط وميتد وينبسط إىل مجيع 
مصاحل و ات احتياجتراع  املساواة م  الدول يف ظروف 

الدول النامية واملوقع اجلغرايف لبعض الدول مبا ميتثل إىل 
قرت يف اإلطار املعياري والقرارات اليت اختذتا  املبادئ اليت أُ 

كل م  منظمة االتصاالت الدولية واحتاد االتصال الدويل 
عمى أن تويل  ،واهليئات ذات الصمة ملنظومات األمم املتحدة

شطة الفضائية يف التنمية املستدامة األولوية ملسامهات األن
 .ويف إجناز أهداف األلفية اإلمنائية

وتالنسبة الستخدام مصادر القدرة النووية يف 
الفضاء ااارج  وتاألخص يف املدار الثاتت تالنسبة إىل 

املتدين تالنسبة لألر  فإننا نرى الغالف اجلوي األر  ويف 
أعمق لمتصدي  أن يوىل اعتبار أكرب هلذا املوضوع وحبثاً 

ملشكمة التصادم احملتمل تني األجسام اليت حتركها القدرة 
النووية والسواتل العاممة وكذلك لمتنبيه إىل مشكمة احلوادث 

دثها اجلوي ملثل هذه األجسام ووقعها عمى سطح اليت حتُ 
 .األر  ونتائج ذلك عمى حياة وصحة البشر والنظام البيئ 

ذه القضايا م  خالل ونرى أن يوىل انتباه أكرب هل
اسرتاتيجيات مناسبة وختطيط عمى املدى الطويل وأنظمة 

 .النووية يف الفضاء ااارج [؟يتعذر مساعها؟] إطار 

أما ع  احلطام الفضائ  فإن الموعة قد ترى أن 
مستقبل األنشطة الفضائية يتوقف إىل حد كبري ع  
التخفيف منها فينبغ  عمى هذا املوضوع أن يظل عمى 

دفه يف جماالت التكنولوجيا املستخدمة يف رصد احلطام ه
وتكنولوجيات النمذجة البيئية لمحطام يف النظم الفضائية 

وترى  .واحلد م  ظهور املويد منها ،م  احلطام الفضائ 
الموعة أنه م  املناسب لمجنة الفرعية القانونية أن تناقش 

ل إجيايب املسنلة اليت تتصل تاحلطام الفضائ  لإلسهام تشك
وم  هذا املنطمق فإن جهود التخفيف  .يف ختفيفها فعالً 

ينبغ  أن ال تؤدي إىل اعتماد معايري رفيعة وعالية أكثر م  
الالزم تتعدى العتبة املطموتة إىل درجة أ�ا تضر تتحسني 

وترى الموعة أن املبادئ  .تناء القدرات يف الدول النامية
فضائ  ذات أمهية قصوى التوجيهية لمتخفيف م  احلطام ال

الدراسات لتحسينها مع [؟يتعذر مساعها؟] وال تد م  
اإلتقاء عمى هذه املبادئ التوجيهية مستحدثة وحمينة 
تالتقنيات اجلديدة والقدرات املتاحة حاليًا لمكشف ع  

 ٦٢/٢١٧وذلك عمًال تالقرار  ،احلطام الفضائ  ولتخفيفه
 ة الرئيس.وشكراً حضر  ،الصادر ع  اجلمعية العامة

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث  .الصني عمى تيانهممثل جمموعة السبعة والسبعني و 

التايل عمى قائميت هو حضرة األستاذ كوتال الذي ميثل 
 .اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
حضرة  .حضرة الرئيسًا فورية م  المغة اإلنكميوية): شكر 

تالنياتة ع  وفد اجلمهورية التشيكية أود أن أديل  ،الرئيس
أي البند الثام  م  جدول األعمال عمى تبعض التعميق 
وقد ترأس تمك الدورة  "ع  دورتا اامسني"تقرير المجنة 

ولك   ة.مدير األتسكو السيد أمحد طالب زادممثل تاقتدار 
ات االرتياح الشديد إذ أراك قبل ذلك دعوين أتوجه تعبار 

أنت ترأس هذه المجنة ونتمىن لك كل التوفيق يف التعامل 
 .مع هذه الدورة خالل هذه الفرتة

مديرة األوسا  ،وحني  أيضًا الدكتورة مازالن عثمان
حتية حارة وكذلك أمني المجنة السيد نيكوالس هيدمان 

رة و وموظف  األوسا الذي  ساعدونا ويساعدوننا يف هذه الد
 والذي  شاركوا يف التحضري هلا.

حضرة الرئيس ندرك أن اجلمعية العامة لألمم 
الصادر يف  ،٦٥/٩٧املتحدة أكدت جمددًا يف قرارها 

 ،ألفني وعشرة عمى اآليتكانون األول/ديسمرب العاشر م   
أمهية التعاون الدويل يف تطوير سيادة القانون مبا " :وأقتبس

اااصة تقانون الفضاء ودورها  يف ذلك املعايري ذات الصمة
يف التعاون الدويل عمى استكشاف واستخدام الفضاء 

إذاً، ولكل هذه األسباب  ".ااارج  يف أغرا  السممية
هذه فكرة أيضًا ترد يف البيان واإلعالن الذي اعتمد 
تاإلمجاع يف االحتفال التذكاري الذي عقدناه قبل يومني 

ذه األسباب إذًا فإن وهل .هلذه الدورة ولنشوء المجنة
اجلمهورية التشيكية دعمت لسنوات عديدة إنشاء وتعويو 

ووفدنا أيضًا عمى  .األسس القانونية ألنشطة الفضاء
أخرى عمى تعويو وتوسيع تطبيق سيادة القانون ... استعداد 

