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COPUOS/T.633 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٣ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٣ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٣/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

...  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):يس الرئ
التبادل العام "سوف نواصل تعد الظهر وتنمل اختتام ... 
الضاا  عمى ووسائل االحتضاظ "سبل لبند الراتع وا "،لآلرا 

تقرير المجنة "والبند الثام   "،ااارج  لألغرا  السممية
 ".القانونية يف دورتا اامسني

ن هناك عرو  فنية وتعد اجلمسة العامة سيكو 
 .ثالثة

الموعة البيولوجية  ،  ممثل سويسرااألول، م
والثاين م  ممثل  .مركو دعم األحباث والضاا  ،الضاائية

االحتاد الروس  الطب الضاائ  م  رحمة يوري غاغاري  إىل 
والثالث م  مراقيب احتاد الضاا   .الرحالت فيما تني السواتل

 ".  األسبوع الضاائ  العامل التقرير ع"العامل  واملعنون 

 التبادل العام لآلراء -البند الرابع 

واآلن سوف نواصل تبادل اآلرا  يف إطار البند 
 السيد ممثل توركينا فاسو. الراتع.

(توركينا فاسو) السيد (نيابة عن) س. ديالو 
أود أن أديل بذا البيان (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): 

أود أن أرحب  .الو الذي له ارتباطاتنياتة ع  السضري دي
وأود أن أغتنم  .تالطريقة املقتدرة اليت تديرون با أعمالنا

هذه الضرصة لإلعراب ع  امتناين لرئيسني المجنة القانونية 
 .والعممية والضنية عمى اجلهود املبذولة يف إطار واليتهما

يف الوقت الذي حنتضل فيه يف الذكرى اامسني 
لمجنة االستخدامات السممية لمضاا   لمدورة األوىل

أود اإلعراب ع  امتناين  ،ااارج  والرحمة املنهولة األوىل
لكل األشخاص الذي  تذلوا الغايل والرخيص تتضاين ورصانة 
خالل األعوام املاضية م  أجل تعويو دور الكوتوس يف 

 تقييم األنشطة الضاائية.
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ة قد إن جلنة االستخدامات السممي ،السيد الرئيس
فم   ،أثبتت جدواها عمى الساحة الدولية منذ إنشائها

خالل األعمال املبذولة م  أجل عدم عسكرة أو تمويث 
أصبحت الكوتوس إطارًا مرجعيًا لكضالة السالم  ،الضاا 

إن التضكري  .واألم  الدوليني ومرافقة اجلهود اإلمنائية لمدول
ا منع سيم وال ،احلايل حول استدامة األنشطة الضاائية

وكذلك إزالة احلطام  .امتداد سباق التسمح إىل الضاا 
الضاائ  وتعويو االستخدام السمم  احملض لمضاا  

 .إمنا ه  تصب يف هذه اجلهود ،ااارج 

م  احملتم عمى هذه المجنة أن تسهر عمى تعويو 
نشطة الضاائية نظرًا لتوسع القانوين اليت تقن  األسانة الرت 

... ائية والعدد املتوايد لمضعاليات أو وتنوع النشاطات الضا
 .يف الضاا  ااارج 

إن تطوير التقنيات الضاائية وتطبيقاتا العديدة 
جتعل م  الضاا  حمل تعويو األنشطة االقتصادية 

إن  .واالجتماعية وحمرك قوي ملنع وإدارة الكوارث الطبيعية
تمد غري فاائ  ولكنها مهتمة تالتكنولوجيات توركينا فاسو 

الضاائية يف جمال االتصال الالسمك  وحتديد املواقع 
مية واالستشعار ع  تعد وإدارة البيئة يتاألساليب السات

وم  منطمق هذا املنطق  .والعوامل الطبيعية وإدارة الكوارث
ألضني ومثانية ورشة إقميمية حول أيار/مايو فإننا استاضنا يف 
 ومثانية ألضنيتشري  الثاين/نوفمرب ويف  ،الصحة ع  تعد

وإننا استقبمنا تعثة لربنامج األمم  ،تكبدنا خسائر كبرية
"يو املتحدة الستثمار املعمومات الضاائية إلدارة الكوارث 

م   لضياانات اليت واجهناها يف الضاتحوتني اإن سبايدر"، 
ألضني وتسعة واليت تسببت خبسائر فادحة فإننا أيمول/سبتمرب 

أجل إدارة  ن سبايدر" م  "يو إ استضدنا م  مساعدة الـ
 مية.يكوارثنا م  خالل الصور السات

منطقة إفريقيا الغرتية شبه السيد الرئيس، إن 
 .عرفت الضياانات والكوارث املدمرة يف السنوات األخرية

م  أجل التقميل م  هشاشة منطقتنا ال تد م  وضع كل 
ولذا نود عمى  .م  آليات م  الوقاية واإلدارة م  الكوارث

عمى "يو إن سبايدر" املنرب أن نشكر تشكل مسبق الـ  هذا
الورشة شبه اإلقميمية املومع عقدها يف تمدنا ألواخر ألضني 
وإحدى عشر لصاحل تمدان إفريقيا الغرتية لالتضاق عمى 

إن الضياانات ه   .إسرتاتيجية إقميمية ملنع وإدارة الكوارث

فاسو توركينا و  ،مشكمة يتقامسها هذا اجلو  م  العامل
 .لمعب دورها لتنظيم الورشة ةمستعد

سيدايت ساديت، لو كنا متضقون  ،السيد الرئيس
عمى منافع التكنولوجيا الضاائية إال أن نقل هذه 

األمر الذي  ،النامية ما زال قميالً بمدان التكنولوجيا حنو ال
 .األكرب م  دول العامل م  منافع هذه التكنولوجيا لحيرم اجل

تديل شيق يعرتف با منظمة الصحة  إن الصحة ع  تعد
تقميدية تالنسبة لألهايل الصحية الرعاية التديل ع   ،العاملية

اليت تسك  تعيدًا ع  املراكو احلاارية الكبرية واحملرومة م  
 توودهوت وتقد جتتوركينا فاسو إن  .التغطية االجتماعية

واليت سوف تنتم   GNSSتشبكة تام تسعة حمطة دائمة 
 .GNSSلمـ  ةإىل شبكة اادمة الدولي عما قريب

تكثيف التعاون الدويل يف جمال االستخدام 
السمم  لمضاا  ينبغ  أن يكون يف صف أولويات المجنة 

توركينا فاسو و  .لو أردنا أن تتحقق منافعها جلميع أمم العامل
جتد يف ذلك إطارًا مميوًا لمتاام  الدويل وردًا عمى التطمعات 

 العامل. بتصادية لشعو االجتماعية واالق

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لمسيد سضري جنوب إفريقياركينا فاسو. ملمثل تو 

(مجهورية جنوب إفريقيا) إ. مابهونغو السيد 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

سعادتنا إذ نراكم  نياتة ع  جنوب إفريقيا أود اإلعراب ع 
أود أن  .ترتأسون هذه الدورة الراتعة واامسني لمكوتوس

أؤكد عمى دعم وفد تالدي لكم يف إدارتكم يف األيام 
وأود اإلعراب ع  الشكر لمدكتورة مازالن عثمان  .القادمة

 .عمى زعامتها القديرة يف تنظيم هذه الدورة

 إننا حنتضل تالنجاحات املرتبطة تالذكرى اامسني
ونود يف  ،لمرحمة الضاائية البشرية األوىل وإلنشا  الكوتوس

هذه املناسبة أن نعرب ع  تعاطضنا مع ضحايا الكوارث 
الطبيعية األخرية يف الياتان والواليات املتحدة وإسبانيا 

 .والربتغال

وفد تالدي يعمق أمهية حيوية الستخدام 
م   التكنولوجيا الضاائية لتخضيف وقع الكوارث اليت ه 

صنع اإلنسان واالستجاتة هلا عمى أساس التكنولوجيا 
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وكذلك لإلدارة الضاعمة لمتغريات يف  .القائمة يف الضاا 
ويف هذا ااصوص  .املناخ والصحة العاملية واألم  الغذائ 

إننا نتعاون يف إدارة تعض املشاريع املشرتكة مع املراكو 
ار التعاون تني يف إط ،الضاائية مع اجلوائر والربازيل والصني

 .اجلنوب واجلنوب

إن ااريطة الضاائية يف تالدي تتطور وأصبحت 
وهناك  .تعتنق االتتكارات يف جمال العمم والتكنولوجيا

ينوا يف المس املعين تالشؤون الضاائية يف أعاا  جدد قد عُ 
حويران/يونيو ألضني ينوا يف عُ "ساكسا"، جنوب إفريقيا 

ؤولة ع  السهر عمى امتثال مسالـ "ساكسا" إن  وعشرة.
والوكالة  .األنشطة الضاائية يف تالدي لالتضاقات الدولية

مسؤولة ع  تنضيذ الـ "سامسا" الضاائية الوطنية اجلديدة 
الربنامج الضاائ  لبالدي وتعويو التنمية الصناعية وفقاً 

 .لمسياسة احلكومية

يسعدين أن أعممكم تنن هناك حتاريات جارية 
جممس املالحة  ،الثاين والستني لممجمس لعقد املؤمتر

تاون م   عقد يف كيبهذه الدورة سوف تُ  .الضاائ  الدويل
 .ألضني وإحدى عشرتشري  األول/أكتوتر ثالثة إىل تسعة 

إن المس يتمتع تدعم كل أصحاب املصاحل الضاائية يف 
احلكومية واااصة واألكادميية،  لتالدي مبا يف ذلك الدو 

 ،املؤمتر يف تمد إفريق  اوىل اليت سوف ينعقد فيهإ�ا املرة األ
واليوم  .وإننا نشجع كل الوعما  األفارقة عمى أن حياروا

ونشجع كل  ،األول سوف خيصص ليوم الضاا  اإلفريق 
 .الوعما  األفارقة إىل أن حياروا هذا احلدث

نن جنوب إفريقيا قد تيسعدين أياًا أن أتمغكم 
 SKA، Square ترشحت الستاافة مشروع الـ
Kilometer Array Project  والذي تبناه االحتاد

ـ هناك ترشيد لتمسكوب إذاع  مسمى ت اإلفريق .
تعد اكتماله  ،والذي جيري عمى قدم وساق "مريكات"

ونعتقد أن هذه املشاريع  ة.الصناعيمية سوف يعوز التن
إمنا  "SKA مريكات والــ "الكثيضة م  الناحية الضنية مثل ال

ز تنوع وتنافسية البمدان النامية يف جهودها لبنا  تعو 
وإ�ا تستقدم  .اقتصادات عمى أساس املعارف الواسعة

األخصائيني وااربا  األفارقة واملهندسني وااربا  املعنيني 
ك األفارقة الذي  يتمقون تالتكنولوجيا املعموماتية وعمما  الضم

 تدريباً.

ثار اآلمثة إن وفد تالدي يشعر تالقمق إزا  اآل
وهنا أرحب تقرار الضريق العامل  ،النتشار احلطام الضاائ 

الستدامة الطويمة األمد لمضاا  ااارج  تإنشا  تااملعين 
 .جمموعات م  ااربا  حول هذا األمر أو غريه

إن وفد تالدي تثم  كثريًا عمل المجنة الضرعية 
  إننا نسجل العمل الطيب الذي مت وم .والمجنة القانونية

خالل مويد م  التنسيق والتعاون ميك  حتسني عمل 
ولذا ندعم االحتضاظ تضرتة األسبوعني املخصصة  ،المجنتني

 .لمجنة القانونية

إننا نرحب ترتشيح تونس وغانا  ،يف ااتام
لمعاوية يف الكوتوس وتالتصديق عمى االتضاقات الضاائية 

 املطموتة.

ي تكل التوام وفد تالدعمى أخريًا أود أن أؤكد 
اجلهود يف جمال تعويو التعاون الضاائ  ونقل التكنولوجيا 

وننمل أن هذا  .وخاصة حنو البمدان النامية وفيما تينها
 .التعاون سوف يتعوز يف السنوات القادمة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .وأعط  الكممة اآلن ملمثل تولندا ،ملمثل جنوب إفريقيا

(مجهورية تولندا) (ترمجة والنسكي فب. السيد 
 ،السيد الرئيس، سيدايت وساديتفورية م  المغة اإلنكميوية): 

يراكم م  جديد وأنتم ترتأسون وفد تالدي يسعده أن إن 
تكم ومعرفتكم ة خرب نعتقد أنه تضال سع .هذه المجنة

سوف تسامهون يف إجناح هذه وتضال زعامتكم القوية 
 عمى دعم وفد تالدي الكامل لكم.يد أود التنك الدورة.

كما أنين أقدر كثريًا جهود الدكتورة عثمان مديرة 
األوسا وكل موظض  األوسا الذي  عمموا عمى عمل سمس 

ناسا الكما أننا �نئ   .وناجح لممكتب ملنضعة كل املشاركني
عمى الرحمة األخرية الناجحة إىل احملطة الضاائية الدولية 

وكذلك �نئ رومانيا عمى يري"، "إندوفلممكوك الضاائ  
 .انامامها احلديث إىل الوكالة الضاائية األوروتية

تود تولندا أن تنقل تعاطضها العميق لشعب الياتان 
المذي  وقعا يف إحدى  ،تسونام  املدمري النتيجة لمولوال و 

عشر مارس وتسببا يف خسائر فادحة يف األرواح 
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والتعميم العايل يدعم  إن وزير االقتصاد والعمم .واملمتمكات
 "يسا تيكسضاائية البولندية مبوجب اتضاق الـ "إاألنشطة ال

وحكومة تولندا سوف تعتمد خطة طويمة األمد الستخدام 
وجهد كبري يف هذه ااطة هو  ،مية يف تولندايالنظم السات

 .االنامام إىل عاوية اإليسا تالكامل

تعديًال أود أن أذكر أن الربملان البولندي قد اعتمد 
لمميوانية الذي يويد م  مسامهتنا يف اتضاق تيكس مع اإليسا 

احتضمنا نيسان/أتريل وهذا العام يف الساتع م   ،تنرتعة أمثال
هذا  .تالذكرى اامسني لمرحالت الضاائية البشرية

رسو لمتكنولوجيا مبشاركة مالح وااالحتضال مت يف جامعة 
الذي قد مكث مريوسالف هريماسيضسك  الضاا  اجلنرال 

"سالوت ستة" ملدة أسبوع م  عام سبعة ومثانني عمى منت 
ويف هذا احلدث كان هناك مشاركة فاعمة  .احملطة الضاائية

كادميية أياًا م  سعادة سضري االحتاد الروس  ورئيس األ
وممثل معهد األحباث  "إس يبـ "البولندية لمعموم ووفد ال

د م  العمما  الضاائية لالحتاد الروس  وكذلك العدي
وإن العمما  واملهندسني م  مركو عموم الضاا   .البولنديني

ومركو أحباث الضاا  م  أكادميية العموم  "كوترينيكوس"
البولندية يشاركون يف تنا  جتمع مع النمسا وكندا يتام  

 .خمصصة لدراسة النجوم "ترايت"سواتل 

فاًال ع  ذلك فإن مركو أحباث الضاا  التاتع 
ية العموم البولندية قد شارك تشكل ناشط يف العديد ألكادمي

الذي تين  "موتوس"م  املهمات الدولية العممية وم  تينها 
لروزيتا ويتوجه اآلن إىل  "وارسو"يف مركو أحباث الضاا  يف 

وإضافة إىل ذلك يشارك يف ديراسيمينكو"، تشورميوف "
 .ومها مشروعان لمضاا وهريشو إيبيكس 

هناك أداة أخرى خاصة إضافة إىل ذلك ف
قد تنيت يف وارسو ضم  مهمة االحتاد الروس  "خوميكا" 
وهذه اآللة قد مت  "،فوكوس تراندـ "وما يسمى ت ،إىل املريخ

تسميمها إىل معهد أحباث العموم يف األكادميية الروسية 
 .لمعموم يف موسكو

وإن العالقة  "ساتت يومي"إن تولندا عاو يف 
معهد عموم األرصاد اجلوية وإدارة تكم  خاصة مباشرة مع 

وقد استكمل احلصول عمى الصور  "كراكو"املياه يف 
اد اجلوية ألكثر م  أرتعني واملعمومات م  سواتل األرص

وغريها م  السواتل  GNSS والـ GPS إن الـ عاماً.
ثالث منذ و  .تستخدم تولندا ملختمف الربامج العممية

ة لمشبكة املرجعية منا تنا  مائة حمطة مرجعيمسنوات أك
وإن حتقيق النظام املتعدد الوظائف لتحديد مواقع  .األوروتية

جري م  مكتب العاممني السواتل الدقيق يف تولندا قد أُ 
 .أكثر م  ألف وستمائة مستخدم هعمى رصد ااوارط وفي

وإن العديد م  املشاريع يف العمل امليداين قد أجريت م  
لوجيا وجامعة وارسو لمعموم والتكنو  "كراكو"جامعة 

لمتكنولوجيا ومعهد عمم ااوارط وجامعة وانيا وزوري ومركو 
 .أحباث الضاا  التاتع لألكادميية البولندية لمعموم

وحن  نشارك تشكل ناشط يف عممية االستشعار 
وإن املعهد الذي يعىن تعمم األر  وعمم ااوارط  ،ع  تعد

املركوة عمى  فاًال ع  العديد م  اجلامعات جيري األحباث
االستخدام العمم  لتكنولوجيا اليت مركوها الضاا  يف هذا 

ويوود "ساري تييب سات" ويف مركو االتصاالت  .الال
خدمات االتصاالت عرب العامل تاستخدام سواتل االتصال 

 "سات إنتل"و"ليتيل إنرتسبوتنك" الدولية واإلقميمية م  
تصال االود تكما أنه يو   "إمنار سات" و"أويتل سات".و

املستمر لممشغمني البولنديني مع شىت أحنا  العامل كما يف 
 .البحر أو يف اجلو

وإن التوعية عمى شؤون الضاا  تتوسع يف تولندا 
وإن  ،وتتام  ترامج ترتوية خاصة لممدارس عمى أنواعها

الربامج اااصة حول التعميم عمى عموم الضاا  قائمة يف 
موم الضاا  القائمة يف جامعة جامعة وارسو لمتعميم عمى ع

وقد منحت  .وارسو لعموم التكنولوجيا وغريها م  اجلامعات
وكالة الضاا  األوروتية مشروعًا لدعم األنشطة الرتتوية 

 وكما لمطالب يف جامعة وارسو لمتكنولوجيا وجامعة ر 
ويف جامعة وارسو لمتكنولوجيا وجامعة راكمو  .لمتكنولوجيا

اكو لمعموم والتكنولوجيا يتم العمل لمتكنولوجيا وجامعة كر 
الصغرية ويشارك  لتعمى تعض املشاريع املتصمة تالسوا

ب تاتعة لوكالة الطالب يف جمموعات يف تنا  مشاريع طال
إمسو وريكسوس وتيكسوس" إسيو و "الضاا  األوروتية، مثل 

ويف جامعة وارسو لمتكنولوجيا يتم تنا  ساتل نانو يف 
WSAT  جيا إزالة السواتل ع  املدار تكنولو سوف خيترب

تعد انتها  فرتة خدماتا بدف زيادة أو التخضيف م  
وإن  .حجم حطام الضاا  يف املدار القريب م  األر 

 ".فيكا"إطالق الساتل هذا مومع عرب صاروخ 
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وإضافة إىل ذلك هناك ورش عمل وندوات خمتصة 
سام تتكنولوجيا الضاا  واستخدامها يف فيويا  الضاا  واألج

ومع مشاركة عمما  ومهندسني وطالب  ،القريبة م  األر 
إن وفدًا م  نيسان/أتريل فويف  .مجيعا مت تنظيمها يف تولندا

ESPI   زار تولندا واستقبمه أعاا  م  الربملان البولندي وم
 .وزارة العموم والتعميم العايل ووزارة االتصال

وخالل هذا العام وجهت العديد م  الندوات 
مترات حول استخدامات تكنولوجيا الضاا  لألم  واملؤ 

وخالل الرئاسة البولندية لالحتاد األورويب  .واملالحة وغريها
م  هذا العام فإن متوز/يوليو اليت سوف تبدأ يف األول م  

سوف تشارك تتنظيم ندوة  ESPI، مؤسسة عامل اآلم 
وتقدم وتناقش االستخدام األمثل لتطبيقات الضاا  دعماً 

وسوف  .ود اإلنسانية خالل األزمات الواسعة النطاقلمجه
تتام  الندوة مناقشات وحماكاة ليوم كامل لعمميات 

 . وسوف ينظمإنسانية مع مشاركة ناشطة لكافة املشاركني
هذا احلدث تالتنسيق مع اهليئات املختصة يف وزارة الشؤون 

د احلماية املدنية التاتعة لالحتاآليات االداخمية البولندية و 
شكرًا حارة الرئيس وحارة املندوتني الكرام عمى  .األورويب

 إصغائكم.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
جمرد  .عمى هذه الكممة م  تولندافوالنسك  سور تروف

إن رائد الضاا   ،تصويب عمى املعمومات اليت أعطيتنا إياها
ومثانني، أعط  لديكم سافر عام مثانية وسبعني وليس سبعة 

 اآلن الكممة ألملانيا.