 .يف الفضاء ااارج  وفيما يتعمق ته

ناقشات ويف السنوات األخرية راقبنا تاألخص امل
عاممة منبثقة ع  المجنة الفرعية  ارت يف ثالثة فرقاليت د
 .القانونية
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جدول األعمال بند الفريق العامل املعين ت ،أوالً 
حالة معاهدات األمم املتحدة اااصة "الذي عنوانه 

وقد ترأس ذلك الفريق تنجاح  "،تالفضاء ااارج  وتطبيقها
 وكذلكفاسيميوس كاساتوغمو، حضرة ممثل اليونان الدكتور 

ترأس ذلك الفريق حضرة  ،خالل السنتني املاضيتني يف غياته
 نس،وهو الدكتور جون فرانسوا مايتاقتدار ممثل تمجيكا 

وحن  نقدر تاألخص عر  جمموعة م  األسئمة احملددة 
وتمك  .عمينا كنساس ملواصمة النقاش يف الفريق العامل

تصمة الوثيقة القيمة والثمينة توضح لنا عددًا م  القضايا امل
رضت كمها وه  قضايا عُ  ،تاتفاق القمر لعام تسعة وسبعني

وهذه وثيقة وضعها  ،A/A.105/C.2/L.272يف الوثيقة 
واالستبيان الذي وزعه . سبع دول أطراف يف اتفاق القمر

الرئيس أيضًا يورد عددًا آخرًا م  األسئمة اليت تستحق أيضاً 
 .ةتبادًال حقيقياً يف وجهات النظر وردوداً معمق

ذلك املعين تتعيني ، الفريق العامل الثاين و ثانياً 
حدود الفضاء ااارج  وتعريفه وقد ترأسه تاقتدار األستاذ 

وهذا الفريق طور حبث  ،م  الربازيلخوسيه مونسريات فيمو 
ويف هذا املضمار  .مشكمة قدمية مع مراعاته لمظروف احلالية

قانون الفضاء إن الندوة اليت نظمها كل م  املركو األوريب ل
يف  ICSL الـو  ECSL واملعهد الدويل لقانون الفضاء الـ

الفرعية شكمت فرصة لتمخيص ما  المجنةدورة  ،تداية الدورة
وخطة الرئيس حبالة هذه املسنلة  .ر  م  آراء عمى الفريقعُ 

اقرتاح ممك  فهو  ،لمجنة الفرعية القانونية يف دورتا القادمة
با نتوصل حلل يف هذا الشنن يسرد السبل املمكنة اليت 

 .وهذا حيظى ترتحيبنا ودعمنا قطعاً 

فهو ذلك املعين تالتشريعات  ،أما الفريق الثالث
الوطنية ذات الصمة تاستكشاف الفضاء ااارج  

الفريق  . وقد ترأس ذلكواستخدامه يف أغرا  سممية
وهذا  .م  النمسا تاقتدار أيضاً إرمغارد مارتو األستاذة 

اليت دارت  شك أن يغتنم مثار مناقشاتهو  الفريق عمى
الفرعية وخالل الدورة اامسني لمجنة  .لسنوات عدة ماضية

القانونية فإن الفريق العامل هذا أجرى استعراضًا ملسودة 
ومت  .التقرير اليت أعدتا الرئيسة وذلك تالتشاور مع األمانة

تقدمي عدد م  التحسينات اليت ميك  إدخاهلا يف النسخة 
وإن الممحة الوجيوة جدًا لإلطار  .نهائية م  التقريرال

التشريع  الوطين لألنشطة الفضائية وعناصر ومكونات ذلك 
وتمك  .يف الفريق العامل ذلكأيضًا ثت أمور حبُ  ،اإلطار

 ،ستستخدم قطعًا وتفيد CRP.9وثيقة الالوثيقة وه  
خاصة تالنسبة لمدول اليت ه  تصدد س  تشريعاتا 

لوطنية أو تمك اليت تعتوم تدء مساع م  هذا الفضائية ا
 .القبيل يف املستقبل القريب

ووفد اجلمهورية التشيكية يشاطر الفريق العامل 
توصياته تنن متدد واليته لعام إضايف لك  يتمك  م  

وهذا التمديد لواليته م  شننه  .طالع التام مبهامهضاال
اجلهود ستمد م  متكني الفريق م  مناقشة وضع توصيات تُ 

وحتديد إطار  ،ذلت يف هذا الالاملتعددة السنوات اليت تُ 
 .تمك اجلهود

عر  عمى ويرى وفدنا أن استصدار مشروع قرار يُ 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمى منوال القرار الذي صدر 

أو  ،يف عام ألفني وأرتعة حول تطبيق مفهوم دولة اإلطالق
ألفني وسبعة حول حتسني وكذلك قرار عام  ،الدورة املطمقة

 .ممارسات تسجيل األجسام الفضائية ميثالن احلل األفضل

أود أن أذكر موضوعاً واحداً  ،واآلن حضرة الرئيس
إضافياً نوقش يف الدورة اامسني لمجنة الفرعية القانونية، إن 

ائ  تالدي لطاملا كانت مساندة ملوضوع حبث احلطام الفض
ولذا فإن  .الفرعيتنيها نتيجليف كل م  المجنة الرئيسية و 

ادئ التوجيهية وفدنا شارك تشكل حثيث يف وضع املب
تخفيف احلطام الفضائ  كما الصادرة ع  كوتوس ت

ولك  ومع أن  .استصدرتا المجنة الفرعية العممية والتقنية
تمك املبادئ التوجيهية أصبحت خطوة هامة يف صراعنا ضد 

جيوز أن نغفل أ�ا فال  ،احلطام الفضائ  م  أجل ختفيفه
جمرد معايري تقنية استشارية إرشادية تنفذها الدول 

وذلك م  خالل  ،واملنظمات الدولية عمى أساس طوع 
ممارساتا ه  اااصة تالتخفيف م  احلطام الفضائ  

وكما جاء يف القسم الثالث فإن تمك  .وإجراءاتا اااصة ته
القانون  وجبمباملبادئ التوجيهية ليست ممومة قانونًا 

، وتبعًا فه  ال تنشئ أي واجب قانوين لاللتوام با .الدويل
أي تبعة أو مسؤولية قانونية لو  وانتهاكها وخرقها مل يستتبع

ولذا فإن وفد اجلمهورية  .حدث ضرر نتيجة لسموك خاطئ
التشيكية قد تقدم يف عام ألفني وإحدى عشر تورقة عمل 

نونية لتمك املبادئ تتعمق تاستعرا  ومراجعة اجلوانب القا
تغية حتويل هذه املبادئ التوجيهية  ،التوجيهية يف الكوتوس

إىل جمموعة م  املبادئ الفعمية اليت ال تكتف  جلنتنا 
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إمنا تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة و  ،تاعتمادها
وتذا فإن املبادئ التوجيهية تمك ستجمع  .تاعتمادها أيضاً 

ص تاجلمعية العامة يندرج يف وُتس  وُتستصدر يف قرار خا
سياق مبادئ األمم املتحدة اااصة تننشطة الفضاء 

وه  تمك اليت اعتمدت يف الثمانينات ويف  ،ااارج 
 .التسعينات

فإن  ،ويف ضوء املمارسة الطويمة لألمم املتحدة
جمموعة م  املبادئ اليت تضعها المجنة الفرعية القانونية 

ية العممية والتقنية مبصادقة م  تتعاون وثيق مع المجنة الفرع
م  شننه أن  ،المجنة الرئيسية وتاعتماد م  اجلمعية العامة

يصبح جمموعة تشكل شكًال مرضيًا لصك دويل يتعمق 
وإن عمل جمموعة مبادئ  .احلطام الفضائ  حالياً ومستقبالً ت

م  شننه أن يصبح  ،األمم املتحدة املتصمة تاحلطام الفضائ 
دًا عمى جدول أعمال المجنة الفرعية تندًا فرعيًا جدي

قش عمى مدى سنوات عدة وحيث أن هذا سينا ،القانونية
فمم ال يتم تني حبث ذلك املوضوع  ،العمل ةيف إطار خط

وتني ما يتم م  جهود متواصمة تبذهلا المجنة الفرعية العممية 
وأمل وفدنا الوطيد أن املناقشات  ؟والتقنية يف هذا الال

البند اجلديد املتعمق تاحلطام الفضائ  يف  حول إدراج هذا
ستستمر خالل  ،جدول أعمال المجنة الفرعية القانونية

وشكراً حضرة  ،دورتا احلادية واامسني يف ألفني واثين عشر
 الرئيس وحضرات املندوتني عمى حس  انتباهكم، شكراً.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
حضرات املندوتني  .ملمثل اجلمهورية التشيكية عمى تيانه

ع تنمل أن خنتتم حبثنا لمبند الثام  م  جدول األعمال سنتات
تقرير المجنة الفرعية العممية والتقنية ع  دورتا "أي 

وأحث الوفود اليت تود اإلدالء تبيان  .عصر اليوم "اامسني
 .عمى أن تسجل أمساءها لدى األمانة

 التقنيةلعروض ا

حضرات املندوتني حبذا لو أمكننا اآلن أن ننتقل 
عدم جتاوز تر احملاضري  تالتفضل ونذك ،إىل العرو  التقنية

 وأول حماضر هو السيد ،مدة العشري  دقيقة يف عروضهم
الفضاء "م  الواليات املتحدة وعنوان عرضه ليالند ميمفني 

 ".والتعميم

(الواليات املتحدة األمريكية) ميلفين ل. السيد 
شكراً حضرة الرئيس، أود  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

عمى  أيضًا أن أشكر الدكتورة عثمان والدكتور دوي
جتميعهم أحد أعظم الفرق اليت تضم رواد فضاء لالحتفال 

وقد شرفين  ،ذه الذكرى اامسني ألول رحمة فضائيةب
 .وسرين جداً أن أكون جوء م  هذا الفريق

وقبل أن أتدأ هذه الكممة أود أن أنقل إليكم وإىل 
مدير الناسا لكونه تعذر تشارلو تولون المجنة أسف السيد 

يتطمع إىل خمططات المجنة  نا. كعميه أن حيضر هذه الدورة
يم  يف اجلدول الومين هذا األسبوع ولك  تسبب تغري تشغ

دي ينياضطر إىل أن يكون يف مركو ك"إنديفري" ملركبة 
إىل ذلك لـ "إنديفري" لمفضاء لك  حيضر العودة الناجحة 

 .املركو إىل األر 

كمساعد ملدير الناسا معين تالتعميم والتدريس 
يسعدين تاألخص أن أخاطب المجنة اليوم ع  التعميم 

أنا  .اونعمى شكل إهلام واتتكار وتع ،والتدريس يف الناسا
وحيث أنين  ،يف هذا املنصب منذ سبعة أشهر تقريبًا اآلن

أتيت م  تعثيت فضاء ناجحتني متكنت م  االطالع عمى 
قدرة وقوة استخدام أساليب الفضاء إلهلام األطفال 

جئت إىل ناسا وأنا حامل  .وحتفيوهم يف مجيع أحناء العامل
عموم شهادة عمم يف الكيمياء وماجستري عموم يف هندسة ال

 وعممت يف ناسا ملدة عشري  عامًا يف مقر النم  ،املادية
جونسون وعممت يف تعض ترامج التدريس كربنامج تدريس 