(جكهورية أملانيا االحتادية) السيد ر. لوديكينغ 
شكراً حارة الرئيس عمى (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تدايًة أود أن أعرب ع  تقدير وفد تالدي  .إعطائ  الكممة
لك حارة الرئيس وفريقك عمى العمل الذي أجنومتوه يف 

حن  مقتنعني أن الدورة  .تحاري هلذه الدورةلاالعام املاض  و 
طرح يتيح  ة واامسني لكوتوس ستكون اجتماعالراتع

مسائل أساسية خاصة تالضاا  لدينا البعض منها هذا 
 مسامهتها يف هذه األمور وإن أملانيا مستعدة لتقدمي .العام
 مجيعاً.

إن تكنولوجيا الضاا  تسهم يف تعويو األحباث 
تعوز النمو واستحداث الوظائف وحتسني  وإ�ا ،والتغذية

ونظراً  .جودة احلياة ومحاية أرضنا وأمننا والتعاون الدويل
فإن التطبيقات اليت  ،هذه التحدياتيف لألمهية الكامنة 

ويف  .مقرها الضاا  سوف تكتس  أمهية متوايدة يف املستقبل
الضاا  اجلديدة إن حكومة أملانيا تركو عمى  اتإسرتاتيجي

 ،وجيا الضاا  وتركو اهتمامها ملواجهة هذه التحدياتتكنول
إال أن جلنتنا ترتكو عمى التوجه العام تنن كافة عمميات 

 .الضاا  جيب أن مدم حاجات األر  والتمع

إن أملانيا قد ركوت يف اسرتاتيجيتها اااصة 
أوًال الرتكيو هو عمى  ،تالضاا  عمى ثالثة مبادئ توجيهية

وحتسني مستوى عيش البشر هو هدف املنافع الارورية 
وتذلك فإن مشاريعنا سوف ترتكو عمى املسامهة يف  ،مهم

إن  ،مث هناك مبدأ استدامة العموم .حل مشاكل التمعات
البىن التحتية لمضاا  م  مراقبة األر  والتواصل واملالحة 

املعمومات ذات الصمة يف هذه الاالت افة اليت توودنا تك
مى الدفاع م  التحديات واملخاطر جيدر أن ترتكو ع

وحبيث أن هناك عدد متوايد م  السواتل يف مدار  ،احملتممة
 .األر  فإن هذه املخاطر توداد

إن حطام الضاا  أو السواتل ااارجة م  اادمة 
مجيعها  ،واألسباب الطبيعية مثل العواصف الشمسية وغريها

تشكل  ولذلك فإن أملانيا تدعم  .تشكل خطرًا عمى األر 
كامل مشروع مدونة السموك حول أنشطة الضاا  ااارج  
املشار إليه آنضًا يف البيان الذي تم  يف تاسم البيان 

تومع  ،ثالثاً  .خاصة خالل اجلو  رفيع املستوى ،األورويب
أملانيا تكثيف التعاون الدويل فإن التعاون الدويل يكتس  

الضاا  والكوارث الدويل حول ، مثًال إن امليثاق أمهية متوايدة
وسوف تسهم اآلن يثاق أملانيا وقعت عمى هذا امل .الطبيعية

 .يف هذا اهلدف تشكل أكثر تكثيضاً 

وإن مشاريع الضاا  الواسعة النطاق اليت تؤثر عمى 
ومبواجهة  ،مصاحل األسرة الدولية حتتاج إىل دعم دول عديدة

ياة حلالتحديات م  مثل احلضاظ عمى األساس الطبيع  
 ،ميكننا ،رية وكسب املعرفة أو حتسني ظروف حياتناالبش

وذلك عرب التعاون الدويل أن حنافظ عمى مصاحلنا الدولية 
وأن نكون متحاري  لمتعاون سوف  .يف شكل ذك  وفاعل

 .نعوز ترنامج الضاا  الوطين واألسس التكنولوجية يف أملانيا
التكنولوجيات االتتكارية ستشكل موجودات أساسية  نإ

وإن  .أن تبقى العبًا دوليًا أساسيًا يف شؤون الضاا  تغية
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وحمطة الضاا  الدولية  مخسة،مشروعًا لمضاا  مثل أريانا 
ه  خري دليل عمى ما [؟يتعذر مساعها؟] والساتل املناخ  

 .ميك  لمتعاون حتقيقه

 ىلإوامسحوا يل اآلن أن أديل مبالحظات تالنسبة 
املتحدة وهذا أمر نثمنه  التاتع لألمم"يو إن سبايدر" ترنامج 

فرمبا تتذكرون أنه يف إطار جهد مشرتك م   ،تشكل خاص
وه  "يو إن سبايدر"، أملانيا ووفود عديدة و "يو إن أوسا"

الضاا  إلدارة الكوارث م  منرب الضاا  لممعمومات املرتكوة 
يف ربنامج كواالستجاتات يف حالة الطوارئ قد تنسس  

 تون وتيجني.ع مكتبني يف كتب شؤون الضاا  ااارج  مم
هذا االستثمار االسرتاتيج  يف استخدام رصد األر  املومع 

"يو إن  وإن .سيما الدول النامية منه أن خيدم كافة األمم ال
ترنامج مصمم تغية إتاحة استخدام السميم وهو سبايدر" 

وإزا  العدد  ،لتكنولوجيات الضاا  لتضادي األذى لمبشر
"يو إن بيعية يف األوقات األخرية فإن املتوايد لمكوارث الط

احلد م  ااسائر البشرية واألضرار ساعد يف قد سبايدر" 
وإن أملانيا مسرورة لإلقرار الذي أعط  والنجاح  .االقتصادية

وجيدر تنا اآلن أن خنصص "يو إن سبايدر"، الذي حققه 
عمى أساس "يو إن سبايدر" االهتمام مبعرفة كيضية تنضيذ 

ناحية د أسهمت أملانيا إىل حد كبري م  . وقمستدام
واملسامهات  DLRااربات عرب مركو عموم الضاا  األملاين 

مبائة "يو إن سبايدر" وقد زودنا مكتب  .الطوعية املالية
لسنتني وخبريي   DLRومخسني ألف يورو تالعام وموظضني 

إضافة إىل ذلك فإن أملانيا تدفع مث  البىن التحتية  .مشاركني
ان ترنامج "يو إن إال أنه لدينا شكوك فيما إذا ك ،ارواإلجي

نضذ عمى أساس مستدام يف حني أنه ميك  أن يُ سبايدر" 
فالكوارث  ،إىل عدد كبري عمى التربعات الطوعيةّتكل ي

وإن جو ًا أساسيًا م   .الطبيعية سوف تستكمل احلدوث
 در أن ميول عرب امليوانية العادية.الربنامج جيُ 

ن أشدد هنا أننا ال نطالب تويادة يف امسحوا يل أ
إال أن الدول األعاا  يف   ،امليوانية العادية لألمم املتحدة

واإلفادة "يو إن سبايدر" كوتوس عميها أن تقرر مدى أمهية 
ويف هذا السياق أود أن  .منه تالنسبة إىل دول األعاا 

 ،ألضت انتباهكم إىل رسالة م  منصة شؤون الضاا  األملاين
وهذه رسالة وزعت منذ تاعة أيام وعمى  ،هينس تيرت 

أساس هذه الرسالة أود أن أقرتح نتيجة هلذه الدورة أن تعرب  
كوتوس ع  آرائها الواضحة يف هذه املسنلة وذلك تغية 

عرب وضعه عمى أسس مستدامة "يو إن سبايدر" تعويو 
 .أكثر

نتيجة أمل وأود أن أختم مداخميت بذا الطمب وأ
اوالتنا وتالتوافق عمى نص التقرير النهائ  ملناقشتنا ومد

ا تغية حتقيق هذا اهلدف الذي سوف نبذل قصار جهدن
عمى أساس مستدام "يو إن سبايدر" ترنامج وضع يف  يكم 

شكرًا حارة  .تاح لهويف التنكد م  أن املوارد الارورية تُ 
 الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
املتحدث  .البيان صاحب السعادة تاسم أملانياعمى هذا 

 يثمندوب الواليات املتحدة األمريكية السيد كينهو التايل 
 دجكينو.هو 

(الواليات املتحدة السيد ك. هودجكينز 
شكرًا جويًال األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حارة الرئيس، تداية أود أن أضم صويت إىل م  سبقين يف 
شعب الياتان عمى ممة يف التوجه تالتعازي إىل ول الكتنا

التسونام  يف ااسائر والوفيات تسبب الولوال املدمر و 
 .م  هذا العامآذار/مارس 

لتهنئة تاحارة الرئيس أود أن أتوجه إليك 
نتطمع  ،عاا  املكتب عمى سنة أخرى م  القيادة املميوةألو 

كما نعرب ع    .رةعمى الوكالة لامان نتائج مضيدة هلذه الدو 
جويل تثميننا ملوظض  مكتب شؤون الضاا  ااارج  عمى 

إلعداد لعممهم املميو خالل العام املاض  وجهودنا الدؤوتة 
 .جتماعاتنا خالل األيام املقبمةال

أود أن أشري تالنسبة إىل الدول أن الرئيس أوتاما 
قد صادق عمى سياسة فاا  وطنية جديدة لمواليات 

ألضني وعشرة وهذه السياسة حويران/يونيو واخر املتحدة يف أ
زيادة الرتكيو عمى التعاون الدويل تغية  اجلديدة تدعو إىل

ستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية يف الالرتويج 
وإن الواليات املتحدة ستوسع  .جمموعة واسعة م  الاالت

التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات األخرى ملعاجلة 
مارسات املكمة املتوايدة لمحطام الضاائ  وتعويو املش

 .مضاا املستدام لالضامى لالستخدام 
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كما أن الواليات املتحدة سوف تتاتع تداتري 
التخضيف م  خطر سو  تغية شضافية وتنا  الثقة و ماتية غترا

وإن السياسة اجلديدة تعم  التنكيد عمى  .الضهم يف الضاا 
تنا  الثقة ومضهوم  ،اح عمى الثقةسياستنا طويمة األمد تاالنضت

 اإلنصاف والقاتمية مراقبة األسمحة وضرورة استيضا  معايري
 .اق مع مصاحل األم  الوطين لدينالمتحقق واالتس

تومع الواليات املتحدة  ،مبوجب السياسة اجلديدة
 تعوز يت  التجارية واملعايري الدولية التعويو أنظمة الضاا
القدرات األمريكية مثل دور تخدام واس املنافسة يف األسواق

التجارية واادمات املدنية تعد استخدام االستشعار ع  
وأخريًا فإن السياسة  .GPSلنظام حتديد املواقع الدويل 

تشجع الواليات املتحدة عمى اتباع ترامج تعاونية معوزة مع 
دول أخرى تسافر إىل الضاا  يف عموم الضاا  واستكشاف 

يف استخدام سواتل رصد األر  دعماً و  ،الضاا  البشري
. لألرصاد اجلوية ورصد البيئة والتنمية املستدامة عرب العامل

ا نسخة ع  سياسة الضاا  الوطين وخطط معموماتول
 .whithouse.govwww.و�ا عمى موقع دجت

 خالل العام املاض  استكممنا تنن نشهد إجنازات
وقد شكل  .عممية مهمة يف سعينا إىل استكشاف الضاا 

عام ألضني وعشرة سنة أخرى م  التقدم حيث أن فريق 
تنسيق استكشاف الضاا  الدويل قد استوىف واليته تتشكيل 

استكشاف منتدًى لوكاالت الضاا  لتشاطر مصاحل وخطط 
تاجتاه مويد م  التطوير والتنضيذ  الضاا  تغية العمل مجاعياً 

ومنذ اجتماع المجنة يف  .سرتاتيجية االستكشاف العامل ال
أكممت الناسا تعثتني إىل حمطة الضاا   ،العام ألضني وعشرة

وآخر تعثة إىل الضاا   ،واالثنان إىل حمطة الضاا  الدولية
وأود أن أشري أنه يف  .م  املومع أن جتري يف الشهر املقبل

إن شراكة  ،وعشرةعام ألضني تشري  الثاين/نوفمرب الثاين م  
قد احتضمت تعشر سنوات م  العمل املستمر عمى  ISSالـ 

أكثر م  مائة وستة وتسعني شخص  .حمطة الضاا  الدولية
قد زاروا هذه احملطة يف املدار وقد أكممت هذه احملطة سبع 
ومخسني ألف وثالمثائة وواحد وستني مدار لألر  مسافرة 

اسا الذي أطمق يف التاتعة لمن LRO وإن الـ. مميار ١,٥
طمق اآلن ملدة سنة ونصف قد أُ  ،ألضني وتسعةحويران/يونيو 

يف تعثة استكشاف حلوايل مخس سنوات تالقرب م  القمر 
اع . وسوف يوسيكون أقرب مركبة تقرتب م  مدار القمر

خارطة مضصمة لمغاية مع البحث ع  املوارد وأماك  اهلبوط 

زالت  يف مدار املريخ ال. وإن آلة السضر اآلمنة لمبشر وغريها
 ،ومنذ وصوهلا إىل املريخ يف ألضني وستة .تصدر صورًا قيمة

وإن آلة استكشاف  ،قد أتاحت تيانات هائمة MROفإن 
ال زال يصدر نتائج "أوتورتونييت" املريخ أو مشروع تعنوان 

وإن البعثة اليت م  املضرت  أن تدوم تسعني يوماً  .عممية
م  هذا كانون األول/ديسمرب   احتضمت تعيدها الساتع يف

املضيدة  حياتهرمبا انتهى م   "سبرييت"ومع أن التوأم  .العام
 .ال زال قادرًا عمى االستكشاف العمم "أوتورتونييت" فإن 

ويف هذه األثنا  ال زالت التنمية مستمرة عمى خمترب عموم 
والذي سوف يطمق يف "كوريوسييت" املريخ الذي مسيناه 

 .ألضني وإحدى عشرةنوفمرب تشري  الثاين/

إن أدوات الرصد تالنظر ال  ،ويف ألضني وعشرة
عرب الصور "هبل"  ،زالت جتري عممية رصد مهمة

 "سبيتسر"عرب النظر إىل الثغرات السودا  و"غالس" و
مع  "تشاندرا"النظر إىل العامل يف األشعة ما دون احلمرا  وت

يف األحباث  مجيعها تسهم ،وغريها ،املرصد األشعة السينية
إىل تموتو لمناسا  ننسى البعثةال وجيب أن  .يف جمال الضاا 

ة اليت مرت يف جوتيرت يف ألضني ومثانية وه  حاليًا يف مرحم
املالحة وم  املضرت  أن تصل إىل تموتو يف ألضني م   اليةت

 .ومخسة عشر

"فوياجري وأود أن أشري إىل أن املركبة الضاائية 
قت منذ ثالثة وثالثني عامًا يف ملمناسا اليت أطوان" 

كانون يف سبعة وسبعني قد وصمت يف  أيمول/سبتمرب 
ألضني وعشرة إىل أتعد نقطة لنظامنا الشمس  األول/ديسمرب 

حيث ما م  هوا   ،مميار كيمو مرت م  الشمس ١٧,٤
إنه أتعد غر  مصنوع م  اإلنسان ع  األر  وال  ،مشس 

 .ومرق العمزال يوود تاملعمومات إىل فِ 

إن املسح اجليولوج  الذي أجرته وزارة الداخمية 
األمريكية ال زالت تشغل خمتمف السواتل مع إتاحة البيانات 

يوود مبعمومات "الند سات" إن ، اليت تستخدم عرب العامل
لوجية و كرصد سطح األر  وإدارة األنظمة اإليأساسية ل

 .والتخضيف م  الكوارث واألحباث يف جمال تغري املناخ
قد مطيا حياة العمل مع  "سات مخسة وسبعةند ال"و
 دن" يف العام السادس والعشري  و"السات مخسةد الن"

وأود أن . يف العام احلادي عشر م  العمميات "سات سبعة
سات دالن"أشري إىل أن العام املقبل حنتضل فيه تعيد إطالق 

http://www.whithouse.gov/
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منذ ألضني ومثانية حني متت إتاحة  .العيد ااامس "١
اليت تستخدم جمانًا عمى  "سات "الندأو أرشيف حمضوظات 

إىل  "ساتد نـ "الصور املوودة تالالاإلنرتنت رأينا منوًا يف 
مخسني مشهد يف اليوم م  معدل و  .عرب العاملاملستخدمني 

تمغنا أكثر م  ثالثة آالف مشهد يف اليوم  USGS يف الـ
ة ألضني وعشر كانون األول/ديسمرب وحبمول   .يف ألضني وتسعة

د ن"الكان قد زود أرتعة مميون مشهد م    USGSفإن 
مائة ومثانني دولة وإن التوفر مستخدمني م  إىل  "سات
ذه الصور الضورية قد كان له األثر الكبري عمى عموم هلجمانًا 

 .نظام األر  ورصد سطح األر 

وإن أول مركبة فاائية تشتغل جتاريًا تعود ساملة 
كانون كة أمريكية يف  م  مدار األر  قد أجنوتا شر 

طمقت وإن الكبسولة قد أُ  ،ألضني وعشرةاألول/ديسمرب 
اسرتجاعها كما كان خمططًا يف قد مت مرتني يف تعثة اختبار و 

وهذه املناسبة كانت مناسبة منح رخصة م   .احمليط اهلادئ
 إدارة الطريان املدين األمريك .