تنن ُخيتاروا كرواد وهذا الربنامج مسح ملدرس  املدارس  ،الرواد
ومثرة هذا العمل اتضحت  .كامل الوقتلفضاء كاممني 

يقوم عندما ذهب إىل الفضاء ثالثة مدرسني قاموا تكل ما 
�م ميشون عمى الفضاء ويتاتعون أ، أي ته أي رائد فضاء

وهؤالء املدرسون الثالثة استطاعوا اآلن أن  .أنشطتهم
درسني اآلخري  لتمثيمهم يتواصموا مع مجهور كامل م  امل

 .وإهلامهم

املشروع التايل هو م  خالل فريق ناسا لتصميم 
يقة فمع تناقص امليوانيات ومع حماولة إجياد طر  ،التدريس

تصميم كل ترامج ناسا و فإننا نعيد صياغة  ،ملواصمة التعميم
 .لمتعميم وسنعر  هذا عميكم يف الشرائح التالية
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فإنكم مجيعًا هنا   ،سنرجع إىل الوراء يف الوم 
لكم تارخيكم  ،وعمماء ومهندسني ورجال سياسة كمندوتني

وماضيكم طبعاً وم  اهلام جداً أن حترصوا عمى أن كل طفل 
معه يفهم متاماً املسار الذي اختذمتوه عندما وصمتم تتفاعمون 

أن أكون ىل إعندما كنت طفًال اضطررت  .إىل هذا احلد
فنيب  ،مبدعًا خالقًا ألنين مل أك  أمتتع تالكثري م  األلعاب

وأم  كانا مدرسني يف املدرسة االتتدائية والثانوية وعمموين  
وهذا هام جدًا تالنسبة لمعامل  ،كيف أستخدم يدي

إذًا م  اهلام لألطفال اليوم أيضًا أن تتيح هلم  .هندسوامل
فعندما كنت يف الصف  ،فرصة لبناء وتشييد األمور تنيديهم

 ،لعبة كيميائية ،الثام  أعطتين أم  جمموعة كيميائية
واستطعت أن أقوم تبعض الرتكيبات الكيميائية تتفجري 

أكون عاملاً أن إىل وهذا أدى يب  .دخان كبري يف صالو�ا
. إذًا أصبحت كيميائيًا وتعد ذلك أصبحت رائد ومهندساً 
وكان التعميم هامًا والتدريس هامًا جدًا تالنسبة  .فضاء

ألسريت وحرصت عمى أن تإمكاين أن أفعل كل ما أود أن 
 .أفعمه لو كنت أؤم  تنفس  وأمتتع تفرص تعميمية

ويف هذه الصورة تشاهدون أشخاصاً  ،هذه رحميت
ك أمريكيون م  أصل إفريق  وم  م  كافة أحناء العامل وهنا

وأول قائدة أنثى  ،أصل آسيوي وفرنس  وأملاين وروس 
أن كل م  يؤم  يف عمى وه  تشهد تادو ويتسون الدكتورة 

ذاته وله التفاين املطموب وله الرتكيو املطموب والتصميم يقوم 
لغات عديدة  وأنتحدث مجيعاً لغة واحدة  .مبا يود القيام ته

 .واحددف جل هولكننا كنا نعمل مجيعاً م  أ

تعد عمل اابو كنا نتقاسم اابو وننكل ،وهنا 
وقد دعتنا إىل العشاء وطمبت منا أن ننيت تااضار  ،شاق

وكنا  .وه  تطبخ المحم ،اليت أعيدت مياهها يف الفضاء
 ،نشاهد طموع الشمس وغروبا كل مخس وأرتعني دقيقة

وهذا يعين أننا كحضارة ميكننا أن نفعل كل ما نرغبه معاً. 
 .لذي صممنا عمى فعمهوا

وهذه احملطة الفضائية الدولية شاهد عمى مستقبل 
وال تد أن نظل نتاتعها ونعمل عميها  ،تشريتنا وحضاراتنا
م  إجنازات الناسا يف العام و  ،مما حققته .لتعويو حضاراتنا

 .لو جاز التعبري ،مبادرة التسوق يف مكان واحد ،املاض 
منح دراسية أي أن الطالب الذي  يتقدمون لمحصول عمى 

ينتون إىل موقع شبك  واحد تينما كانوا يف املاض  يتنقمون 

تني عشر مواقعه شبكية خمتمفة لالطالع عمى فرص العمل 
إذًا هذه طريقة جتمع كل املواقع الشبكية معاً  .مع ناسا

 .وتتيح لمطالب فرص أن يكونوا عمماء ومهندسني

تدأ تعد محمة الرئيس  ،هناك ترنامج آخر لالتتكار
رص عمى حن هوم  خالل ،أوتاما لالتتكار والتعميم والتدريس

أن يتمك  مجيع الطالب يف الصيف عمى االطالع عممياً 
ولذلك فإن الناسا  .مهندسني أو عمماءمعًا عمى أن يكونوا 

تشرك طالتًا أو تالمذة م  املدرسة الثانوية واستخدمنا يف 
ب ومسحنا لمطال ،تعض التجارب احملطة الفضائية الدولية

نن يربجموا الروتوتات الصغرية لك  تطري يف الفضاء تعد ت
أن يطمعوا عمى ما م  ذلك. وبذه الطريقة يتمك  الطالب 

 .يفعمه املهندسون والعمماء

مهرجان اهلندسة والعموم  ،وم  اإلجنازات األخرى
يف الواليات املتحدة حيث هناك مخسمائة منظمة عممية 

وتعط  دي س " واشنط  "يف مول جتتمع يف ناشنال 
األنفاق الطائرات أو م  ال فرصة تناء مناذج م  لألطف

 .اهلوائية وتذلك يطمعون عمى طريا�ا عمميًا يف جترتة عممية
هذا ممثل أفالم  ،ونو فمهمون وحيُ وتيت القصيد أن األطفال يُ 

 املوجات الصوتية عرب النظام اهلولوغرايف وم  خالله مميع
إذاً  .عمى مدراس كثرية وتالمذة كثريي  كث ذلبيميك  أن 
نستخدم النجوم والفمم والتسمية والعيب كرة القدم حناول أن 

وهناك أيضًا مهندسون وهناك هندسة  ،أو كرة السمة
إذًا هؤالء هم الصوت الذي م   .ورياضيات يف كل ش ء

 خالله نوصل اإلهلام إىل هؤالء الطالب.

حاولنا أن جنتذب األشخاص  ،يف السنة املاضية
مع  .كاناتم  مناطق خمتمفة م  البالد لك  نوحد اإلم

 .تقمص امليوانيات م  املهم أن نعقد اشرتاكات إسرتاتيجية
م  حيث التعميم غطت م  الناحية التارخيية وم   ان الناسإ

ولك  مع قيود امليوانية  ،الطفولة حىت مستوى التعميم العايل
وتالتايل عقدنا هذه  ،ال ميك  أن نغط  كل ش ء

و وه  شركة املشاركات يف اإلسرتاتيجية ومنها مع شركة ليغ
ليغو معروفة م  كل اجلنسيات دنات معروفة عامليًا ول

وهذا يسمح لنا أن نصمم  .والمغات واألعراق املختمفة
ويف املستقبل سوف نطرح  .حتديات تالنسبة حملطات الفضاء

ليس فقط لمواليات املتحدة تل لمعامل  ،حتديات لمتصميم
 .أمجع
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ا م  تعض املسائل األخرى اليت حناول أن نعممه
ه  أن نستعمل تعض الشخصيات املعروفة وتعض الفنانني 

السيدة  تاملرأة، فهناك منظمة امسها فون منظمة النهو  
ستوديو يف اأيضًا واملنظمة مسحت لنا أن نستعمل كاري  

نيويورك لك  نصل إىل فتيات يف تمك املدينة أثناء شهر 
تتحدث إىل   وهكوملان لدكتورة كييت  اذه ه .تاريخ املرأة

 ،ضاء الدوليةالفتيات م  منصة الفضاء يف حمطة الف
كيف   ؟كيف أصبحت رائدة فضاء  ،وسنلوها أسئمة

استطعِت أن تبمغ  كل ذلك؟ إذًا هذه طرائق نستعممها 
 .لك  نتحدث إىل األجيال الصاعدة

مندوب النمسا تكمم ع  ترنامج تدريب رواد 
وميك  أن  ،الفضاء وهذا ترنامج مشل دول العامل املختمفة

ويد م  هذا الربنامج وكيفية تذهبون إىل املوقع احملدد ملعرفة امل
 تنفيذه يف دول خمتمفة.

سوف نتواجد تشكل واضح يف  ،يف هذا ااريف
 ،االحتاد الدويل لممالحة الفمكية ،مؤمتر جنوب إفريقيا

وسوف حيضر طمبة م  دول خمتمفة وسوف تتوفر جهات 
وكالة الفضاء الكندية وغري و إيسا و جاكسا و ناسا  ،خمتمفة

ساعدون الشباب عمى تنظيم ذلك سوف مجيعهم يعممون لي
وسوف نشرك  .تصميمات خمتمفة وإشراك املعممني أيضاً 

 وينفري أيضاً لك  توداد شهرة هذه املساع .

هناك مبادرة جاءت  ،أنشطة أخرى متت مؤخراً 
أوتاما دعمًا لمعائمة العسكرية يف العامل  ةم  وح  السيد

ليت حيرصون تاالهتمام تاملسائل ا ،ودعونا جمموعة م  اارباء
 .املوجودون يف ااارجاجلنود تؤثر عمى طمبة أي أوالد 

 .ودعونا عينة منهم حلضور عممية اإلطالق

ه  ما نسميه فريق اإلهلام  ،مسنلة أخرى
ونستخدم مثانية عشر ألف موظف يف الناسا ومخس وأرتعني 
ألف متعاقد لك  يوور املدارس ملساعدة املدرسني عمى 

كذلك استخدام و  ،زيادة الوع  يف الفضاء واهلندسة
هذا  .السكايب حىت يعرف املدرسون هذه املفاهيم املختمفة
 .النموذج ميك  أن حيتذى يف أماك  خمتمفة يف العامل

عمم شرك ونُ مهم ونُ هذا هو إطار لمتعميم لك  نُ 
تارخييًا حاولنا أن نغط  كل هذه السمسمة ويف  ،شغلونُ 

ك البيئة احلالية ال ميك  لوكالة مبفردها أن حتقق كل ذل

إدارة السيد أوتاما ينظر هل ميك  لوكاالت أخرى  ،وتالتايل
كانون ويف   ؟لمحكومة أن تساعد عمى زيادة إهلام الطمبة

سوف يقدم تقرير تشنن التعميم يف هذه  الثاين/يناير
ما ه   ،وسوف ننظر فيما نستطيع أن حنققه ،الاالت

تالنسبة لمتعميم النظام  فهذا  ؟ونقاط القوة ؟نقاط الضعف
وهنا نقوم تاختبارات  .ئة م  مرحمة التعميميشكل مثانني تاملا

خمتمفة كيف ميك  أن نروج الستخدام الفضاء ااارج  يف 
إذاً  .حىت يفكر األطفال يف املستقبل ،األغرا  السممية

التعميم االمس  مهم وكذلك التعميم االتتدائ  والثانوي 
وعندما نصل إىل التعميم  .وتغطية سمسمة التعميم املختمفة