أود أن أشري إىل أن احتاد  ،أخريًا حارة الرئيس
وم الضاا  الدويل قد اختار ترنامج نظام حتديد املواقع عم

ألن يتمقى اجلائوة اااصة لمعيد الستني  GPSالدويل 
 وهذه اجلائوة متنح تشكل خاص اعرتافًا تإجناز مميو .لالحتاد

قد أثبت عرب تنضيذه ملشروع يف جمال تطبيقات الضاا  
 إلنسانية وشكراً.لالناجح منافع قاتمة لمقياس 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): س الرئي
 .الكممة اآلن إلسبانيا ،عمى هذه املداخمة

(مممكة إسبانيا)  السيد س. أنطون زونزونغوي
(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): شكرًا جويًال حارة 

إن إسبانيا تود التوجه إليك تالتهنئة  ،سيدي الرئيس الرئيس.
وقد احتضمنا تالعيد ... يف األول  .عمى حس  تسيري أعمالنا

اامسني لمجنتنا والعيد اامسني ألول رحمة منهولة إىل 
الضاا  وحن  متنكدي  أنكم ستستمرون تقيادة أعمالنا 

 .تنفال طريقة

كما نتوجه تالتهنئة إىل السيدة مازالن عثمان 
بذولة يف وفريقها م  مكتب شؤون الضاا  عمى اجلهود امل

 مبناسبة هذا العيد املهم.تنظيم الضعاليات 

السيد الرئيس، إن إسبانيا تام صوتا إىل إعالن 
أياًا فإن وفد تالدي الذي  ،الر تاسم االحتاد األورويب

سمط الاو  عمى األمهية التارخيية عمى رحمة يوري غاغاري  
خالل اجلو  االحتضايل م  هذا االجتماع ال ينسى أن 

اليت أتاحت تعث إنسان يسمط الاو  عمى الثورة العممية 
ذلك احلني فإن التقدم منذ و  .إىل مدار الضاا  وعودته ساملاً 

يف تطور العموم واألنشطة الضاائية قد أدى إىل تقدم مميو 
تكنولوج  يف جماالت الطب واملواد واملالحة واإللكرتونيات 

وهذه المجنة وهيئتها الضرعية لعبت دورًا أساسياً  .والتواصل
هذا التقدم يف سياق م  التعاون والتنافس  تغية أن ينجو

فإن الكوتوس منربًا فريدًا م  ناحية التعاون الدويل  ،السمم 
 يف جمال أنشطة الضاا .

السيد الرئيس، إن إسبانيا قد شاركت يف هذا 
التطور العمم  والتكنولوج  مما أتاح لإلنسان أن يستكشف 

أللضني  الضاائ  ا خطة اسرتاتيجية لمقطاعوإسبانيا هل .العامل
يف إطار هذه ااطة فإن و  .وسبعة إىل ألضني وإحدى عشر

املبادرات يف جمال و إسبانيا استكممت وضع االسرتاتيجيات 
ولدينا ترنامج مراقبة تالسواتل  .ااطة الوطنية ملراقبة األر 

كما أننا نشارك يف   ،تصريًا وساتل له تكنولوجيا الرادار
وقد أصبحت إسبانيا م   .ويبترنامج وكالة الضاا  األور 

املراكو اامسة الكبرية م  أنشطة وكالة الضاا  األورويب وإن 
وهذا املركو  ".كاسيإ" ،مركو عموم الضاا  له مقره يف مدريد

عىن تتطوير واستخدام أدوات السواتل العممية التاتعة لوكالة يُ 
ونشارك يف الربامج الوطنية وترامج وكالة  ،الضاا  األوروتية
ترامج تعاون فاائ  مع وكاالت لدينا و  ،الضاا  األوروتية
املريخ  مكما نشارك يف ترنامج خمترب عمو   ،فاائية أخرى

الواليات املتحدة وهو يمحظ املشاركة م  كر أياًا الذي ذُ 
لمناسا الذي سوف يطمق يف "كوريوسييت" يف تطوير ترنامج 

نا نتعاون وشارك"روس كومسوس" ومع  .ألضني وإحدى عشر
كما أن   .يف املرصد العامل  الضاائ  الذي يدار م  موسكو

الطريان يف تكنولوجيا اركت إسبانيا مع فرنسا إىل وضع ش
تطوير الربجميات واملعدات مع السويد جمموعة سواتل و 

 طمقت يف ألضني وإحدى عشر.والذي أُ 

السيد الرئيس، منذ مخسني عامًا قد عممت هذه 
ت تغية التحكيم يف االستخدام المجنة عمى تمورة املعادال
وحن  ننوه يف  ،نظرًا هلشاشته ،التنافس  لمضاا  ااارج 

 ةمامعية العاجل تاعتمادتقدم حمرز يف هذا الال وننوه 
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لمتوصيات تغية حتسني ممارسة تسجيل األجسام الضاائية 
تخضيف احلطام الضاائ  واعتماد إطار ااطوط التوجيهية لو 

مصادر الطاقة النووية يف الضاا   األم  اااص تتطبيق
إسبانيا تود أن تنئ نضسها ألنه وهلذا السبب فإن  .ااارج 

ممرة األوىل يف إطار الدورة الثامنة واألرتعني م  اهليئة ل
قد أشرنا إىل موضوع لتقنية الضرعية لمجنة العممية وا

وأسسنا فريق عمل  ،االستدامة يف جمال األنشطة الضاائية
إدارة األنشطة الضاائية ومشكمة احلطام وإن  .خمتص

رئيسية اليت ال تد التحديات ال أحدالضاائ  تشكل اليوم 
إذا ما أرادت أن تستكمل  الألسرة الدولية م  مواجهته

وهلذا السبب  .استخدام الضاا  ااارج  تشكل مامون
عتمد المجنة فإننا ننمل أنه يف إطار هذه الدورة سوف تُ 

ة ومنهجيات العمل تغية أن يتمك  فريق الوثيقة حول الوالي
عايري املفهناك تمورة  ،العمل م  تد  نشاطه م  دون تنخري
يح إدارة اليت تت وااطوط التوجيهية القانونية والتقنية

 .االستخدام السمم  لمضاا  ااارج 

حمضوًا لممبادرات  وهذه المجنة تمعب دورًا أيااً 
. دم اإلنسانية مجعا لضاا  ااارج  فيما خيوقد استخدمنا ا

"يو إن سبايدر" خاص الرتكيو عمى ترنامج  ونود تشكل
واألنشطة  .الذي يتيح احلصول عمى معمومات م  الضاا 

ونسهم ماليًا يف هذا  ،نجو تكثري م  االهتماميف إسبانيا تُ 
وإن إسبانيا سوف تنظر تاهتمام "يو إن سبايدر". الربنامج 

 .لينا يف إطار هذه الدورةيف ترنامج العمل الذي سيقدم إ

ل وأنظمة مراقبة األر  إن التواصل عرب السوات
تيح لنا املالحة تالسواتل مجيعها أدوات ضرورية تُ  وتكنولوجيا

إجياد احلمول املستدامة عمى املدى الطويل يف جمال التنيمة 
كما ننوه تكون مجيع العمل لألمم املتحدة قد   ،املستدامة

 يف أهداف مؤمتر األمم املتحدة دعت هذه المجنة لمتضكري
ألضني يف واملؤمتر سينعقد يف ريو  ،حول التنمية املستدامة

وحن  عمى اقتناع أن الكوتوس ميكنه أن يشكل  .واثين عشر
 .٢٠+ ريو إىل قيمة ماافة تالنسبة 

حارة الرئيس، إن التقدم الذي أحرزته جلنة  
 ،ساسياً كوتوس يف السنني اامسني املاضية تشكل معممًا أ

ولكنه يبقى عمينا تنن نقوم تالكثري لذلك تود إسبانيا تنن 
سضري   ،تشكر رئيس المجنة لضرتة ألضني ومثانية ألضني وتسعة

نشكره عمى ورقة العمل اليت حتمل عنوان إيبيس، كولومبيا 

إن دراسة هذه الوثيقة يف  ".سياسة فاائية لألمم املتحدة"
ل يسمح لنا تنن حندد إطار تنود خمتمضة م  جدول األعما

كذلك عمى المجنة أن تنظر تالعمق يف   .مستقبل جلنتنا
وعميها أياًا أن حتاول أن حتس  طريقة عممها  ،أنشطتها

ولذلك تستكمل إسبانيا  ،وتشكل ممموس أسموب عممها
دراسة كيضية حتسني فعالية كوتوس وتالتايل عمينا أن نستمر 

لذلك نؤيد  .ضرعيتنييف التضكري يف أسموب عمل المجنتني ال
اقرتاح عدم استخدام احملاضر احلرفية منذ عام ألضني واثين 
عشر كما أوصت ته لمجنة الضرعية القانونية أن هذا سيحقق 

وهذه التداتري تداتري أساسية ك  تبقى  .وفورات مهمة
ه  املرجع يف هذا الال واملسؤولة دينامية الكوتوس هيئة 

اارج  واستخدامه يف أغرا  ع  تنظيم استخدام الضاا  ا
 سممية.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
. وعمى قائميت مندوب جويًال إلسبانيا عمى هذه املداخمة

 .ندونيسيا املوقرإ

(مجهورية إندونيسيا) السيد س. ك. برابوتيساري 
شكرًا جويًال حارة  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

امسح يل تاسم مجهورية إندونيسيا أن أهنئ جلنة  ، الرئيس
وكذلك عمى  ،كوتوس عمى الذكرى اامسني إلنشائها

 .الذكرى اامسني ألول رحمة إىل الضاا 

ننام أياًا إىل تيان جمموعة السبعة والسبعني 
حن  أعاا  يف كوتوس  .والصني الذي استمعنا إليه تاألمس

يف تقدم المجنة عمى  ولطاملا شاركنا ،منذ عام ثالث وسبعني
استضادت يف الواقع م  تقدم  اوإندونيسي .سنني طويمة

تكنولوجيا الضاا  وكافة التطبيقات اااصة ته م  خالل 
املصارف ومراقبة و املالحة و االتصاالت و إدارة املوارد الطبيعية 

وتكون إندونيسيا دولة معرضة لمكوارث الطبيعية  .تغري املناخ
ولوجيا الضاا  لمتخضيف م  فنح  استضدنا م  تكن

ترنامج املعمومات "يو إن سبايدر"، الكوارث يف ترنامج 
الضاائية م  أجل إدارة الكوارث واالستجاتة يف حاالت 

وحن  تينا التوامنا الستخدام تكنولوجيا الضاا   .الطوارئ
وتالتايل إن حكومة  ،لمتخضيف م  الكوارث الطبيعية

لدعم اإلقميم  لربنامج إندونيسيا ستستايف أحد مكاتب ا
وهلذا الغر  إن املؤسسات ذات الصمة "يو إن سبايدر". 
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يف اندونيسيا مرتبطة تصدد حتاري اإلطار املالئم لإلعداد 
 هلذا التعاون.

حارة الرئيس، اعرتافًا منا مبنافع تكنولوجيا 
فنح  نرى أ�ا يف غاية األمهية لامان أم  وأمان  ،الضاا 

ذه هلرا  سممية واستخدامه واستكشاف الضاا  ألغ
لذلك إن تطوير تكنولوجيا الضاا  ل  يعوز  .األغرا 

ولذلك نعترب أنه ميك   ،الرفاهية فحسب تل سيولد السالم
تمتع يأن حنقق هذا عرب النوايا الطيبة والروح التعاونية اليت 

ومع أن تكنولوجيا الضاا   .با الدول األعاا  يف الكوتوس
ها يف السنني اامسني املاضية إال أنه تقيت تطيئة يف تطور 

يبقى هناك هوة كبرية تني الدول اليت هلا قدرات فاائية 
لذلك إندونيسيا تؤيد فكرة تعويو نقل  .وتمك اليت ال متمكها

 ال ،التكنولوجيات وتنا  القدرات ك  تتمك  كافة الدول
م  االستضادة م  منافع تكنولوجيا  ،سيما النامية منها

عترب املشاركة املتوايدة لمجهات الضاعمة إن كانت تُ و  .الضاا 
وكذلك  ،حكومية وغري حكومية يف األنشطة الضاائية

تسويق األنشطة يف الضاا  ااارج  ه  م  أهم التحديات 
أمام وضع قانون وإطار قانوين دويل ينظم االستخدام 

 .السمم  لمضاا  ااارج 

الضاا  ويف هذا الصدد تعترب اندونيسيا أن قانون 
تخدام السمم  لمضاا  ااارج  مهم جدًا لامان االس

لة تعريف الضاا  ااارج  ورسم حدوده مسنلة ومسن
لذلك أريد أن أكرر أن االتضاق عمى هذا  ،أساسية هنا

املوضوع أساس  لنام  الوضوح القانوين والضرق تني الال 
 اجلوي والضاا  ااارج .

عتبار طبيعة حارة الرئيس، إذا أخذنا تعني اال
تود هنا  ،الضاا  ااارج  عمى أنه مورد طبيع  حمدود

م هذا املورد تشكل إندونيسيا أن تشدد عمى أمهية استخدا
فاالستخدام املستدام  .ك  نام  استدامتهرشيد ومتوازن  

لمضاا  جيب أن يكون مامونًا عرب قوانني واضحة وقواعد 
ل استدامة وهنا حن  نؤيد إنشا  فريق عامل حو  .وتوصيات

أنشطة الضاائية يف األمد البعيد يكون حتت رعاية المجنة 
ونرجو أن يتمك  هذا الضريق العامل  ،الضرعية العممية والتقنية

أ�ا ستتم ، أي م  أن يساهم يف ضمان األنشطة الضاائية
افرة لمجميع ولكافة الدول عمى تشكل مستدام وتكون متو 

 .املساواة قدم

همة الستكشاف الضاا  وإذ ندرك املنافع امل
فإندونيسيا تسعى لتعويو  ،وتقدم تكنولوجيا الضاا 

تكنولوجيا الضاا  والوع  حيال الضاا  يف أوساط 
م  خالل عقد أسبوع الضاا  سنويًا يف كل  ،الشباب

كذلك حن  ملناسبة تشري  األول/أكتوتر.  أسبوع م  شهر 
 الذكرى اامسني إلنشا  كوتوس نستايف أياًا مساتقة

اليت ه  ستكون يف منطقة آسيا  ملانضريد الكساحملكمة 
حويران/يونيو واحمليط اهلادئ م  الثالث حىت ااامس م  

وكذلك املؤمتر الدويل  ،ألضني وإحدى عشر يف جاكرتا
لقانون الضاا  ااارج  م  السادس حىت الساتع م  

 ألضني وإحدى عشر.حويران/يونيو 

لتوام إندونيسيا امسحوا يل يف ااتام أن أكرر ا
ودعمها لمتعاون الدويل م  أجل استخدام الضاا  ااارج  
يف األغرا  السممية ملصمحة البشرية وحتت رعاية جلنة  

 .كوتوس

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ة عمى التالي ةجويًال ألندونيسيا عمى هذه املداخمة، واملتحدث

 اجنان.سا السيدة فمورانس مسعادة سضرية فرن قائميت ه 

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة ف. مانجان السيدة 
حارة الرئيس، حارات فورية م  المغة الضرنسية): 

سم اامسحوا يل أوًال ت ،زمالئ  األعوا  ،السيدات والسادة
 .وفدي أن أعرب ع  تاّين احلارة لرؤيتك ترتأس هذه الدورة

ه الدورة فإنك تتمتع ويسرنا أن نراك م  جديد ترتأس هذ
خبربة طويمة ومعارف متعمقة يف استكشاف الضاا  لكونك 
رائد فاا  ساتق ومدير وكالة الضاا  الرومانية وتاعها 

وهذا يبني أمهية  .مجيعًا وتسخرها ملصمحة هذه المجنة
 ،عممك واألمهية اليت توليها السمطات الرومانية لعمل جلنتنا

 .وحن  مسرورون حيال هذا الوضع

وفيما حنتضل يف الذكرى اامسني إلنشا  جلنة  
كوتوس نود أن نرحب ونشيد ترصيد هذه المجنة اليت لعبت 
دورًا حيويًا لتيسري التعاون الدويل يف جمال األنشطة 

وايد م  الدول عمى سيما عرب تشجيع عدد مت ال ،الضاائية
 املشاركة فيها.

 تالنسبة إىل تركيبة المجنة يسرنا أن نرى ترشيح
وكذلك أحطنا عممًا تنمهية  ،تالكاملمه عدأذرتيجان ون



COPUOS/T.633 
Arabic 

۱۱ 
  

وضع اإلطار القانوين الدويل اااص تاألنشطة الضاائية 
وخاصة املرتكو إىل املعاهدات األساسية الرئيسية املتصمة 

 تالضاا .