عممنا، لأن حندد ونشجع وحنقق االستدامة  ناالعايل عمي
املسنلة ال تقتصر عمى مهمة الناسا تل ه  مهمة العامل  

 .ككل

تالنسبة ملستقبل تعميم الناسا فف  السنة القادمة 
سوف نقوم تعدد م  األنشطة سوف ننظر يف حتسني 

 ،أو ننظر يف مشروع االتتكار يف الصيف ،اجلهود املختمفة
وندش  مبادرات خمتمفة  ،ات لمطمبةوسوف نسمح تويار 

  .فيما يتعمق تتنثري احلموالت وفرص هندسية وغري ذلك

وم  املوارد اليت أود أن أنقمها إليكم هو أنه لدينا 
وم  أهم املوارد  ،عددًا م  املوارد عمى اإلنرتنت يف موقعنا

كذلك   ،PDFاملتاحة ه  دليل الصواريخ عمى هيئة ممف 
 ،املراحل العمرية املختمفة هناك مناهج خمتمفة تناسب
دليل الصاروخ يوضح كيف  .وميكنكم حتميل هذه املوارد

وهناك تعض املعمومات  ،ميك  تناء الصاروخ وغري ذلك
مثًال رحمة يوري غاغاري  وغري  ،تشنن اامفية التارخيية

إذًا أرجو االطالع عمى هذه املوارد املفيدة اليت ميك   .ذلك
 أن تستعمل يف التعميم.

كانت  كاويهذه زميميت تريس    ،حية األخريةالشر 
مع  يف الدفعة وه  متع  النظر يف الكوكب م  النافذة اليت 

 ،وه  تعط  صورة مجيمة ،أضيفت إىل حمطة الفضاء مؤخراً 
إال أن تريس  تنظر وتؤم  يف إمكاناتا وحتاول أن تمهمنا 

لألمم املتحدة ألقدم فل ويشرفين أن أحضر هذا احمل .مجيعاً 
الناسا مستعدة لك  تقدم   إن وكالة .املعمومات لكم هذه

كل ما ميك  أن يسهم يف إهلام الشباب، شكرًا حلس  
 إصغائكم.
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 شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) رئيسال
السيد لمسيد ميمفني عمى هذا العر ، هل م  سؤال. 

 .وفيم

 االحتادية(اجلمهورية فيلو خ. مونسيرات السيد 
لقد أصغيت  :(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية)) الربازيمية

ميمفني، تكل انتباه إىل عر  الوميل م  الناسا السيد 
مسنلة طاملا رادوتنا يف  ،وراودين سؤال خيص مسنلة هامة

   املسنلة ه .يف أمريكا الالتينيةأخرى دول تالدي ويف 
كيف ميك  أن نويد م  اهتمام األطفال يف دراسة عمم 

الكثري م  األطفال ينظرون تارتياب إزاء  ؟الرياضيات
تل الرياضيات ه  مفتاح م  املفاتيح األساسية  ،الرياضيات

تالنسبة إىل الكثري م   .دراسات املنشودةالاليت تفض  إىل 
قيل  .[؟يتعذر مساعها؟]األطفال تشكل الرياضيات عقبة 

ص يف عدد املتخصصني يف الرياضيات يف لنا أن لدينا نق
أمريكا الالتينية ألن الشباب غري مكرتث أو مهتم أو را  

وكمما تكممنا ع  تعميم الفضاء  .يف دراسة خبايا الرياضيات
تالتايل و  .ال ينبغ  أن ننسى أمهية الرياضيات كخطوة أوىل

ن أعرف ما الذي يفكر فيه املختصون تالتعميم تالناسا ود أأ
 .لرياضياتإزاء ا

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 ؟يقول الرئيس عمى هذا السؤال، السيد ميمبني هل جتيب

(الواليات املتحدة األمريكية) ميلفين ل. السيد 
شكرًا سيدي الرئيس،  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

 STEMعندما نتكمم ع  العموم والتكنولوجيا واهلندسة هو 
، M ،Mathematicsهو  STEMخمتصر آخر حرف يف 

ي ديال عادة ينظرون إىل ذلك تشكل جتر األطف .الرياضيات
 وتالتايل مما حناول أن نفعمه يف ،وال يتصل تش ء ممموس

ي لمرياضيات ديأن حنقق الصمة تني الطاتع التجر ناسا هو 
فمو زرمت موقعنا عمى  .وكيف ينسحب ذلك عمى الفضاء

هناك كتب ومناهج تساعد  "ناسا إيديوكيش "اإلنرتنت 
 "وليسالكالكـ "األطفال عمى فهم ما هو مقصود تاجلرب وت

وم  املشاكل اليت تواجه  .ما معىن ذلك تالنسبة لمفضاءو 
أن املعممني يف املراحل االتتدائية رمبا ال  ،لالعديد م  الدو 

يفهمون كيف يعرضون الرياضيات ورمبا يعرفون أسموتاً 
فنحيانًا ال يفهم  .واحدًا فقط لمتعميم لتدريس الرياضيات

إذًا ميك  لمخرباء عندنا أن  .األطفال هذا األسموب الوحيد

يساعدوا املدرسني كيفية التعميم وإعطائهم أدوات خمتمفة 
 . يفهم الطفل الصمة تني الرياضيات وتني الفضاءحىت

ال داع  تنن  ،ذكرتايسون إن زميم  الدكتور 
تكون خبريًا تالرياضيات ولك  لو فهمت الرياضيات فهذا 
سوف يسمح لك أن حتل األلغاز وكيف تعمل تطريقة 