حارة الرئيس، نود أن نذكركم تتمسكنا القوي 
فعمى  ،بذا الطاتع السمم  الستخدام الضاا  ااارج 

لضاا  أن يبقى دائمًا مكانًا تعيدًا ومبننى ع  أي نواع ا
ك . وهكذا ترأينا هناوتكون منافعه ملصمحة البشرية كافة

 ،أوالً  .ثالثة مبادئ جيب أن تنظم األنشطة الضاائية
احلضاظ عمى أمنه وسالمة  ،ثانياً  .الوصول احلر إىل الضاا 

املشروع  احرتام القانون لمحق ،وثالثاً  .السواتل يف املدار
  .لمدول يف الدفاع ع  نضسها

ما أننا نرحب تنعمال الدورة الثامنة واألرتعني ك
لمجنة الضرعية العممية والتقنية والدورة اامسني لمجنة 

وحن  سامهنا يف هذا العام يف التعاون  ،الضرعية القانونية
وإذا   .الدويل ويف األفكار القانونية اليت طرحت يف هذا الال

التحديات  ىب يف هذه الاالت فعمينا أال ننسكنا نرح
إن كان تالنسبة لمحضاظ عمى  ،الصعبة اليت ال توال أمامنا

التوازن البيئ  وعمى مكافحة تغري املناخ والتسخني املناخ  
واالحرتار املناخ  أم  النقل أو مكافحة حركة السري الدولية 

 .أو حىت كيضية إدارة الكوارث الطبيعية

ستدامة األنشطة الضاائية عمى املدى إن ضمان ا
الطويل هو التحدي الكبري الذي عمينا أن نواجهه معاً 

وهذه البيئة اليت  .لنام  استمرارية التطبيقات الضاائية
تكون آمنة ويف فاا  قريب م  األر  مل تعد مامونة إن 

ليس فقط مشكمة احلطام  .مل نضكر عمى املدى البعيد
تل أياًا إضافة إىل  ،ا الشاغلالضاائ  اليت تشكل شغمن

م  اجلهات الضاعمة  ،ذلك العدد املتوايد أكثر فنكثر
والناشطة يف الضاا  اليت تدفع تنا لوضع قواعد حلس  
السموك يف األنشطة الضاائية ك  نتضادى التدخل 

 ام أو أي حادثة أخرى ميك  أن تعيقاالرتطو الذتذتات و 
اجلديدة اليت استكشاف الضاا  خاصة م  جانب اجلهات 

ويف هذا الصدد ترجو فرنسا أن تتمك  تإدارة  .تصل إليه
تينيو وعمى هامش هذه الدورة أن يسمح ر الرئيس تيتري ما

ويتمك  الضريق العامل حول هذا املوضوع استدامة األنشطة 
تنن حيدد اختصاصه وواليته مع  ،الضاائية يف األمد البعيد

مل المجنة خطة عممه ك  يتمك  م  أن يساهم يف ع
 .الضرعية العممية والتقنية تد اً م  العام ألضني واثين عشر

م  جهة أخرى تذكر فرنسا تدعمها لممشروع 
ك دولية حول ويب القاض  توضع مدونة قواعد سمو األور 

واليت تتصل تاألنشطة املدنية  ،األنشطة يف الضاا  ااارج 
والثقة والعسكرية وتدف إىل أن نعوز عرب تداتري الشضافية 

أم  األنشطة الضاائية أمام هذه املخاطر اجلديدة النامجة 
 .ع  استخدام الضاا  ااارج 

إذا أردنا أن نمخص جممل هذه املواضيع حارة 
فضرنسا شريك حاسم ومقتنع تالتعاون الدويل  ،الرئيس

لذلك إن األنشطة الضاائية  .والاروري يف جمال الضاا 
مثًال عمى الصعيد  ،ثريةالضرنسية تندرج يف أطر تعاون ك

ميغا "أود أن أذكر هنا املشروع الضرنس  اهلندي  ،الثنائ 
الذي ينوي أن نطمق يف النصف الثاين م  هذا  "،تروتيك

العام ساتًال عمى مدار منحدر تشكل خضيف عمى خط 
وذلك ك  نتمك  عرب هذا الساتل م  أن ندرس  ،االستوا 

 الطاقة يف نظام األر  يف مناطق استوائية دورة املياه وتغري
أما عمى الصعيد األورويب فننشطة الضاا   .والغالف اجلوي

وأنا هنا أشري  ،مثيل له الضرنسية تندرج يف إطار التعاون ال
تشكل دقيق إىل التعاون فيما تني الدول األوروتية يف إطار 

ا تندرج "، وعرب ترامج اإليساسي"إوكالة الضاا  األوروتية 
وهنا أفكر  ، إطار أوسع مع شركا  آخري نشطة يفهذه األ

رس إكسوما"وأعين بذا إذًا احملطة الضاائية الدولية 
 ".وسويوس

وتالنسبة إىل مشروع إطالق املركبة الروسية 
الضرنسية يبني غوتانا سويوس تد ًا م  احملطة الضرنسية يف 

أمهية التعاون الدويل وإن منشآت سويوس يف غويانا تبقى 
العممية قد أجنوت  وهناك حماكاة كاممة هلذه ،ةدائمًا جاهو 

 سإن مركبة سويو  .وكانت ناجحةيف تداية شهر أيار/مايو 
غويانا ستصل اليت ستستخدم إلطالق السواتل م  حمطة 

وهذا اإلطالق مرتقب لتشري   ،ساتالنإىل كورو مث يميها 
أكتوتر ألضني وإحدى عشر وسيكون حدثًا مهماً /األول

إذ أن الساتمني الذي  سيطمقان مها أول  ،جدًا ألوروتا
 .غاليميوساتمني م  الكوكبة األوروتية املعروفة تاسم 
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ه  قاعدة تشكل يانا وإن قاعدة كورو يف غو 
أياًا مركبة إطالق فيغا م   ستستقبل ،اإلطالق يف أوروتا

ا ك  تطمق يف �اية ألضني وإحدى عشر تداية ألضني اإليس
يغا تكمل جمموعة إكمال الضاا  كما تعرفون ف  .واثين عشر

األساسية ألوروتا والموعة الثالثية فيغا سويوس إيريان 
طمبات  الىلإتسمح لنا يف السنني املقبمة تنن نستجيب 

م  جهة السمطات األوروتية وكذلك املستمومات املؤسساتية 
 التجارية.

وأخريًا كما سنحت يل الضرصة يف الساتق يف اجلو  
إن املركو  ،عقد يف تداية هذا األسبوع االحتضايل الذي

س حيتضل هو أياًا تالذكرى يالوطين لمدراسات الضاائية كن
م  جديد  ، وأدعوكم وأكرر هذه الدعوةاامسني لتنسيسه

لويارة جناح الكنيس يف املعر  الدويل الذي ننظمه حالياً 
حويران/يونيو لك  تروا طيمة شهر  VICيف الـ ندا و وتالر يف 

وهناك تالمذة م   .طمع با املركوألنشطة اليت ياما ه  ا
مدرسة الميس  الضرنسية يف فيينا الذي  سيحارون وهم 
املسؤولون ع  هذا اجلناح يسرهم أن يستايضوكم ويرحبوا 

جبولة معكم يف  ونتكم خالل اسرتاحة الغذا  ويقوم
 .املعر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): الرئيس 
واملتحدث ، يت عمى هذا العر ، تاسم فرنساجويًال سيد

 .التايل عمى قائميت هو مندوب االحتاد الروس  املوقر

(االحتاد الروس ) السيد أ. ي. جريجوريف 
شكراً جويًال حارة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

ويف هذا السياق  .هذه دورة خاصة تالنسبة إىل جلنتنا هنا
تك حارة الرئيس فننت الرئيس يود وفدنا أن يرحب 

وأنت الذي كنت رائد  ،احلكيم الذي له مهارات كثرية
 .فاا  تعرف هذا املوضوع تالعمق واختربته طيمة حياتك

أسوة تالومال   ،يود االحتاد الروس  ،حارة الرئيس
أن يعرب ع  تعازيه العميقة لمياتان تعد هذه  ،اآلخري 

فه   ،تداية هذا العام الكارثة الطبيعية اليت ضرتت بم يف
وآنذاك أتدى االحتاد الروس  تاامنه مع  .مرحمة صعبة

وحن  نريد هنا أن نعرب ع  رغبة وه   .الياتان تشكل فوري
التالية، إن كافة املواضيع املتصمة بذه الكارثة مع آثارها 

ومتكنا م  جتاوزها تضال  ،الوخيمة كانت موضع دراسة

 .ضت ملواجهة هذه الكارثةالقدرات التكنولوجية اليت وظ
وأرجو أن نتمك  مع الوقت أن نتجاوز الصعوتات واملآس  

 اليت خمضتها.

طمقت حارة الرئيس، منذ مخسني عامًا عندما أُ 
وكانت هناك جهود جبارة تذهلا  ،أول رحمة إىل الضاا 

مسحت لنا تنن نضتح حقبة  ،عمما  ومضكرون وسياسيون
غاغاري  وهو أول رائد وجيب أال ننسى يوري  .جديدة هنا

الذي ضم  لنا هذا النجاح و  ،فاا  ذهب يف هذه الرحمة
فتح عصراً  ،وهذا الشخص الذي ال مثيل لهالباهر آنذاك. 

جديدًا وحقبة جديدة وأعطى املواطنني يف العامل رؤية 
 .جديدة ال مثيل هلا

ت اجلمعية العامة قرارًا وهو أن ذمكما تعرفون ا
م  كل عام هو يوم نيسان/أتريل م   تعم  يوم الثاين عشر

أل�ا تينت أمهية هذا احلدث  ،التحميق الضاائ  الدويل
وسيكون هلا  .التارخي  خاصة تالنسبة إىل األجيال املقبمة

ف الطرق اجلديدة لبذل جهود مشرتكة تام  ه  أن تعرّ 
وأ�ا  ،م  خالهلا أن األنشطة الضاائية ستبقى سممية

وأن حتافظ  ،احتياجات البشرية ستحرتم وحتاول أن تميب
وأن تنتقل املبادئ  ،عمى االستقرار واألم  يف العامل

إذًا هذه ه   .األساسية الواردة يف نطاق األمم املتحدة
 ،األهداف النبيمة اليت حتاول األمم املتحدة أن حتققها منها

ت قواعد دولية املتعددة األطراف اليت أرسمثًال املعاهدات ال
قانون الضاا  الذي ميك  أن حيدد املبادئ  ،عاصرالقانون امل
ات دولية وتالتايل انعقدت حىت اآلن ثالثة مؤمتر  .األساسية

سبيس األول والثاين والثالث حتت عنوان مؤمتر يوني
 .الستكشاف الضاا  واستخدامه يف األغرا  السممية

إن إجنازات جلنتنا هنا ه  متصمة اتصاًال وثيقاً 
ته مكتب شؤون الضاا  ااارج   اطمعتالعمل الذي ي

هذا املكتب هو الذي يولد أفكاراً دورية، واليت ه  أعمال 
جديدة والذي يسمح لنا تنن نستخدم هذه املعارف 
التكنولوجية والعممية اجلديدة لنستضيد م  تكنولوجيات 

ونريد أن نبمغ العاممني يف املكتب ومديرته  ،وعموم الضاا 
 م الدؤوب يف هذا الال.ع  شكرنا ادمتهم ولعممه

حارة الرئيس، معرو  عمينا يف هذه المجنة 
جمموعة متنوعة م  املواضيع اليت جيب أن ننظرها لتجاوز 
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ما نتكمم عنه هنا هو  ،وهريف اجلو  ,التهديدات العاملية
إنشا  أساسًا اسرتاتيج  جلمع جهود الدول حول مواضيع 

ر  يف الوقت مثل وضع مناذج لمتعاون يف جمال مراقبة األ
احلؤول دون الكوارث و احلقيق  ورصد التغيريات العاملية 

كذلك مواجهة تديد النيازك   ،الطبيعية والوقاية منها
والكويكبات اليت مع الوقت ميك  أن تسمح لنا ألن حندد 

واليت تشري إىل أنه رمبا تإمكاننا يف إطار  ،�جًا قانونيًا ممكناً 
خربا  مناسب ميك  أن ينظر  األمم املتحدة أن ننشئ فريق

حن  ندرك متامًا احلاجة إىل العمل يف هذا  .يف هذه املسنلة
 ،االحتاد الروس ه، حن  يف وأن نكون حن  ناشطني في ،الال

وعندما أقول إن االحتاد الروس   .وخاصة يف مبادرات كثرية
ألنين أعين هنا أننا  ،صدقوين ،سيتخذ تداتري إضافية وحامسة

ب اليت حصمت لسو  احلظ يف نتجاوز تعض الشوائنريد أن 
 املاض .

إذًا م  املواضيع املهمة أياًا يف رأينا موضوع  
كيضية قيام المجنة تتحميل املنافع العممية م  استكشاف 

موعة م  املواضيع وتتصل تإطار الهذه  .الضاا 
املؤسسات الوطنية والدولية اليت حنتاج إليها يف جمال التعاون 

وأياًا يف جمال تقدمي  ،طبيق تكنولوجيات الضاا ويف ت
 .اادمات العاترة لمحدود

ال توال لدينا موارد مل نستضد منها تعد يف هذا 
وإن التقدم والنتائج اليت أحرزها االحتاد الروس  يف  ،الال

 .هذا الال ميك  أن تكون ذات أمهية حمددة لألسرة الدولية
طورنا نظرية إلترام تعاونات  حن  ،مثُال يف االحتاد الروس 

مشرتكة تني احلكومات حول تكنولوجيات الضاا  واملركبات 
الضاائية وترمجناها عمميًا مع شركا  مثل مجهورية كوريا 

وهذه االتضاقات  ،تيالروسوكازاخستان و أوكرانيا و الربازيل و 
فيها تمك اليت  ،مسحت ترفع مستوى القوانني والتشدد

ة الضاائية خاصة عندما تكون تضر  يف جمال األنشط
مع التوامات و املصاحل الوطنية متداخمة مع احتياجات دولية 

دولية واليت تضرت  احرتام التغريات التكنولوجية ولضر  
أن  . واهلدف م  هذه االتضاقات هوضواتط قانونية حمددة

نام  أن خمتمف الدول تإمكا�ا عمى أساس االستضادة 
هذه املنافع وأن تتمك  تشكل  أن تستضيد م  ،املتبادلة

حاسم أن حتدد البيئة القانونية لتعاون كامل يف جمال الضاا  
وذلك عمى أساس السياسة العامة وأسموب  .ااارج 

وجمموعة م  األساليب جتعل هذه الاواتط القانونية 

هذا تالنسبة إيل هو م  املواضيع اليت تم دوالً   .مشروعة
 .بمدان الناميةكثرية خاصة ومنها أيااً ال

إن قرار إدراج مسنلة استدامة  ،حارة الرئيس
األنشطة الضاائية يف األمد البعيد عمى جدول أعمال 
المجنة الضرعية العممية والتقنية كان نتيجة قرار متعمد 

وصياغة هذا  ،يهدف إىل إجياد التوافق يف اآلرا  تشننه
خذت م  املمارسات الوطنية لبعض أُ  ،املوضوع تصراحة

الدول تدًال م  أن ترتكو إىل املبادئ واملعايري الدولية 
مثًال حن  نعرف  .املوجودة حاليًا يف قانون الضاا  الدويل

جيداً أن الواليات املتحدة هلا إسرتاتيجيتها الوطنية اليت حتدد 
اع طقاالستدامة وتعويو االستدامة يف  مبادئ األولويات لرفع

 ،إال أن هذا املضهوم .تحدةالضاا  ااارج  يف الواليات امل
يف االحتاد الروس  فهذا ليس  Sustainability، استدامة

موضوعًا يستخدم تشكل منهج  عندما نتكمم ع  
وحن  يف نظامنا القانوين اااص وممارستنا  .األنشطة الضاائية

القانونية وعممية صنع القرار الوطين الذي لدينا ندرك متاماً 
ولذلك نتضهم  .ف هذه املسنلةأن هناك عبارات أخرى تص
ولكنين اآلن ال أريد أن أتدأ  ،اإلشارة إىل هذه العبارة

فه  تتغري م  دولة  ،مبناقشة لغوية والتكمم ع  مصطمحات
ولكنين أريد أن أشري إىل أننا إذا أردنا أن نام   .ألخرى

عمًال ناجحًا يف هذا الال جيب أن ناع قائمة م  
خاصة  ،درج حتت عنوان االستدامةالعناصر اليت ميك  أن تن

لذلك نريد ونتطمع  .عندما تكون متصمة تاألنشطة الضاائية
حن  تدورنا  ،إىل احلصول عمى مقرتحات م  الدول والومال 

ك  أن تقدم مسامهة ميلدينا تعض األفكار اليت نعتقد أ�ا 
تخذ يف تنا ة م  أجل الوصول إىل جمموعة قرارات �ائية تُ 

اصة تالنسبة إىل نطاق عمل هذا الضريق العامل هذا الال خ
 .وصالحياته ومواضيعه

هو م   يس الضريق العامل السيد مارتينيو،إن رئ
أحس  األشخاص الذي  ينظمون عممهم له رؤية واسعة 

لذلك حن  عمى استعداد لتقدمي   ،وواضحة م  هذا املوضوع
. وننمل تصدق أن تتمك  كل الدعم له يف هذا الال

م خمتمف ة احلالية م  أن تسمح لنا كضريق تنن نقيّ الدور 
املقرتحات واملبادرات اليت قدمت يف هذا الال وأن نقوم 
 تاماذ قرار تعد تضكري متعمق، شكراً جويًال حارة الرئيس.
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إضافة إىل ما  ؟هل تسمح يل تنن أضيف فكرة ما
 أشرته وإىل دعوات الربيد اإللكرتوين اليت أرسمناها امسحوا يل

تنن البعثة الروسية الدائمة  ،تنن أذكر املندوتني الكرام
كافة املشاركني يف هذه و تدعوكم أنتم األعاا  يف المجنة 

الدورة مع مكتب شؤون الضاا  ااارج  تنن حتاروا حضل 
لك احتضاًال بذه الذكرى استقبال لدينا يف البعثة الروسية وذ

 اً.شكر  ،هذي  احلضمني إذاً  ،نا إليهااليت أشر 

شكراً، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هناك مالحظة طضيضة، إن املرتجم له نص تيانك وميك  لك 

. اقرأ النص الرتمجةرصد ال حتتاج إىل  ،أن تقرأ تسرعة عادية
 .شيم تشكل عادي. املتحدث التايل هو ممثل 

(مجهورية شيم ) (ترمجة فورية م  السيد أ. البي 
وا يل أوالً شكرًا يا سيادة الرئيس، امسحبانية): المغة اإلس

إننا  .شيم  ألنكم ترتأسون أعمالناتاإلعراب ع  ارتياح 
تاتعنا تعناية عممكم كرئيس المجنة ونقدر لكم جهودكم 

إننا �نئ كذلك  .م  أجل إجناح هذه الدورة التارخيية
أعاا  املكتب اآلخري  ومديرة األوسا السيدة الدكتورة 

وكذلك أعاا  األمانة الذي  تذلوا جهودًا م  أجل عثمان 
 .عقد دورة المعة ومثمرة

إننا نتبىن كذلك مشاعر القاا  والتعازي اليت 
أعرب عنها لمشعب الياتاين تسبب الكوارث اليت عاىن 
منها، إننا نع  متاماً قساوة هذه الكوارث الطبيعية ألننا أيااً 

وام الناري الذي ميك  هذا احل ،نقع يف منطقة احمليط اهلادئ
إننا أعجبنا كثريًا تصمود الشعب  .أي حلظةيف أن يندلع 

وف تويده أن هذه املنساة سم  وإننا متنكدون  ،الياتاين
 مشوخاً.

إن الذكريات اليت حنتضل با يف هذه الدورة مبعث 
االرتياح نظرًا لالنطالقات اليت  ،عمى االرتياح وعمى التضكري

استطاعت أن حتقق أحالم وطموحات  حققتها البشرية اليت
اليت  ةواالرتياح إلجنازات األمة الروسية الكبري  ،اإلنسانية

واالرتياح  .قدمت لنا رواد الضاا  كمثًال يوري غاغاري 
أياًا لمتعاون الدويل الذي قد تعوز وترسخ يف جلنة 

وارتياحنا ألن التناول املتعدد األطراف لمضاا   .الكوتوس
وإمنا كذلك لمدوائر األكادميية  ،مدولميتد ليس فقط ل

الضعاليات اليت تمعب دورًا يف هذا  كل .والتمعات املدنية
 .وذلك لتعويو الرفاه البشري ،العامل املعومل

وإن التضكري مبعثه أن األمم املتحدة ارتقت إىل 
فهذه المجنة قد نشنت  ،مستوى هذا التحدي العصري
وإ�ا ولدت عمى املواجهة  ،خالل احلرب الباردة كما يعرف

اليت تغمبت عميها الوفاق تني و لوجية واجليوسياسية اإليديو 
األمم واليقني ألن الصراعات تني األمم ال ميك  فاها م  

وإمنا العمل  ،خالل عمل أمة مبضردها أو جمموعة منها
 .املتظافر لمجميع يف كنف احرتام حقوق اإلنسان

حممها اجلميع إن مسؤولية الكوتوس ينبغ  أن يت
اليت و ينبغ  البحث ع  املعادالت اجلديدة  ،حبس  نية

اجلمود  اكب روح العصر وينبغ  أن نتخمص عمىتو 
شيم  تعاود لذا فإن و  .اإليديولوج  الذي كان يكبمنا

لمتطرق إىل . التنكيد عمى محاسها تالنسبة لمحوار البنا 
جدول أعمال متكامل وجامع، إننا ننبذ املواجهة 

ينبغ  أن نعتنق  ،يولوجية وتسييس املسائل الضاائيةاإليد
رؤيا القرن احلادي والعشري  حلل مشاكل القرن احلادي 
والعشري  حبثًا ع  تنام  البشرية وتنام  تشر القرن احلادي 

 والعشري .

السيد الرئيس، يف الوقت احملدود املخصص 
ل إنين ال أطمح يف تناول كل البنود الواردة يف جدو  ،لموفود

موعة السبعة أعمالنا فإ�ا وردت عمى أية حال يف تيانات جم
ولك   .شيم والسبعني وجمموعة الغروالك اليت تنتم  إليهما 

املوضوع األهم يف كل ذلك هو التطور املستدام لألنشطة 
د تعض اآلثار غري املرادة واليت هذا النشاط قد ولّ  .الضاائية

نظرًا لمطبيعة الضنية ينبغ  أن نتصدى هلا داخل هذه المجنة 
نود م  جديد أن نشكر الوميل م  جنوب  .لممشكمة

ونود التطرق  ،الذي ترأس الضريق العاملمارتينيو إفريقيا تيرت 
خالل هذه الدورة إىل اإلطار املرجع  لألنشطة املستقبمية يف 

 .لهذا الا

السيد الرئيس إن التعددية قد انبنت عمى دعمات 
شاط البشري يف كنف األم  ودولة عدة وخاصة تقنني الن

القانون، إن اإلطار القانوين ينبغ  أن ميتد إىل تعويو القانون 
شيم  تود أن تتقدم عمى الضاائ  م  الناحية املضاهيمية، و 

طريق التدوي  وعمى طريق صياغة صك مينع انتشار 
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األسمحة يف الضاا  ااارج . يف الوقت نضسه إن تالدي 
نية الثالثة أنه مل يك  هنالك أي توافق سجل يف العقود الوم

عمى التضاو  عمى صك مموم قانونًا مثمما هو منصوص 
 إننا ما زلنا نمجن إىل القانون الـ .عميها يف قانون املعاهدات

Soft Law،  املرن والمني لتقنني أنشطتنا يف الضاا القانون. 
هذه الصكوك لمقانون المني ما زالت تتحكم فيها تعض 

يات الضاائية واليت تشتمل أياًا عمى عمل م  الضعال
ولك  مشاركة القطاع اااص تتطمب  ،القطاع اااص

حلل املنازعات ولآلليات ينبغ  أن ترتك الال  ،تقنيناً 
 Soft Lawـ وهذا القانون ال .لالستكشاف وروح املبادرة

صبح قانونًا صمبًا عندما تعتمده الدول يف الساحات يُ 
 .عمى تشريعاتا الوطنية الداخمية وتريده

شيم  حتبذ املنهج الربيغمايت والتدرجي  الذي إن 
شيم  سوف تطور التدرجي  لمقانون الضاائ  و يسمح تال

تواصل العمل الكثيف م  أجل النهو  تالتعددية يف 
خاصة سنحاول تعويو التطبيقات الضاائية  ،الضاا  ااارج 

هداف األلضية وذلك إعالً  أل ،يف تعويو التنمية البشرية
حملافل اإلقميمية سنضعل ذلك يف الكوتوس ويف ا .لمتنمية

 وشبه اإلقميمية.

يف الساحة الوطنية تعمل تالدي عمى تعويو تعاو�ا 
مع تعض الشركا  كاالحتاد األورويب واألرجنتني والربازيل 
وكندا والصني وكوريا واإلكوادور والواليات املتحدة واالحتاد 

نود  .م  تني دول أخرى ،الياتان واملكسيكالروس  واهلند و 
اسرتعا  االنتباه إىل أن وفد تالدي له ممثمون م  الدول 
والدورات األكادميية والقطاع اااص إذًا كل الضعاليات اليت 
تقوم تنشاط فاائ  وذلك لضتح سبل جديدة لمتعاون 

وهذا اجلهد يكممه اجلهود  .الثنائ  أو متعدد األطراف
. ر القانوين الوطين الذي يتطمبه نشاطنا الضاائ لتعويو اإلطا

حد ود أن تتحول يف مستقبل عاجل إىل أشيم  تو 
 .الضعاليات يف الال الضاائ 

إننا دخمنا مرحمة جديدة يف االستكشاف 
الضاائ  املتسمة تالعوملة وتالرغبة يف التعاون واملتميوة أيااً 

 ، ترسم أهداف ممموسة متمحورة حول الرفاه الشخص
ذلك أن الشخص البشري ينبغ  أن يكون اهلدف والغاية 

 .شكراً  ،م  كل جهودنا

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .واملتحدث التايل هو ممثل فنوويال ،مثل شيم  عمى تيانهمل

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد م. كاستيلو 
شكرًا يا سيادة الرئيس، (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

تسم وفد اجلمهورية البوليضارية الضنوويمية امسحوا يل تنن 
إىل جمموعة الشخصيات اليت ترافقكم يف و أتقدم إليكم 

ونود أن  .املكتب تنفال التمنيات تالنجاح يف هذا العمل
نتبىن التاام  الذي أعرتت عنه الوفود األخرى إىل الياتان 

 .اليت أملت ته نتيجة الكارثة الطبيعية

وفد تالدي يتبىن كذلك ما قاله السيد السضري 
سم جمموعة السبعة وسبعني اعم  سمطانية م  إيران ت

تاديميا م  مجهورية   والصني وتيان معايل السضري فريدي
 الغروالك.سم اكولومبيا ت

ألضني أيار/مايو السيد الرئيس، يف ست وعشري  
ير السمطة الشعبية وز ، فإن يف مدينة كراكاس ،وإحدى عشر

م  لمعمم والتكنولوجيا والصناعات االنتقالية قد تبىن عقد 
تشييد وش  الساتل الضنوويم  األول لالستشعار ع  أجل 
تالتعاون مع الصني وذلك م  خالل  ،VRSS 1 ،تعد

صص لرصد وسوف خيُ  .الشركة الصناعية لمحائط الكبري
اية ألضني واثنا عد إطالقه إىل الضاا  يف �عد تَ األر  ع  تُ 

حكومتنا منذ عام تسعة رغبة وذلك يشهد عمى  ،عشر
 ،وتسعني لتصميم وتنضيذ سياسة عامة يف الال الضاائ 
صد وكذلك تمبية احلاجات احلكومية يف جمال االتصال ور 

 .ألر  والتطبيقات الضاائية األخرىا

 ؟]الطاقات[؟إن  ،خالل العقد املاض 
أدت إىل إنشا  جلان ومركو التكنولوجية الضنوويمية قد 

رية لألنشطة الضاائية اليت أصبحت اخمصص ووكالة توليض
 .ألضني ومثانيةكانون األول/ديسمرب عممية منذ الضاتح م   

معنية تتعويو وحتضيو االستكشافات  ،األتاي ،إن هذه الوكالة
وتعمل عمى تنضيذ  ،العممية والتكنولوجية يف الال الضاائ 

سيمون الساتل  ،١سات  الربنامج فيين ،ثةترامج فاائية ثال
ترنامج مركو التحقيق والتنمية صناعة السواتل توليضار، 

الساتل الضنوويم   ،VRSS 1الصغرية والربنامج الضاائ  
لإلشعار ع  تعد وتتنسيق م  وزارة السمطة الشعبية لمعمم 

سات  والتكنولوجيا والصناعات االنتقالية، الربنامج فيين
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ساتل سيمون توليضار وتالتعاون مع مجهورية ال أو ،واحد
الصني الشعبية لتعويو القيم الثقافية والتعميمية والصحية 
وتقدمي خدمات اهلاتف يف األرياف واإلنرتنت وترامج 

وهناك ألف وأرتعمائة وسبع  .عدالصحة والتعميم ع  تُ 
وإننا  .شرت عمى أراضيناهوائيات اليت نُ  ؟]أنتني[؟وعشري  
ا م  تعاون أمريكا الالتينية والكارييب والتعاون الدويل استضدن

يف الصني  . ومنذ إطالق الساتل يف سيكشونغيف منطقتنا
فهذا  ،ألضني ومثانيةتشري  األول/أكتوتر يف تسعة عشري  

يف املائة م  قدرته التصميمية الساتل يعمل تنسبة مائة 
يم يف احملطة ألضني وتسعة أقتشري  الثاين/نوفمرب ويف  .مسيةاإل

مونيت فيديو يف األوروغواي القائمة يف  "مونواـ "األرضية ل
والذي سوف يرصد "س  إس إن تا " نظام لمرصد الساتم  

ويف  .لمساتل سيمون توليضار "كو"الشريط اجلنويب ملنطقة 
سوف يعود إىل فنوويال ألضني وإحدى عشر حويران/يونيو 

لذي  كانوا ا[؟يتعذر مساعها؟] خصائ  ست وعشري  أ
 .يكممون دراسات الدكتوراه يف الصني

فيما يتعمق مبركو األحباث والتنمية وصناعة السواتل 
فإننا نبحث ع  جيل جديد لمتكنولوجيا الضاائية  ،الصغرية

املالئمة م  خالل تعويو الشبكات العممية املتكاممة يف 
ويف  .الت القطاعيةاواألحباث يف ال ،الضاا  ااارج 

فإن احلكومة الوطنية تقوم تنعماهلا عمى املدى  ،ةااالص
القصري واملتوسط م  أجل إقامة منطمق ساتم  لمرتط تني 

وذلك لتعويو النموذج اجلديد  ،شبكات االتصاالت ع  تعد
 "١فيين سات "لالقتصاد االجتماع  م  خالل ترنامج 

وإدخال تطبيقات لمتكنولوجيا الضاائية يف القطاع العام 
م اماذ القرار يف جمال الطاقة والوراعة والصحة اليت تدع

وإنشا  قدرات وطنية يف جمال  .والتعميم والبيئة والتخطيط
تدريب املهارات البشرية أو البنية التحتية املادية الرائدة اليت 

محطات أرضية لمرصد الساتم  كحتوي القدرة التكنولوجية  
 الذي  أو صناعة السواتل الصغرية واملشغمني الساتميني
 شهدوا عمى شهادات عالية يف التكنولوجيا الساتمية.

السيد الرئيس، إن تدريب املهارات البشرية يمعب 
لدينا أكثر م   ،دورًا أساس  يف األنشطة الضاائية الوطنية

ألف مئة موظف قد تارتوا يف جمال االستشعار ع  تعد 
مهين قد مرجوا م  معهد االستشعار ع  تعد يف  ٥٢و

ومخس  .وكذلك م  املعهد الضاائ  الربازيم  ،ية اهلندمجهور 
ومخسمائة وسبع وعشري  معمم م  ترنامج تعويو القدرات 

لمنظام التعميم  الوطين الذي تادرنا إليه يف عام ألضني 
وكذلك عدد كبري م  املهنيني واألخصائيني الذي   .وسبعة

وإضافة إىل كل ذلك هناك  .يشاركون يف ورش عمل وطنية
نامج لتبادل املعمومات العممية والتكنولوجيا تني وكالة تر 
"[؟أتاي أسرتومي؟]" واملعهد الضاائ  األورويب  "األتاي"

وهناك حوايل تسعني خبري متخصص يف العمميات الساتمية 
وسيكون هناك حمقة دراسية  .وإدارة املشاريع الضاائية

اية أساسية يف ما يتعمق تتنمني املنطمقات الساتمية يف �
 .ألضني وإحدى عشرحويران/يونيو 

سيكون هناك مؤمتر ثالث عمم  وم  هذا املنطمق 
يف جمال االتصال ع  تعد وتكنولوجيا املعموماتية يف كيتو 

س يف توكذلك ندوة سوف تعقد يف غرا ،يف اإلكوادور
النمسا وحمقة دراسية حول تطبيقات النظم العاملية لمنظم 

ة البشرية واملؤمتر احلادي ملنضعة وتنمي GNSSالساتمية 
والستني الدويل لممالحة الضاائية يف تراها يف اجلمهورية 

هناك تعض الكتيبات والوثائق التثقيضية  ،وكل هذا .التشيكية
 روتوندا.فنوويال يف الشباك اليت توزع يف 

أما فيما يتعمق تاملعمومات املتعمقة تاالستشعار ع  
ىت اآلن قد التقت تعد لألر  منذ عام ألضني وسبعة ح

احلكومة الوطنية وجهوت وصنضت أكثر م  مخسني ألف 
أما يف ما  ".سبوت أرتعة ومخسة"صورة منخوذة م  السواتل 

يف الربامج يتعمق تربنامج تطبيقات التكنولوجيا الضاائية 
تالتنسيق مع وزارة التعميم االجتماعية فوكالة "األتاي"، 

والتعميم ع  تعد لدى  نضذ ترنامج لمطبتُ  ،والصحة لبالدي
التمعات األصمية لبمدة أنتونيو دياس يف والية دلتا 

وخالل العام ألضني وتسعة إىل عشرة كان هناك  .أماكورو
نشئت تني املدارس واملستشضيات وكذلك صالت ساتمية أُ 

الوصول إىل اإلنرتنت لغر  تعميم  أو طيب وإقامة وتشغيل 
 .ملعمومات املعموماتيةم اعمو اثنني وثالثني مركو ل  أكثر م
تنسق مع عدد م  الوكاالت الوطنية م   "األتاي"ووكالة 

أجل إدخال التكنولوجيا الضاائية عمى جمموعة م  أدوات 
وكل ذلك يعوز كذلك شبكة الوقاية م   .اإلدارة العامة

تتنسيق م  وزارة  ،الوالزل لدى مؤسسة االستشعار ع  تعد
 .نولوجيا والصناعات االنتقاليةالسمطة الشعبية لمعموم والتك

خالل شهر نوفمرب ألضني وعشرة قد ...  والربنامج
قد يف مدينة كراكاس حمقة تدريبية إلعمال ااريطة الدولية عُ 
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وتالتعاون مع المجنة  ،لمضاا  وذلك حلاالت الكوارث
وكانت  "،الكوناي"الوطنية لألنشطة الضاائية لألرجنتني 

مة صدرت ع  وكالة اجلاكسا هناك تيانات ساتمية ذات ص
 .فرنسا كنيس م سات م  كندا و  الياتانية واملشغل رادار

ومبوجب االحتضال الدويل لمذكرى اامسني لمرحمة الضاائية 
واحد وستني ومرور نيسان/أتريل  ١٢األوىل ليوري غاغاري  

فإن الوكالة تالتنسيق مع سضارة  ،مخسني عاماً عمى الكوتوس
عتمدة يف فنوويال قد نظمت يف مدينة  االحتاد الروس  امل

حدث مسمى الضاا  نيسان/أتريل كراكاس خالل شهر 
 والذي انطوى عمى أفالم وصور. ،م  أجل السالمة

فإن وكالة السيد الرئيس، يف جمال التعاون الدويل 
تعمل تشكل مشرتك مع ممثمني ع  وزارة السمطة  يتااأل
ت الدولية عاهدااملعبية لمعالقات ااارجية ملراجعة الش

االسرتاتيجيات املستقبمية  وتصديق عقد عميها ولتحميل
وخالل عام  ألضني وتسعة وإحدى عشر عقدنا  .لمتعاون

صكوك وعقود تعاون اتتدائ  مع األرجنتني وفرنسا وروسيا 
وكذلك اتضاق تعاون مع توليضيا يف عام ألضني وإحدى عشر 

اهلند والربازيل وما زلنا ننضذ مشاريع تعاونية مع الصني و 
 .واألرغواي

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
التبادل "يف إطار البند الراتع  ملمثل فنوويال عمى هذا البيان.