املهم أن نرتط تني التجريد وتني تطبيقات  .مبدعة
لمموارد املتاحة عمى وهذا ما نفعمه تالنسبة  ،الرياضيات

 شكراً. ،موقعنا عمى اإلنرتنت

سؤال  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) رئيسال
آخر م  مندوب اليونان املوقر، دقيقتان فقط لسؤال معني 

 .نظراً لضيق الوقت

(اجلمهورية اهليمينية) كاسابوغلو ف.  السيد 
أوًال أود أن أهنئ وأعرب  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

وهو رائد  ،ع  ارتياح  أن أستمع إىل معمم  م  الناسا
ولك  أن نعرف  ؟كيف ال يقتصر عممنا عمى التعميم  .فضاء

فهذه املرة  ،إنين ممنت .ي لألنشطة الفضائيةالنهج الرتتو 
األوىل اليت ننظر يف هذا اجلانب م  جوانب أنشطة الناسا، 

 "كنيس"أتذكر أنه منذ عشر أو مخسة عشر سنة فإن 
نشرت لممرة األوىل كتيبًا صغريًا لألطفال  ،لوكالة الفرنسيةا

ك  أن وم  خالل هذا التعميم م  املم .لممدارس االتتدائية
األمل دوين وحي .ننقذ الرسالة تشنن االستخدامات السممية

ضيف إىل شعار الناسا ليس فقط نيف السنة القادمة أن 
وعم  أن أذكر مرة  .االستكشاف تل أيضًا االستخدامات

أخرى القرار احلكيم لمرئيس آيسون هاور الذي أخذ م  
نذ أقول أيضًا أن الياتان م .النشاط العسكري لينشئ الناسا

تضعة سنوات أقامت داخل الوكالة الفضائية الياتانية الفرع 
السيد  ،كثرية  ، منذ سنواتالتعميم  الذي ينتم  إليه الوميل

 .كويتش

لو كانت هذه الرسالة الرتتوية ه  نتيجة النشاط 
الفضائ  سوف يعود ذلك تالنفع عمى البشرية مجعاء، أود 

ا الرائد وأشكر هذ ،أن أشكر الوميل والواليات املتحدة
 وشكراً. ،العظيم هلذا الشرح املمتاز

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
واآلن ننتقل إىل  .ملندوب اليونان عمى هذا التعميق املفيد
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م  املكسيك سوف يقدم  واسكيفالسيد  ،العر  الثاين
 .عرضاً تشنن وكالة الفضاء املكسيكية

الواليات املتحدة (فاسكيز ف. روميرو  لسيدا
شكرًا سيدي : (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية)املكسيكية) 

عندنا عرضان العر  األول مقتصر  ،سيدي الرئيس .الرئيس
ع  وكالة الفضاء املكسيكية فقد موجو و تقرير وهغاية، لم

أن هذه المجنة  لمجنة الوطنية لمفضاء ااارج  إالأقمنا ا
ولك  سوف نتكمم اآلن ع  الوالدة الثانية لوكالتنا  ،احنمت

 .الفضائية

يف السنة املاضية قمنا تتنسيس وكالة الفضاء 
يم .  ا، وقصة ذلك ه  ماملكسيكية وفقًا لقوانني جديدة

وقع عميه  ،ألفني وعشرة نيسان/أتريلمد القانون يف لقد اعت
شر رمسيًا يف م  السنة املاضية ونُ  متوز/يوليوالرئيس يف 

م  السنة القادمة ودخل  متوز/يوليو ٣٠اجلريدة الرمسية يف 
 .القانون حيو النفاذ

مركوية ه  هيئة  ،أود أن أتكمم ع  هذه الوكالة
األنشطة والربامج تالتعاون مع تكل االضطالع مكمفة ت

مقر الوكالة موجود يف مدينة  .قطاع النقل واالتصاالت
ووضع  ،الشاشة توضح سياستنا الفضائية .مكسيكو سييت

عمينا أيضًا أن  .الربامج املختمفة والنهو  تقدراتنا املختمفة
حناول أن نشجع التعاون  .ذلك ..نشجع النظم الفضائية و 

الدويل الذي يسمح لممكسيك أن تؤدي دورها يف الدوائر 
 .لدوليةالفضائية ا

إن وكالة الفضاء املكسيكية هلا جممس حمافظني 
يرأس  .يتكون م  مخس عشر عضوًا م  مؤسسات خمتمفة

وحن  سوف نعني ع  قريب  ،المس وزير االتصاالت والنقل
واشرتكنا يف جمموعة م  أفرقة العمل لك  نطور  ،املدير العام

املراحل اليت ه  وهذه  .السياسات الفضائية املكسيكية
يتكون جممس احملافظني  أيمول/سبتمربظرنا يف سوف تنت

 .عيةنااهتممنا تالتنمية الص تشري  األول/أكتوتريف  .رمسياً 
انعقد حمفل ضم  مؤمتر الفضاء  تشري  الثاين/نوفمربويف 

 .مث ورشة أخرى لمبحوث العممية والتكنولوجية ،لألمريكيتني
ويف ألفني و إحدى عشر مؤخرًا ورشة عمل تشنن تطوير 

األخرية ه  واملرحمة  .كانون الثاين/ينايراملوارد البشرية يف  
العر  ع  كل استنتاجات ورش العمل واحملافل هذه وهذا 

سوف يفض  إىل ااطوط التوجيهية العام لسياستنا 
 .الفضائية

 ،لقد تعاونا كذلك مع السيدة مازالن عثمان
وقمنا  ،يف ذلك متسه جو أيضًا أن توور تالدنا لك ونر 

تاجتذاب العديد م  اارباء املكسيكيني لإلسهام يف هذه 
 احملافل وورش العمل.