 .تبقى متحدث واحد "العام لآلرا 

سياسات األوروتية المعهد (السيدة ج. روبنسون 
 ،د الرئيسالسي) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): مضاا ل

إنه مل  دواع  سروري أن أعر   ،حارات املندوتون الكرام
مضاا  لسياسات األوروتية العميكم آخر أنشطة معهد 

ESPI،  إعطا  مصنع  آسيا رأيًا مطمعاً يف وهو مهمته
طويمة األمد ألوروتا يف جمال التشنن املسائل ذات األمهية 

يشكل  ESPIويف هذا اإلطار فإن  .أنشطة الضاا  العامل 
كما أن   .منصة مستقمة لتطوير االسرتتيجيات واملواقف

ESPI  ينظم شبكة أحباث وشبكة أكادميية امسها
 .تنسق مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية ن؟]إسربو [؟

قد شرع يف مبادرات  ESPIفإن ومنذ الدورة األخرية لمجنة 
وأود تشكل خاص أن  ،عديدة ذات أمهية لعمل هذه المجنة

عمى تطبيقات الضاا  يف املركوة مط الاو  عمى أنشطة أس
ألضني وعشرة نشر ، ويف هذا الصدد يف أيمول/سبتمرب إفريقيا

ESPI  تقريرًا أعد تالتعاون مع الرئاسة البمجيكية ألوروتا
 .تالرتكيو عمى التعاون األورويب اإلفريق  لتطبيقات الضاا 

التقرير كان  هذاالرئيس  له [؟يتعذر مساعها؟] وإن النظر 
خالل  ESPIمائدة مستديرة تني أوروتا وإفريقيا نظمها 

ويف آواخر ألضني وعشرة  .اجتماع المجنة يف ألضني وعشرة
جمموعة م   ESPIوتداية ألضني وإحدى عشر نشر 

الدراسات ووثائق السياسات تشتمل عمى جماالت مثل 
وتشكل  .تطبيقات الضاا  والتكنولوجيا واألم  واألنظمة

تعبري ع  الشضافية وتنا  الثقة يف الضاا  مما قد الص تغية خا
يسهم يف عمل الضريق العامل املعين تاالستدامة طويمة األمد 

ميك  حتميمها  ESPIوكافة تقارير  .ألنشطة الضاا  ااارج 
 .www.espi.or.atعمى موقعنا 

عًا لمكتيب السنوي إن املعهد أياًا يشكل مراج
[؟يتعذر مساعها؟] حول سياسة الضاا  وآخر نسخة عنه 

 .لعام ألضني وتسعة إىل ألضني وعشرة سوف تتاح عما قريب
إن جممدات الدراسة يعدها املعهد فاًال ع  تاحثني 

يف [؟يتعذر مساعها؟] نشر م  خارجيني وهذه المدات تُ 
لك جمموعة واسعة وحن  نعترب أن مبادرتنا مبا يف ذ .نيويورك

 .م  املنشورات ميك  أن تدعم تضعالية عمل هذه المجنة
وتعد احلصول عمى جائوة احلالة التشاورية اااصة مع المس 

قد زار الدائرة املختصة  ESPIإن  ،االقتصادي واالجتماع 
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك تغية مناقشة التعاون 

 املستقبم .

أغتنم هذه الساحنة تغية دعوة  أود أن  ،يف ااتام
كافة املندوتني إىل احلضل وافتتاح املعر  يف الساتع م  

يف األسبوع املقبل يف متام الساتعة مساً  يف حويران/يونيو 
ESPI ويسرنا أن يكون رئيس المجنة هو الذي سيتحدث،  

 .كونه املتحدث الرئيسه يف هذا احلدث

وية): شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميالرئيس 
 .عمى هذه املداخمة احلافمة تاملعمومات جويالً 

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

 نكمل اآلن وعمى أمل أن ننته  م  النظر يف
يضيد البند ااامس عمى جدول األعمال وهو تعنوان ... أو 

، واألنسب ثام  ليوم االثننيتننه سنؤجل النظر يف البند ال

http://www.espi.or.at/
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سبل "كون لدينا مداخالت تشنن البند الساتع تعنوان ي
ووسائل احلضاظ عمى استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

 .الكممة لالحتاد الروس  .السممية

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. بارسيغوف 
شكرًا حارة الرئيس، إن (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

االحتاد الروس  يكم  يف إجياد السبل والوسائل �ج 
حضاظ عمى استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  لم

تاألولوية وقد مت حتديده حتظى وهذا يشكل أمورًا  ،السممية
بىن عمى أساس املصاحل اليت تتيح اإلتقا  عمى هذه وال زال يُ 

 .البيئة م  دون أسمحة ومنضتحة عمى التعاون السمم 
ميًا أن الوضع االسرتاتيج  يف العامل ال ميك  توقعه ويبدو ج

هذا يعود إىل  ،فنوالً  .لو مت نشر األسمحة يف الضاا 
إىل هذه األسمحة اليت سيكون مقرها يف   وصول العاملال

إمكانية ونظرًا لمميوات التكنولوجية سيكون هناك  ،الضاا 
ويف ذلك ستختمف ع   ،ستخدامها تشكل انتقائ ال

 يت لعقود قد عممت كرادعًا نووياً.دمار الشامل الأسمحة ال
الضرق نضسه هو أنه ضم  ظروف معينة هذا قد يؤدي 
تبعض السياسيني عمى النظر تاألسمحة اليت مقرها الضاا  

 .عمى أ�ا أسمحة ميك  تالضعل استخدامها

إن إزالة العقبات أمام النظر إىل هذا الوضع 
تاكة يف عممية صنع االسرتاتيج  قد يؤدي إىل تغريات ف

القرار االسرتاتيج  والسياس  يف الدول اليت قد متتمك هكذا 
وتالطبع تعض تداتري اإلجاتة  .مقرها يف الضاا  ،أسمحة
ونتيجة لذلك سيعاد إنتاج  ،ضر  عمى دول أخرىسوف تُ 

التصادم والتنافس مما قد يصل إىل مرحمة جديدة ذات نتائج 
  الصعب رصد االمتثال نه مفنعرف أ .يصعب أكثر توقعها

التضاقات نوع السالح ع  األر  ونعرف أنه حىت سيكون 
، أمك  نهذا إ ،أصعب هذا األمر يف الضاا  ااارج 

ق روسيا م  االقتناع تنن املبادرات اليت قد تؤدي إىل وتنطم
نشر هذه األسمحة يف الضاا  واعتماد العقائد اليت قد 

سوف تنسف  ،رج تمحظ استخدام القوة يف الضاا  ااا
األسس األخالقية واملنطق السياس  الكام  ضم  تعويو 

ما أنه هذا قد ينسف املبادئ واملعايري ك .آلية عدم االنتشار
 .األساسية اليت ترعى قانون الضاا  ااارج  الدويل

واحد يف دورتا السادسة و يف العام ألضني 
ا إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة كان فيه ،واامسني

مقرتحني م  االحتاد الروس  تغية صياغة أداة وصك دويل 
شامل حول عدم نشر األسمحة يف الضاا  وعدم استخدام 

ويف  ،القوة أو تديد القوة تالنسبة إىل األجسام يف الضاا 
حني أنه يتم اإلعداد هلكذا توافق اعتماد فرتة مساح تالنسبة 

 .اارج يف الضاا  ا[؟يتعذر مساعها؟] إىل نشر وسائل 

الحقًا أدلت روسيا تبيان يضيد تن�ا ل  تكون أول 
ودعت  ،م  ينشر أية أسمحة عمى أي نوع يف الضاا 

وإن  .الدول املسافرة إىل الضاا  أن تنام إىل هذه املبادرة
دمت يف مؤمتر نوع السالح املبادرة الروسية والصينية اليت قُ 

قد عوزت ضذت يف مشروع معاهدة يف هذا املوضوع واليت نُ 
 العمل يف هذا اإلطار.

السيد الرئيس، إن الضرص اجلديدة لالجتاه حنو 
ًا ميك  أن يتاح عرب اهلدف النهائ  الذي نسعى إليه مجيع

 .اممة وتداتري تنا  الثقة يف الضاا  ااارج الشضافية الش
العامة  ةميعاجلإطار يف عمل الوعمى أساس سنني طويمة م  

شر م  األمني العام لألمم رير نُ يف العام املاض  أشار تق
املتحدة قد اص خمتمف املقرتحات القائمة م  الدول حول 

م  األمم املتحدة تقرر  ٦٥/٦٨ووفقًا لقرار  .هذه املسنلة
جمموعة م  ااربا   ،حبمول عام ألضني واثين عشر ،تنسيس

ليهم تمخيص وتطوير هذه طمب إاحلكوميني سوف يُ 
لنسبة إىل تنضيذها واملمارسة املقرتحات ووضع توصيات تا

 ولـ أومع االنامام  ،حن  نعترب أن هذه المجنة ة.الدولي
اختصاصها رمبا تمحظ يف تقريرها اهتمامنا يف االلتوام مبجال 

أن يتم إحراز تقدم حقيق  ممموس يف جمال متاخم لموعة 
فجميعنا حيتاج لمتضكري مبوضوع  .املسائل اليت ننظر با هنا

مل منسق لضريقنا العامل املعين تاالستدامة التنسيس لع
وال تد لنا م   .طويمة األمد يف أنشطة الضاا  ااارج ال

التنسيق مع جمموعة ااربا  احلكوميني الذي  أشرت إليهم 
فيبدو جميًا أن والية الضريق العامل م  ناحية التداتري  ،ساتقاً 

ًال ع  فا ،الطوعية لتعويو سالمة واستدامة األنشطة الضاا 
 ،الضاا  ااارج يف التوويد تاملعمومات تالنسبة إىل الوضع 

جيدر أن تكون منسقة مبا ينيت تاملنضعة مع اجلهود اليت 
ننمل أن يبقى  .سوف يشرع فيها فريق ااربا  احلكوميني

ومبا أن املبادئ والطرق التنظيمية  ،ذلك تضهما م  الومال 
توجب �جًا مسؤوالً لسياسة فاعمة يف هذا الال املهم نس

واسعة املضاهيم ملختمف  كبري يرتكو عمى رؤية  إىل حد
 مكونات هذه املسنلة املعقدة.
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حارة الرئيس، يف السنوات األخرية إن المجنة 
وهيئاتا الضرعية قد شهدت تغريات كبرية حتدث يف طريقة 

إال أنه حىت اآلن مل يك  م  املمك  االرتقا  إىل  ،عممها
م  ناحية أشكال وطرق عممنا مبوجب  ،ديدةاإلمكانية اجل

ويف التطرق إىل هذا  .تند األولوية هذا عمى جدول األعمال
تتاح احلاجة إىل النظر تشكل معمق يف مسنلة  ،الوضع

. فهناك أفكار ومقرتحات احلضاظ عمى السالم يف الضاا 
وما نضتقر إليه هو �ج منتظم  ،يرة تالذكر يف هذا الصددجد

 .ذا الاللمعمل يف ه

وال زلنا غري مستعدي  لمنظر يف الوضع ألنه 
فال ميك  إال  .وإليكم األسباب ورا  ذلك ،منساوي لمغاية

أن عددًا م  النواح  املتصمة تننشطة  ،أوالً  ،أن نراع 
الضاا  اااصة تاحلضاظ عمى الضاا  ااارج  لألغرا  
السممية تعترب مبختمف الطرق مبوجب خمتمف البنود عمى 
 .جدول أعمال اهليئتني الضرعيتني التقنية والعممية والقانونية

وهنا أشري إىل آلية التطوير السمم  لمضاا  ااارج  وتعويو 
وتطوير نظام قانوين دويل ينظم أنشطة الضاا  ومكونات 
مهمة يف العمل تغية ضمان أنشطة الضاا  اآلمنة والقاتمية 

رت  تتنكيد كبري وميك  أن نض .لمتوقع يف الضاا  ااارج 
أن نطاق أنشطة فريق العمل املعين تاالستدامة  ... تنن حالً 

طويمة األمد ألنشطة الضاا  سوف يتيح لنا الضرصة لتعويو 
فهمنا هلذه املسائل تغية احلضاظ عمى الضاا  لألغرا  

واحلصول عمى فكرة أوسع لمنواح  الناشئة  ،السممية
 .اجلديدة هلذه املسنلة

فإن وضعًا مؤاتيًا قد نشن  ،لوقت احلايليف ا ،ثانياً 
إلحراز تقدم حقيق  يف النظر يف تداتري تنا  الثقة يف 

وإن جمموعة ااربا  احلكوميني قد  .الضاا  ااارج 
تنسست وإن فريقنا العامل املعين تاستدامة أنشطة الضاا  

ومع النظر يف جمموعة م  املسائل موضوعياً تتطرق ااارج  يُ 
فاًال ع   .الختصاصيني لضريق ااربا  احلكومينيإىل نطاق ا

فإن االحتاد األورويب لديه مشروع مدونة سموك  ،ذلك
ألنشطة الضاا  هو تكميًال وامتدادًا لمموضوع نضسه ويومع 

ويف كل ذلك  ،منتدى سياس  ودتموماس  حول املسنلة
 ا مجيعاً أن نضكر تآليات التنسيق.سيكون عمين

والعمميات املذكورة آنضًا تؤكد  إن الضعاليات ،ثالثاً 
األمر األهم تنن التداخل والرتاتط لكافة العناصر اليت تصب 

 .يف موضوع احلضاظ عمى الضاا  لألغرا  السمميةمجيعها 
نن التطور ككل توحن  ننطمق م  االفرتا  املتضائل القائل 

يف �ج الضاا  هلذه الموعة م  املسائل سيكون هلا األثر 
عمل هذه المجنة مبوجب هذا البند ذات عمى اإلجيايب 

 األولوية عمى جدول األعمال، شكراً جويًال حارة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة الروسية): الرئيس 
 .وأعط  اآلن الكممة لمياتان .جويًال ملندوب االحتاد الروس 

(الياتان) (ترمجة فورية م  السيد ت. أوساوا 
 ،املندوتون الكرام ،كرًا حارة الرئيسشالمغة اإلنكميوية): 

سم شعب وحكومة الياتان أود أن أعرب ع  جويل اتداية ت
متنان عمى الكممة الطيبة واملساعدة اليت قدمتموها إلينا اال

تعد الوضع املنساوي والصعب الذي تنتى ع  الولوال 
 م  التارخييني يف الثاين عشر م  آذار/مارس.تسوناالو 

وري أن أتوجه إليكم تكممة نه مل  دواع  سر إ
لمدورة الراتعة والعشري  لكوتوس مبناسبة عيدها اامسني 

سبل ووسائل احلضاظ عمى استخدام "حول البند ااامس 
وتغية تطوير  "،الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

التطبيقات واحلضاظ عميها الستخدام الضاا  ااارج  يف 
، األواصر املمموسةاألغرا  السممية م  األساس تنا  

ويف ذلك  ،الثنائية واملتعددة األطراف تني األطراف املعنية
فإن الياتان قد عقد مؤمترًا ثنائيًا مع الواليات املتحدة حول 

ويف آخر  .حتديد املواقع منذ ألضني وواحد كل سنة ،GPS الـ
تمغ الياتان ع  حالة نظام كانون األول/ديسمرب اجتماع يف  

وترنامج نظام سواتل  "سات يتميإ"مى سواتل زيادة املركو ع
يف حني أن الواليات املتحدة وصضت  "[؟كوازي زمييت؟]".

وقد اغتنمت  .اااص با GPS لوضع احلايل لنظام الـا
لضرصة لمتنكيد عمى أمهية ضمان استكمال لتان االدو 

 GPS مجيعها احلالية مع الـ GNSS التضاعل واملطاتقة تني الـ
 .QDASSو

نسبة لمعالقات املتعددة األطراف اليت طورت وتال
كوتوس فإن الياتان يدعم تقوة المجنة الدولية مظمة  حتت 
سست كموقع لمتبادل الواسع اليت أُ  GNSS ICG حول الـ

لممعمومات حول أنظمة مالحة السواتل العاملية اإلقميمية 
املناقشات اآليمة إىل زيادة يف والدولية وشارك تشكل فاعل 

الدوليني  GNSS ل واملطاتقة تني موودي  تالـالتضاع
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السادس  ICG ويسر الياتان أن يستايف الـ .واإلقميميني
يف حني  .م  هذا العام يف طوكيوهذا يف أيمول/سبتمرب 

كدول مستهمكة وموودة تطريقة   GNSSيومع التعاون مع 
 ICG ونتوقع م  أنشطة الـ .وثيقة أكثر م  ذي قبل
 GNSS توسع مشاريع وتطبيقات الـالسادس أن تساعد يف 

 .يف العامل

إضافة إىل ذلك سوف يكون الياتان املشارك يف 
استاافة منتدى وكالة الضاا  اإلقميمية آلسيا واحمليط 

منتدى حيث ميك  لمدول أن هو و  APRSAFاهلادئ 
تتشاطر حاالتا تالنسبة إىل سياسات وخطط الضاا  فاالً 

 .رب استخدام الضاا ع  متاتعة مصاحلها املشرتكة ع
ومنتدى هذا العام سوف ينعقد م  السادس إىل التاسع م   
كانون األول/ديسمرب يف سنغافورة ونتطمع إىل مشاركتكم. 

طالع تدوره ضيسعى الياتان إىل اال ،وعرب تبادل اآلرا  هذا
لامان مستقبل استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

 السممية.

تان أود أن أعيد التنكيد السيد الرئيس، تاسم اليا
، عمى أمهية كوتوس يف تعويو االستخدام السمم  لمضاا 

تشارك مباشرة يف أنشطة الضاا  ليس لتمك الدول اليت 
لك  الذي  يف سياق هذه المجنة هلم الطموح أو و  ،فحسب

ويشارك الياتان يف مناقشات  .الرغبة يف املشاركة يف املستقبل
وقد  .منذ تنسيسه لممرة األوىلمتعددة األطراف عرب كوتوس 

أسهم يف عممية صنع القوانني وغريها م  اإلجنازات مبا يف 
 .ذلك تطوير معاهدات الضاا  واملبادئ وااطوط التوجيهية

الضاائية ته إن الياتان يعمل يف أنشط ،وغين ع  القول
وتغية  .االمتثال الكامل مع هذه القواعد والتطوراتت

ول يف عممية صنع القوانني يشعر تشجيع مشاركة أوسع لمد
قوانني مرنة ال تكون ممومة   إرسا  الياتان أنه م  العمم

 .قانوناً وسوف نتعاون تشكل كامل يف عممية الصياغة

ا مسرور ألن االستدامة الطويمة أن ،سيدي الرئيس
لضاا  ااارج  ه  موضوع النقاش األمد البعيد يف أنشطة ا

هذه املسنلة أساسية لالستخدام اهليئة الضرعية حبيث أن  م 
خالل  .طويل األمد لمضاا  ااارج  لمتطبيقات السممية

آخر اجتماع لمجنة الضرعية تقرر أن أرتعة فرق خربا  سوف 
تغية التطرق تشكل أفال لمطبيعة املتعددة الوجه  ،تشكل

يف  وسوف يشارك الياتان  .جدول األعمالعمى هلذا البند 

مدير جمموعة  ،الدكتور أوتارا ويوص  .كل م  هذه الضرق
رئاسة عمل فريق ااربا  يف مشارك ك ،جاكسا ،تيئة الضاا 

ويتطمع الياتان إىل  .مسنلة طقس الضاا ل او نتيالذي 
خاصة  ،اإلسهام يف آرائه واالستماع إىل آرا  اآلخري 

تطوير التداتري طويمة األمد الستدامة أنشطة إىل تالنسبة 
ع تشاطر املعرفة التقنية نوم ،تشكل خاص .الضاا 

ومعمومات السالمة اليت متكنا م  مجعها خالل جتارب 
املعمومات [؟يتعذر مساعها؟] أنشطة الضاا  عمى أمل أن 

اليت أنتجت عرب املناقشة ميك  تمخيصها يف أوانه وتوزيعها 
الوسائل تشكل مناسب مما يتيح التوسع اإلضايف لمسبل و 

 غرا  السممية.محضاظ عمى الضاا  ااارج  لألل

إن أسالفنا قد عمموا دائبني يف  ،السيد الرئيس
نصف القرن األخري إلنشا  قاعدة متينة ميكننا عمى أساسها 

الياتان األمل دو وحي .أن نرسم مستقبل استخدام الضاا 
سنستكمل استخدامها لامان األسس تنن هذه 

وميك  أن  .االستخدام املستدام والسمم  لمضاا  ااارج 
مل أنه تعد مخسني عامًا م  اليوم سوف يتم النظر إىل نن

مسامهاتنا كمثال ممتاز عمى السبل والوسائل اليت ميك  فيها 
، ليس تشكل سمم  احلضاظ عمى الضاا  ااارج 

 ،ولك  تشكل مستدام أياًا لألجيال املستقبمية ،حسبو 
 .شكراً جويًال عمى إصغائكم

شكراً ميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكالرئيس 
املتحدث  .صاحب السعادة عمى هذا البيانيا جويًال 

لبند ااامس اليوم هو إىل ااألخري عمى القائمة تالنسبة 
 مندوب الواليات املتحدة املوقر. 