تعيني و تدء العمميات  ؟ما ه  ااطوات التالية
هذا هو عنواننا  .إقرار أنشطة ترنامج الفضاءو املدير العام 

 يتمك  م  مل [؟يتعذر مساعها؟]السيد  ،والعنوان اإللكرتوين
ويشرفين أن أقدم هذا العر  نياتة  ،حضور ويعتذر لذلك

يكيتني تصفيت األمني املؤقت ملؤمتر األمر ماليهو ع  السيد 
 .لشؤون الفضاء

هذا العر  يتناول ، ننتقل إىل العر  الثاين اآلن
 د ، تعنظام السواتل املكسيك  اجلديد لممكسيك

السواتل يف الفضاء ااارج  وما نفعمه اآلن هو جتديد هذا 
وال صمة لذلك  ،MIX SATالنظام اجلديد يسمى  .النظام

 ،إذًا هذه وكالة حكومية .ترخيصعمى تالشركة اليت حازت 
عمينا أن نعوز األم  الوطين اذا حنتاج إىل هذه السواتل؟ مل

هذه  .واادمة املتنقمة والثاتتة واملساعدات يف حالة الطوارئ
  .مبا يف ذلك املنطقة االقتصادية ،تغطية إقميمنا ،التغطية

تشرح االستثمارات طويمة األمد  ،وهذه الشرحية
 .واالتصاالت دعماً جلهود التصدي لمكوارث

مبات هذا النظام اجلديد؟ ثالثة سواتل ما ه  متط
 Lاحلمولة ه  نطاق  2SS 1FSSثاتتة تالنسبة لألر  

لمخدمات  KUXو Cو KUلمخدمات املتنقمة ونطاق  
مو سييف مدينة املكسيك وهيم Cو TTالثاتتة هناك مرافق 

وسوف نستكمل هذه الشبكة م   ،صممنا استخدامهاو 
سطة هذا النظام وهذه صورة لمتغطية الوطنية توا .السواتل

 .اجلديد لمسواتل

التكيف التكنولوج  يسمح تتقدمي اادمات 
اادمات العامة يف املنطقة اليت تغطيها  ،تشكل متواصل

كذلك خدمات النطاق العريض وحتقيق تغطية   ،الشبكة
هذا النظام سوف يعطينا  .متجانسة تشمل البالد ترمتها

 ٢٢ائ  قدرة استقاللية لمعمميات، هذه صورة احلجم اهلو 
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أي تدخل  غ هذا النظام يم ...مرت حتديد القنوات الرقمية 
 .م  جهات خارجية

املندوب يتكمم تسرعة يتعذر معها تقدمي ( ...
 ... .)ترمجة دقيقة

. مم  تيان املتحدث مل ترتج هناك أجواء[؟
رمجة دقيقة كما ذكر تتكمم تسرعة تعذر معها تحدث امل

 املرتجم الفوري أعاله؟]

 .تشكيمة الشبكة ..هذه ه   ...

 .اجلدول الومين لمربنامج والنواح  التمويمية .. ...

أجهوة اإلطالق املختمفة اليت نفكر يف ه  هذه 
 .استخدامها، شكراً جويالً 

أود أن أقدم تعميقًا إضافيًا وهو جوء م  أعمال 
وأشكر كل م  حضر مؤمتر  ،كيتنياملؤمتر الفضائ  لألمري

 تاتشوكا.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 .اسكيس عمى هذا العر فلمسيد 

 ،وأود أن أحيطكم عممًا تالنسبة لربنامج عممنا
 ،تعد ظهر اليوم سوف جنتمع يف الساعة الثالثة تعد الظهر

حينذاك سوف نواصل وننمل أن ننته  يف النظر يف البند 
البند و ، "عام لآلراءالتبادل ال"الراتع م  جدول األعمال 

احلفاظ عمى سبل ووسائل "ااامس م  جدول األعمال 
، والبند الثام  تقرير المجنة "الفضاء لألغرا  السممية

 .الفرعية القانونية ع  أعمال دورتا اامسني

تعد اجلمسة العامة نستمع إىل ثالثة عرو  تقنية 
الحتاد ا، العر  الثاين م  ممثل سويسراممثل أوًال م  
والعر  الثالث مراقب م  راتطة أسبوع الفضاء  ،الروس 
تعد ذلك هناك حفل استقبال حتت ضيافة منظمة  .العامل 

التعاون الفضائ  آلسيا واحمليط اهلادي يف الساعة السادسة 
مث حفل استقبال آخر تاستضافة االحتاد  ،VICيف مطعم 

وذلك يف مقر البعثة الدائمة يف  الروس  يف الساعة الساتعة

هل م  تعميق أو سؤال تشنن هذا اجلدول  .االحتاد الروس 
 الومين؟ ال،

لك  لنرفع اجلمسة اآلن وأترك الكممة لألمني 
وتعد ذلك  ،ة املؤمتر رقم تسعةقحييطكم عممًا تالنسبة لور 

م  جانب ماليويا يف  ءأنتم مدعوون لتذوق طعام الفضا
[؟يتعذر الروتوندا مع حضور رائد الفضاء املاليوي السيد 

يف الساعة الثانية يف هذه القاعة سوف جتري  .مساعها؟]
حتت  IAFمناقشة خاصة حول التعاون تني كوتوس والـ 

 ، رفعت اجلمسة حىت الثالثة تعد الظهر.شيهرئاسة السيد ترا

ملتحدة مكتب األمم اأمانة ( هيدمانن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الفضاء ااارج 
 ...شكراً سيدي الرئيس، 

 [؟الرتمجة توقفت عند إلقاء األمانة الكممة؟]

تدون ترمجة فورية ألننا نود أن نذهب لنتذوق (
  .)غداء الفضاء

 ٠٨/١٣اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