(الواليات املتحدة السيد ك. هودجكينز 
األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا حارة 

ال ساتق له م  ئيس، اليوم لدينا مستوى السيد الر  الرئيس.
إن الواليات املتحدة هلا تاريخ  التعاون الدويل يف الضاا .

طويل وناجح يف جمال التعاون املدين يف الضاا  مع الشركا  
وخالل العقود اامسة عشر األخرية قد وقعت  .اآلخري 

الواليات املتحدة أكثر م  أرتعة آالف اتضاق مع أكثر م  
مستوى التعاون اجلديد يوداد إن و  ،مة ومنظمة دوليةمائة أ

 .كل عام
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خالل العام املاض  وقعت الناسا مخس وسبعني 
اتضاق دويل جديد مع منظمات وكيانات حكومية وغري 

وإن عدد الدول اليت تستثمر يف أنشطة  ،حكومية أخرى
الضاا  قد ارتضع تشكل منتظم وتات هناك وجود ممحوظ 

 .لضاا  ااارج مقطاع اااص يف ال

تالنظر إىل املستقبل إن التعاون الدويل يف الضاا  
 .تالنسبة لمواليات املتحدةقصوى سوف يظل يكتس  أمهية 

جمموعة يف ومنذ اجتماعنا األخري شرعت الواليات املتحدة 
م  املبادرات الدولية اليت سوف تنتج منافع كبرية يف 

إن  فمثالً  .يةاستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السمم
العالقات املنتجة الثنائية م   الواليات املتحدة هلا العديد

وتود الواليات املتحدة أن تنئ  .م مالحة السواتلانظتشنن 
إيطاليا واملضوضية األوروتية عمى استاافتها الناجحة 

ة سواتل املالحة ماع ااامس لمجنة الدولية حول أنظملالجت
ى لمموودي  ذات الصمة يف تدواجتماع املن ICG5العاملية 
م  الثام  عشر يف تشري  األول/أكتوتر  ايف إيطاليتورينو 

 .ألضني وعشرةم  إىل الثاين والعشري  

وننوه مبكتب شؤون الضاا  ااارج  أوسا عمى 
الندا  املميو يف املساعدة عمى مطيط هذا االجتماع 
الـ و وتنظيمه ودعم مستمر كنمانة تنضيذية ملنتدى املوودي  

ICG.  تستكمل الواليات املتحدة تقدمي الدعم املايل سو
يف مثل ذلك  GNSSــلألوسا دعمًا لألنشطة املتصمة تال
ومنتدى املوودي   ISG ورش العمل اإلقميمية ودعم الـ

 .واملوردي 

وأياًا لمواليات املتحدة العديد م  العالقات 
تمع وجن ،الثنائية املنتجة تشنن مسائل املالحة الساتمية

تشكل منتظم عمى اهلند والياتان وروسيا واالحتاد األورويب 
تعويو التضاعل تني األنظمة مناقشة السبل اليت امذت لتغية 

وم  منظور   .وحتسني اادمات لتمع املستخدمني العامل
أوسع نطاقًا فإن الواليات املتحدة تتصل تنمم أخرى لمنظر 

أهداف استكشاف  وهدفنا هو تعويو ،يف التعاون الدويل
الضاا  املشرتكة وتعثات أو مهمات تعاونية وتكميمية يف 
استكشاف الضاا  فاًال ع  تطوير التكنولوجيات اجلديدة 

 .اليت سوف تضتح فرصاً جديدة لالستكشاف واملغامرة

وأياًا تعمل الواليات املتحدة عرب جمموعة مراقبة 
مع تسعة وسبعني دولة عاو أخرى  GEOاألر  

وضية األوروتية وستة وأرتعني منظمة مشاركة تغية واملض
وإن رؤية جيو  .جيوس ،نظام رصد األر  العامل لتنسيس ال

حتقيق املستقبل حيث أن القرارات واألفعال يف جليوس ه  
اليت تصب يف املصمحة اإلنسانية قد تكون مطمعة ومنسقة 

كما   .وشاممة وترتكو عمى معمومات ورصد مستدام لألر 
 ،اليات املتحدة عاو يف جلنة السواتل ملراقبة األر أن الو 
اليت تعترب عمى أ�ا آلية التنسيق الرئيسية لمضاا   ،سيوس

 .جليو ووكالة الضاا  املنسقة داعمة جليوس

وعمى ضو  هذه التطورات وإجنازات كوتوس ال 
رك م  هذه المجنة تالنسبة حزال وفدي غري مقتنع حباجة لت

فما م  ندرة  ،ح تالضاا  ااارج ملشاغل م  شنن التسم
ت املتعددة األطراف املناسبة حيث ميك  مناقشة يايف اآلل

ال جيدر هلذه المجنة أن تصبح أحد هذه  .فيها نوع السالح
 .فكوتوس مل تنشن ملعاجلة موضوع نوع السالح ،اآلليات

فمنذ أكثر م  مخسة عقود اعتمدت اجلمعية العامة القرار 
انية وأرتعني الذي أسس المجنة املختصة ألف وثالمثائة ومث

 .حول استخدامات الضاا  ااارج  لألغرا  السممية
وهذا القرار شكل خطوة أساسية لألمام لألسرة الدولية 

أ�ا اهليئة الدائمة عمى وحبيث أنه أسس هذه المجنة 
الوحيدة يف اجلمعية العامة اليت تنظر يف التعاون الدويل يف 

ويف ذلك  .ااارج  لألغرا  السمميةاستخدامات الضاا  
احلني فإن املضهوم الذي ال زال ساري املضعول اليوم كان يف 

عىن حصراً تنسيس كوتوس كهيئة تاتعة لمجمعية العامة تُ 
تتعويو التعاون الدويل يف استخدامات الضاا  ااارج  

بذل جهود مستقمة وتدا جميًا أنه ستُ  .لألغرا  السممية
ئل نوع السالح وهذه تتام  منتديات مثل تغية معاجلة مسا
جلمعية العامة ومؤمتر نوع السالح يف يف االمجنة األوىل 

 .جنيف

وقد لعبت هذه المجنة دورًا ممحوظًا يف إحراز 
التقدم يف التعاون يف الضاا  وتشكل منتدى مميوًا لتبادل 
املعمومات تني الدول النامية واملتقدمة حول آخر التطورات 

وترأينا هناك  .ام الضاا  ااارج  واستكشافهيف استخد
فرص ممموسة تغية تعويو التعاون الدويل وذلك وفقًا لوالية 

وإن نظرتنا إىل السبل ووسائل احلضاظ عمى  .المجنة
استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية قد كان له 
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وقبل القياس يف إنعاش وتنشيط كوتوس  ،نتائج سممية
فإن الدول األعاا  قد أقرت تاحلاجة  ،دوضم  هذا البن
حتسني شكل عممها وهذا قد ورد يف  ىلإإىل المجنة 

عيدت هيكمتها لمجان الضرعية العممية األجندات اليت أُ 
والتقنية والقانونية والنواح  التنظيمية الضريدة م  نوعها 

فاًال ع  تنود جديدة عمى أجندة   ،لمـيونيسبيس الثالث
منافع لمضاا  وتعويوها والضاا   كوتوس مبا يف ذلك

فاًال ع  النظر يف ترنامج اإلنقاذ والبحث  ،والتمع
 سار سات.مبساعدة السواتل املعروف تكوسباس 

ودليل عمى جناح جهودنا يف إنعاش كوتوس أمهية 
كما ظهر ذلك يف الويادة   ،عمل جلنتنا لألسرة الدولية عموماً 

الدولية واملنظمات غري املستمرة يف عدد املنظمات احلكومية 
إىل  ملشاركةإىل ايت تسعى اااصة الات احلكومية والشرك

التطورات اإلجياتية لمغاية وإن وجود . وهذه م  عمل المجنة
الكيانات غري احلكومية ونية ااربا  يف تقدمي عرو  خاصة 

يف تنضيذ  ة والمجان الضرعية والنجاح الكام المجن ىقد أثر 
ثالث سوف يكون ره  مبشاركة توصيات يونيسبيس ال

 مستمرة.

يسرين أن أشري إىل أن  ،أخريًا سيدي الرئيس
وفدي يتام  ممثمني ليس م  وكاالت أخرى م  احلكومة 

ولك  أياًا مؤسسة الضاا  وجامعة جورج  ،األمريكية
شكرًا حارة  ،واشنط  ومعهد سياسات الضاا  التاتعة هلا

 .الرئيس

ر أشكة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغالرئيس 
املندوتون  .عمى مداخمته مندوب الواليات املتحدة املوقر

الكرام تذلك نكون قد اختتمنا النظر يف البند ااامس عمى 
وسائل احلضاظ عمى استخدام و سبل "جدول األعمال 

 .اليونان تضال ."الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

ينية) (اجلمهورية اهليمالسيد ف. كاسابوغلو 
طمبت  ،حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الكممة حول هذا البند ألنين الحظت أنه ال يوال لدينا 
 .الوقت لك  أناقش هذه املسنلة

أنا ماطر لممغادرة غدًا صباحًا ولذلك أرجو أن 
تعطوين الكممة اآلن ك  أتكمم ع  موضوع معني ستعاجلونه 

ا كنت أريد أن أتضادى التكمم ع  أن .يف األسبوع املقبل
 .ولك  هذا البند يف غاية األمهية ،تنود أخرى

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): حسناً الرئيس 
 تضال.

(اجلمهورية اهليمينية) السيد ف. كاسابوغلو 
نعم، إذًا لقد استمعت (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
يات املتحدة وكذلك م  إىل مداخمة االحتاد الروس  والوال

وهذه االستنتاجات لمجولة األوىل ملؤمتر نوع  ،الياتان
ولسو  احلظ  ،اليت انتهت يف �اية الشهر املاض  ،السالح

وتبقى الطريق مسدودة حول  ،وصمت إىل طريق مسدود
مشكمتنا ه  الصواريخ، واملعامة ترتدي  .املواد االنشطارية

كيف منيو   .أو سياسية ليست فقط أخالقية ،أمهية منطقية
لسمم  يف تني االستخدام السمم  واالستخدام غري ا

كيف نريد أن منيو تني هذي  اجلانبني عمى الصعيد   الضاا ؟
ولذلك م  الاروري أن نعيد النظر يف فكرة تعود  ؟القانوين

وه  أن  ،ألكثر م  عشري  عامًا أو مخس وعشري  عاماً 
ة م  كافة الكيانات ننشئ منظمة فاا  عاملية تكون مؤلض

كانت هذه ه    .حىت أ�ا تاع نظام حتقق ومراقبة ،املعنية
ضعت وكانت م  أوىل التوصيات اليت الضكرة األوىل اليت وُ 

وهذا القرار كان قد  "،١سبوتنك "صدرت تعد إطالق 
 .صدر ع  اجلمعية العامة وامذ تاإلمجاع

ا ال أعرف ملاذا نريد أن نصر دائمًا عمى هذ ،ثانياً 
لدينا عبارة تاليونانية تقول  ،حن  يف اليونان ،النوع مما نسميه

ألننا عندما نقرر أن  ،أن نمعب تالدمى ونمعب كالدمى
لدينا عمل  ،نذهب أتعد م  هذا فمدينا قوانني موجودة

ولك  ال ميك  أن  ،رمبا ليس كافياً  ،واضح يف هذا الال
وعم عمى نستخدم هذا الضاا  ااارج  ألغرا  عسكرية يُ 

ال ميك  أن يكون هناك استخدام عسكري  .أ�ا سممية
واستخدام الضاا  يكون دائماً  .ه  مجيع عدائية ،سمم 
إن تسعني  ITUويف االحتاد الدوري لالتصاالت  ،عسكرياً 
م  الرتددات الراديوية تستخدم ألغرا  عسكرية يف املئة 

وهذا  ،حىت أن تعاها يستخدم ألغرا  عسكرية فاائية
تعد مخسني عامًا أستخدم العبارة الضرنسية  .ري مقبولغ

أعتقد أننا جيب أن نعيد  ،التعايش[؟عبارة تالضرنسية؟]، 
 النظر يف هذه املسنلة ترمتها، شكراً.
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 العروض الفنية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا نريد أن منا  اآلن قدماً  .ملندوب اليونان املوقر

ستماع إىل العرو  العممية الضنية، هل ميك  ألي م  لال
أقمه عرضاً  ؟أصحاب العرو  أن يقدموها يوم االثنني

واحدًا ألنه ال يوال لدينا مخس وعشرون دقيقة م  الرتمجة 
ال ميك  أن نستمع إىل  ،فمنستمع إىل عر  واحد ،الضورية
دماً وجنمس أكثر وأرى أن كل يوم جيب أن منا  قُ  .عرضني

العر  تالمغة  واميك  أن تقدم .الوقت احملدد لنا م 
ولكننا استمعنا إىل  ،اإلنكميوية فقط تعد الساعة السادسة

وأرجو أن تقصروا  ،عرو  كثرية وإىل مداخالت وطنية كثرية
وقت هذه املداخالت وإال ل  نتمك  م  االنتها  م  

 .عممنا يف الوقت احملدد

مسيد مارسيل إذًا العر  األول عمى قائميت هو ل
وهو م   ،م  سويسرا حول فريق تيولوجيا الضاا إغم  

 مركو دعم البحوث والضاا  يف سويسرا.

(االحتاد السويسري) (ترمجة فورية السيد م. إغلي 
أسعد اهللا أوقاتكم حارات السيدات م  المغة اإلنكميوية): 

البحوث دعم أنا م  مركو  ، ، أنا امس  مارسيل إغموالسادة
وأنا رئيس هذه  ،بيولوجيا الضاا تجمموعة معنية  ،والضاا 
 زالموعة

وأتشرف تنن  ،يسرين أن أقدم لكم عمل جمموعتنا
امسحوا يل تنن أتدأ عرض   .أكون معكم هنا يف فيينا

نشئت الموعة يف العام تممحة تارخيية حول جمموعتنا، أُ 
وتعد ستة أعوام متكنا م  أن نصل لمتجرتة  ،سبعة وسبعني

وىل يف الضاا  وكانت هذه التجرتة قد تدأنا با عمى منت األ
ومجعنا خربة طويمة يف هذا  .مركبة املكوك الضاائ  كولومبيا

وكذلك تعد خربة طويمة يف هذا الال وكذلك  ،الال
حاولنا أن حندد تعض املعدات الدولية م  أجل القيام بذه 

 .االختبارات يف الضاا 

تيولوجيا الضاا  يف مركو  يف عام ألضني أنشئ فريق
وهذا املركو هو م  املراكو التسعة يف أوروتا "تايو تيسك" 

روتا وه  تاتعة وتقدم الدعم لتقدمي الدعم والعمميات يف أو 
يعين مركو "تايو تيسك"  .وكالة الضاا  االوروتية ،الإليس
ومنذ عام ألضني  ،تكنولوجيا اإلحيائية يف الضاا الدعم 

االختبارات البيولوجية عمى منت احملطة وستة وحن  ندعم 
زيوريخ فريقًا صغرياً يعمل يف وهنا ترونه يف  .الضاائية الدولية
وإىل جانبه ترون قاعة التحكم وغرفة  "يسكمركو "تايو ت
إذًا عينتنا وكالة الضاا  إيسا  ".تيسك تايو"التحكم يف 

لك  نكون مسؤولني ع  التجارب اليت نقوم با يف مرفق  
.  املخترب اإلحيائ  "تايو الب"،ك وكذلك يف مرفق يكيوت
ستخدمه يف الضاا ، يف الواقع  يك هو مرفق صغري نكيوت
يك هو عبارة ع  مرتع حجمه ال يتجاوز الثالمثائة كيوت

وست وستني ضرب ثالمثائة وست وستني ضرب ثالمثائة 
وترون هنا أنه ميك  أن تتغري احلرارة  ،وست وستني ميميمرت

وترون أنه ميك  أن يكون  ، مثان وثالثني درجةم  ستة إىل
وميك  أن يكون يف الواقع آلة  .إما آلة لمتسخني أو لمتربيد

والطرد املركوي ميك  أن  ،طرد مركوي لمقيام تني جترتة معينة
وترون أنه لدينا جمموعة  .غرام إىل غرامني ٠,٢حيدد تني 

د وهامش معني ميك  أن نتالعب فيه تالنسبة إىل الطر 
وهذه االختبارات تؤدي إىل احلاجة إىل أن يكون  .املركوي

 .جمهواً تندوات آلية أوتوماتيكية

املرفق الثاين وهو لبيولوجيا الضاا  وهو املسؤول 
وهو عبارة ع  محولة  "الب تايو"ع  هذه العممية هو 

ترون  .عممية متعددة املستخدمني عمى منت خمترب كولومبوس
كبرية فعًال يشتمل عمى وحدات فرعية هنا أنه م  املعدات ال

وحدة لمتربيد كذلك آلية لمحق  و خمتمضة مثًال وحدة لمتخوي  
يشتمل  .وأدوات امليكروسكوب لتحميل العينات يف الضاا 

يف اآللة يعمل عمى تراجمية  ،حاسوب ،أياًا عمى كمبيوتر
حمددة له ك  يتمك  رواد الضاا  م  أن يتحكموا تكافة 

 ".الب وتايالـ "مهام 

إذًا وضع يف خمترب كولومبوس وهو  "الب تايو"
ممحق عمى احملطة الضاائية الدولية، أعتقد أنكم شاهدمت 

لذلك ترون أنه هنا وهو يشتمل  ،هذه الصور يف الساتق
عمى معدات أخرى لمقيام تاختبارات كعموم السوائل أو 

تمورات وتالتايل ميك  عندئذ أن نقوم إىل حىت عموم التجمد 
 ".الب تايو"اختبارات تيولوجية عمى منت ت

وهو يف الواقع له هذه [؟يتعذر مساعها؟] اآلن 
إعداد العمميات  ،أوالً ، ولمقيام تاملهام التالية ،املعدات التالية

يف الضاا  وهذا يتم تالتعاون مع وكالة الضاا  األوروتية 
مث يقوموا تاختبارات  ،إيسا مع قطاع الصناعة وفرق العمما 
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االختبارات ألنه جيب أن نقوم بذه االختبارات  ري هذهوجي
مث نقوم تصياغة  .يف امليدان أوًال قبل القيام با يف الضاا 

إجرا ات الطاقم اليت تقول لرواد الضاا  ما جيب أن يضعموا 
خالل خمتمف مراحل االختبار، مث نقوم تتدريب املشغمني مث 

حبد ذاتا ك   عند التحميق نقوم تتنضيذ عممية التحميق
يتمك  رواد الضاا  م  أن يتحكموا بذه العممية ويتمك  

مث لدينا رصد يف الوقت  .نن يعمل عميهازيوريخ تمركونا م  
احلقيق  والضعم  وهكذا إن كان هناك م  مشكمة حن  

 .ميك  أن نقدم الدعم وأن جند احلمول عمى هذه املشاكل

با فريق اآلن أصل إىل مواضيع البحوث اليت يقوم 
أوًال أريد أن أشري إىل املضاعالت  .تيولوجيا الضاا 

، ولدينا فريق يعمل عمى هذا املوضوع ،البيولوجية يف الضاا 
حن  نصدر ونصنع هذه املعدات اليت ميك  أن تنم  اااليا 

مثًال تسمح تتوليد  ،وترون هنا ثالثة أمثمة عنها .يف الضاا 
نقوم مثًال بندسة  ميك  أن .ومنو اااليا يف الضاا 

ميك  أن نستخدم هذه األدوات  ،لألنسجة البيولوجية
ميك  أياًا أن نستخدم  .إلعادة تدوير املنتجات والنضايات

وكذلك ميكننا  ،هذه املعدات إلنتاج األوكسجني واألغذية
ال ميك  أن ننيت بذه املعدات  ،أن ننم  أيااً اااليا هكذا

توافرة عمى منت احملطة يف ميك  أن تكون ه  م .م  األر 
 الضاا .

املواضيع األخرى اليت نعمل عميها ه  تركو أوالً 
 ،عمى كيضية االستجاتة لممناعة يف ظروف اجلاذتية الصغرية

وكذلك اجلاذتية الصغرية اليت تنجم ع  توقف عمل 
وتالحظون هنا أنه يف هذه الصور تعد تسعني  .العاالت

ون كيف يتقمص حجم ، تر يومًا م  اامود يف السرير
ذلك ملساعدة رواد الضاا  عمى جتاوز هذه العال، ول
طمب منهم أن يقوموا دائمًا تتمري  تدين يف الصعوتات يُ 

ولك  هذا ال يساعد عمى جتاوز اجلوانب السمبية  ،الضاا 
 ،لذلك حيتاجون إىل أدوات أخرى .لمجاذتية الصغرية

اثمة وه  ونالحظ أياًا عمى األر  أننا نواجه مشكمة مم
مما يعين أنه ضعف لمعاالت مع تقدم س   "ساركوتينيا"

لذلك نالحظ أ�ا م  املشكالت اليت م  املمك   .اإلنسان
 .أن نعاجلها عرب البحوث يف الضاا 

 ،هذه األمرا  اليت حتتاج إىل قوى تدنية حمددة
تعرفون أن جسمنا حباجة إىل حتريك لمعاالت ومتري  تدين 

ظ أن هناك متييو وجيب أن نضرق تني لذلك نالح ،مستمر
 .وكيف ميك  أن نقوم بذا التحضيو اآليل ،اااليا واألنسجة

ميك  أن تربز مشاكل مثل  ، عندئذإن مل نقم ته لألنسجة
س العظام أو حىت يآرتريت ،تضتت العظام واألمرا  األخرى
ولك  الحظنا حىت اآلن  ،الاعف يف األنسجة وتضككها

كيف ميك  هلذه القوى البدنية أن   أنه يبقى غري واضح
وهذا هو اجلانب الذي  .تتجاوب مع حمول تيولوجية هلا

 .نركو عميها يف حبوثنا

هنا ترون تعض النتائج اليت حصمنا عميها م  
تبني أنه حىت أن اااليا  ،جتارتنا األوىل يف الواقعجترتتنا. 

 .الصغرية والصغرية تتجاوب مع جترتة اجلاذتية الصغرى
 ،خنضض تشكل جذريون نسبة تكاثر هذه اااليا قد اتر و 

ولك  م  املثري لالهتمام أياًا يف ظروف اجلاذتية الصغرية 
وهذا يبني كيف  .لدينا زيادة يف تكاثر األلياف يف العال

والحظنا  ،أن ميك  أللياف العال السميكة أن تتكاثر
وز أيااً أن وجود هذه األلياف السميكة يف العاالت قد عُ 

وم  املثري لالهتمام أياًا أن الحظنا تعد  . هذا الاليف
ية هناك إعادة تنظيم نصف ساعة م  التعر  جلاذتية صغر 

يف  ، مثالً كما ترون هنا  .يف جسم اإلنسان لبعض اااليا
هذا اجلو  األخار يبني اجلو  الربوتيين م   ،هذه الصورة

 .وترون أنه يتغري م  ظروف إىل أخرى ،اامية

تعد البحوث اليت قمنا با يف الضاا  وكانت إذًا 
يريد اجلميع أن يقوم بذه البحوث  ،مثرية لإلعجاب فعالً 

ولك  تعد فرتة نالحظ  .عمى منت احملطة الضاائية الدولية
أنه م  الصعب أن جند مكانًا هناك لك  نستخدم معداتنا 

دراسات  ،وتالتايل حن  نقوم تبحوث كثرية أيااً عمى األر 
وة إىل األر  إذًا تتم عمى األر  مع استخدام مرتك

مثل  ،منصات خمتمضة ميك  أن تولد ظروف جاذتية صغرية
ثالمثائة اليت تشغمها وكالة الضاا   صمثًال طائرة إيرتا

كما ترون   ،وتتبع مسارًا معينًا هنايسا يف توردو األوروتية إ
ذي هنا يف هذا الرسم والدونه يشبه إذًا هذ املنحىن الذي جت
لدينا أياًا هذه الظروف اليت  .ميك  أن يعمل بذه الطريقة

ميك  أن نعمل عرب معدات عمى إنشا  ظروف لمجاذتية 
وهنا  .الصغرية مثل هذه اآللة حول حتديد املوقع العشوائ 

 ريط فيديو موجو يبني كل ما تكممتأريد أن أظهر لكم ش
نقوم  عنه حىت اآلن ويعطيكم فرصة أو إللقا  نظرة عمى ما

 ته حن  عمى هذا الال.



COPUOS/T.633 
Arabic 

۲٥ 
  

[؟يتم هنا عر  تالضيديو دام حوايل أرتع 
 دقائق؟].

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
. عمى عرضك شكرًا جويًال فكان مثريًا لالهتمامغم  سيد إ

م  االحتاد  فريو ألضلكسندر والعر  الثاين هو السيد أ
منذ رحمة غاغاري  حىت الطب الضاائ  "الروس  وعنوانه 

أرجو  ،ولدينا فقط ستة عشر دقيقة لمرتمجة الضورية "،اآلن
 أن توجو لك  يضهمك اجلميع.

(االحتادال الروس ) السيد أ. ف. ألفيروف 
 .شكراً جويًال حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

حارة الرئيس، حارات السيدات والسادة، ترون هنا 
وكان عمى متنها يوري غاغاري   بة فاائيةمركإطالق أول 

ويف األرتعينيات واامسينيات  .م  أجل استكشاف الضاا 
جري عدد م  االختبارات إلطالق أجسام يف تالدنا أُ 

خمتمضة يف املدار وحاولنا أن ندرس آثار تسريعها أو اجلاذتية 
الصغرية أو الغالف األيوين أو اإلشعاعات وغريها م  

وكان هناك  .ة اليت تكون يف هذه العمميةالاغوط البيئي
جتارب متت عمى الكالب وتبني أن احليوانات ميك  أن 
تتحمل فرتات قصرية م  اجلاذتية الصغرية أو التسريع م  

وقمنا حن  تني العامني  .ويولوجية حمددةيدون أي مشكمة ف
ستني تإطالق ثالثني مركبة عمى متنها  الواحد ومخسني و 

 ةالصورة ألول رائد فاا  كان الكمبترون هذه  .كالب
قمنا تإرسال هذه الكمبة  ١٩٥٧وترون أنه يف العام  ،اليكا

وترون البيانات هنا اليت كانت خالل هذا  ،إىل الضاا 
االختبار تبني أن ميك  لعاو ح  أن يعيش يف جمال 

م  دون أن يؤثر عمى التكوي   ،ومكان تنعدم فيه اجلاذتية
ويف مرحمة الحقة أطمقنا خامس  .ج البيولوج  والضيويولو 

وحاولنا أن حندد هذه املعمومات اليت تسمح  ،مركبة فاائية
وتبني لنا أن رحمة إىل  ،لنا تالوصول إىل استنتاجات مهمة

الضاا  عمى متنها إنسان يف مكان يكون ما دون املدار هو 
ممك  م  حيث صحة هذا اإلنسان وميك  أن يبقى عمى 

قمنا تإعداد أول رحمة لإلنسان إىل  وهكذا .قيد احلياة
وطورنا منهجية م  أجل اختيار رواد الضاا  آنذاك  ،الضاا 

وه  أن يتمتع تصحة جسدية  .تنا  عمى العوامل التالية
 ،قدرة عمى حتمل الصعوتة والعوامل املتغرية ،ونضسية ممتازة

وقمنا تاختبارهم يف غرف ذات حرارة عالية أو مع ضغط  
وقمنا تتدريبهم عمى  .ف طرد مركويكبري أو يف غر 

طب الضاا  والضيويا  و تكنولوجيا املركبات الضاائية 
وترون الصور هنا اليت ه  فريدة م  نوعها أل�ا  .اجلغرافية

وعشية  ،تبني كيف قمنا تتدريب يوري غاغاري  عمى رحمته
هذه الرحمة التارخيية انعقدت دورة خاصة لمجنة الدولية يف 

اجلنرال كاماين قام تتقدمي  . واستمعيييت آنذاكاالحتاد السوف
السيد يوري غاغري  عمى أنه املرشح األول لمقيام تنول رحمة 

ترون هنا هذه الدورة اااصة وهذه الصورة ترون  .فاا 
أياًا االختبار الطيب الذي خاع له وآخر الضحوصات 

 .الطبية مث عممية إطالقه

عة يف رحمة يوري غاغاري  كانت صحته خاض
 .تدأ قبيل الرحمة خالهلا وحىت تعدها ،ودائم ةملراقبة مستقر 

ويف الشرحية الثانية هنا يف الوسط ترون مطيطًا لمقمب 
قمت تشكل وهذه البيانات نُ  .سجل لغاغاري  خالل رحمته

وقمنا ترصد طيب يف الوقت الضعم   ،آيل إىل األر 
 .واحلقيق  لقمبه م  جانب أطبا  موجودي  عمى األر 

واملؤمتر الصحض  وصل إىل استنتاجات هنا تني تعد مراقبة 
وه  أن هذه الرحمة القصرية  ،طبية لصحة يوري غاغاري 

إىل الضاا  ال تؤدي إىل تغيريات يف صحة اإلنسان أو يف 
وتبني تعد هذه الرحمة أنه ميك  فعًال  ،عمل أعاا  جسمه

ة وكانت هذه نقط .لإلنسان أن يذهب يف رحمة إىل الضاا 
 .االنطالق الختصاص جديد وهو طب الضاا 

مث حققنا إجنازًا مهمًا يف طب الضاا  عمى هذه 
ووصمنا  ،السنني اامسني املاضية منذ رحمة يوري غاغاري 

تالنسبة إىل عوامل املخاطر املتصمة تني  ،أوالً  .إىل ما يم 
مت حتديد أهم الشروط  ،مت حتديدها ،رحمة إىل الضاا 

القيام ترحمة يف الضاا  عمى املدى  والظروف م  أجل
حددنا نظامًا معينًا لموقاية م  تعض األمرا   .الطويل

قمنا تتطوير نظام رعاية طبية وحددناه و وتعض العوار  
قمنا  .لمطقم الذي يكون سيذهب يف رحمة إىل الضاا 

 .أياًا تتحديد نظم حلياة مستمرة ملراقبة الصحة والنظافة
نا توضع نظم ملراقبة تيئة الطاقم أنشئت آنذاك وكذلك قم

وحالته تشكل مستمر كذلك مع حتديد معايري طبية ونضسية 
قمنا توضع ترنامج مكثف  .م  أجل اختيار رواد الضاا 

 لمبحوث ك  حنس  الدعم الطيب والبيولوج  لطاقم الضاا ،

طر هنا متصمة تاجلاذتية العوامل األهم اااصة تاا
االحنراف يف و عات يف الضاا  اإلشعاو التسريع و  الصغرية
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وهنا  ،معايري البيئة وكذلك يف الاغط النضس  والعاطض 
، تغري الحظنا أياًا يف هذا الال أن هناك تعض األمرا 

وتعد رحمة طويمة شاهدنا  ،يف اجلسم يف كثافة السيول
 ؟]االتتنا [؟تغيري يف  ،تغيريات يف نظام العال العصيب

ايني والقمب وكذلك تغيري يف لمجسد وكذلك يف مهام الشر 
 .االتتنا  وتغيري تكثافة العظم يف تعض التصرفات النضسية

إننا حاولنا أن ناع تعض األفرقة لتقدمي الدعم 
وأن يكون هناك نظام  ،الطيب وأن ندرب الرواد تالوقت

الضريق ويتم  . خالل الرحمة يتم رصدإلعطا  الشهادات
ات الدعم هناك تشخيص لممشاكل ويوفر كذلك خدم

كان هناك جمموعة م    ،خالل الرحمة األوىل .النضساين
 .تداتري إعادة التنهيل وكذلك ترامج لويادة املناعة والصمود

هناك  تظهر أن خالل رحمة غاغاري  كانإن الشرائح تُ 
الت أما يف الوقت احلايل يف الرح ،ثالثة تارامرتات فقط

  تينها وم ،مرت مقبولةالضاائية هناك إحدى عشر تارا
  .ضغط الدم وتعض الضحوصات البيوكيميائية وغري ذلك

تعد تطور الطب الضاائ  هناك أساليب جديدة و 
رد عمى اجلانب األمي  م  وإ�ا ت ،لرصد صحة الرواد

إن روسيا قد طورت نظامًا لمتداتري املاادة  الشرحية.
إ�ا طورت يف الوزارة املعنية  .لمرحالت الضاائية طويمة األمد

حيث اعتمدت تداتري لتعويو حصانة  ،لرحالت الضاائيةتا
إ�م يتمقون التدريب وهناك أيااً تعض اآلالت  .فريق الرواد

وكذلك لتقوية نظامهم القميب  .لتدريبهم اجلسماين والرياض 
 .ولوج وييوالض

يائية اإلحإننا حددنا املشاكل  ،يف الوقت احلايل
 رحمة منهولة إىل والطبية اليت ميك  أن يواجهها الرواد يف

 ،عمينا أن نكافح اآلثار الاارة لمجاذتية املتغرية .املريخ
وكذلك ينبغ  أن حتس  أدوات التنبؤ والوقاية واحلماية 

 .النضسية توالعالج وأن تمىب الطمبات عمى اادما

يف الوقت احلايل إننا يف املراحل ااتامية ملشروع 
األر  فيما  عمم  الختبار استدامة أشكال احلياة عمى

وكذلك نقل املواد اإلحيائية  .يتجاوز الال اجليومغناطيس 
ومنع تموث األر  تبعض الكائنات  ،عرب الضاا  ااارج 

وسيكون هناك تعض  ،احلية املنقولة م  الضاا  ااارج 

العمب والصناديق اليت حتمل مثل هذه العينات وتنقمها إىل 
 .األر  لتحميمها

بذل اجلهود يف األكادميية ويف الوقت احلايل تُ 
 ،الروسية لمعموم م  أجل دعم رحمة منهولة إىل املريخ

قدير وتصحيح كل وتطوير نظام إحيائ  طيب وذلك يعين ت
ولوجية البشرية وانتقا  وييالتغريات غري املؤاتية يف النظم الض

وكذلك اختبار األساليب  ،الرواد وتدريبهم تشكل صاحل
أما الموعة الثالثة م  األهداف  .لتحسني فعالية املشغمني
فهناك رصد لممناخ الدقيق وتقييم  ،تتعمق تاحمليط وصالحيته

وكذلك تعض االختبارات اهلجينة اليت تتم،   LSSعمل الـ
 شكراً عمى حس  إصغائكم.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
األعمال أود أوًال أن أخربكم جبدول  .لكم عمى هذا العر 

أن نستمع إىل العر  األخري م  السيد قبل ليوم االثنني 
 .تاإلنكميويةستون 

يوم االثنني سوف نستننف العمل يف الساعة 
توصيات تنضيذ "البند الثالث  ثالعاشرة سوف نستننف حب

تقرير المجنة الضرعية "والبند الساتع  "،سبيس ثالثةيوني
مث و  .والبند مثانية "،العممية والضنية ع  دورتا اامسني

سوف  .نستمع إىل البيانات اليت مل ننته منها اليومسوف 
 .نستمع إىل ممثل إيطاليا مث الواليات املتحدة مث ممثل الياتان
 مث سيكون هناك حضل تقيمه الواليات املتحدة يف مطعم الـ

VIC م  الثالثة إىل الثامنة. 

ال يبدو  ؟هل هناك أي تعميقات عمى هذا اجلدول
 .ذاً الكممة لألمانةإ

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

سيكون هناك  ،يوم االثنني تني الساعة التاسعة والعاشرة
ممشاورات اجلانبية حول االستدامة طويمة األمد لمواصمة 

 .M7س الضريق يف القاعة رئيمارتينيو حتت رئاسة السيد تيرت 
ولعممكم  ،M7إذاً يف الساعة التاسعة يوم االثنني يف القاعة 

قة املوزعة مسبقاً ر و زعنا يف مجيع ااانات نص منقح لمإننا و 
إنه نص منقح  ،حول هذا املوضوع حول اإلطار املرجع 

قدت اليوم الثالث م  ينخذ يف االعتبار املشاورات اليت عُ 
 .حويران
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شكراً رمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تالرئيس 
واآلن سوف نستمع تاإلنكميوية إىل عر  م  السيد ستون 

 والسيد هتشينسون.

العر  الضين الذي ُقدم م  السيد د. ستون [؟
كان فقط تالمغة اإلجنميوية حيث والسيد س. هاتشينسون  

توقضت الرتمجة الضورية ع  الرتمجة. دام العر  حوايل مخسة 
 دقيقة، تعدها أعم  الرئيس رفع اجلمسة؟]عشر 

 ٢٤/١٨اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


