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COPUOS/T.634 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ رير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٤اجلمسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٦ االثنني
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٠/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

 أعم  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):ئيس الر 
افتتاح االجتماع الراتع والثالثني تعد املائة السادسة الجتماع 
  ،جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف األررا  السممية

 .كوتوس

كمل النظر يف البند الثام  هذا الصباح سوف نُ 
"تنضيذ  ،أو البند السادس أوالً  ،عمى جدول األعمال

"تقرير والبند الساتع  ،"سبيس الثالثنييو مؤمتر  توصيات
 "،  أعمال دورتا الثامنة واألرتعنيالمجنة الضرعية والتقنية ع

والبند الثام   "،الضاا  والتمع"دول اجلالبند العاشر عمى و 
أعمال دورتا ع  تقرير المجنة الضرعية القانونية " ،أخرياً 

 ".اامسني

ناك ثالث عرو  ستكون ه ،تعد اجلمسة العامة
اادمات التشغيمية "األول م  ممثل إيطاليا تعنوان  ،فنية

 "،عمى أساس تيانات الضاا  دعمًا إلدارة خماطر السيسمية
حمطة "والعر  الثاين م  ممثل الواليات املتحدة تعنوان 

مثال عمى "والثالث م  الياتان تعنوان  "،الضاا  الدولية
ياتان الكبري الشمايل تطبيقات السواتل مبوجب زلوال ال

 ".والشرق  ورريها

انطالقًا م  الثانية م  تعد  ،وخالل وقت الغذا 
سيتم عر  ثالثة أفالم فيديو م  االحتاد الروس   ،الظهر

 .هذه القاعة يفوالواليات املتحدة والصني 

ونطمب إىل الوفود أن توود األمانة تالتعديالت 
اليت وزعت يف إطار املكتوتة عمى قائمة املشاركني املؤقتة 

تغية أن تتمك  األمانة م  إضضا   CRP.2الوثيقة 
 الممسات األخرية عمى قائمة املشاركني حبمول يوم الغد.
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تنفيذ توصيات مؤتمر يونيسبيس  –البند السادس 
 الثالث 

نشرع يف النقاش أن املندوتون الكرام، أود اآلن 
سبيس نيتنضيذ توصيات يو "يف البند السادس  ونكمل النظر

هل هناك م  متحدثني يودون تناول الكممة حول  ،"الثالث
 .هذا البند؟ ال أرى م  طمبات لمكممة

تقرير اللجنة العلمية والتقنية عن أعمال  -البند السابع 
 دورتها الثامنة واألربعين

تقرير "نضتح اآلن تاب النقاش يف البند الساتع 
دورتا الثامنة  العممية والتقنية ع  أعمال الضرعية المجنة

 ،املتحدث األول هو مندوب الياتان املوقر ".واألرتعني
 .تضال

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال  -البند الثامن 
 دورتها الخمسين

(ترمجة فورية (الياتان) السيد (االسم غير مذكور) 
شكراً السيد الرئيس، املندوتون الكرام،  م  المغة اإلنكميوية):

فدي الياتان يسرين أن أتناول الكممة يف هذه الدورة سم و ات
إن الياتان يؤيد متامًا التقرير  .الراتعة واامسني وكوتوس

الذي اعتمد يف الدورة األخرية لمجنة الضرعية العممية والتقنية 
عمل املمتاز لمسيد أمحد ونعرب ع  جويل تقديرنا واحرتامنا لم

عثمان مديرة  ةر والدكتو  ،رئيس هذه المجنة طالب زادة
 تب شؤون الضاا  ااارج  وموظضيها.مك

السيد الرئيس، هناك عدد متوايد م  الدول وحىت 
م  الالعبني يف القطاع اااص الذي  يشرعون يف أنشطة 

ومع تروز  .وهذه األنشطة قد أصبحت أكثر تنوعاً  ،الضاا 
تمك اليت مل ينظر  ،العديد م  املسائل املختصة تالضاا 

فم  األمهية  ،اعتماد الصكوك اااصة تالضاا  فيها لدى
مبكان التوويد بذا العدد املتوايد ألنشطة الضاا  تاإلطار 

ات هذا الوضع ولذلك وتغية مواجهة حتدي .القانوين املناسب
م  املناسب  ،م  احلطام الضاائ املتغري م  مثل التخضيف 

وإن  .استكشاف القواعد اجلديدة مبا يف ذلك القواعد املرنة
المجنة الضرعية القانونية ددر با النظر يف النواح  القانونية 

ة مسافرة إىل الضاا  وإن لوكدو  .اليت تدخل يف هذا الال

الياتان مل تدخر جهدًا ملناقشة هذه املواضيع وإعطائها أمهية 
 أكرب م  اتباع اإلجرا ات والسياسات املناسبة.

أن تبادل  د أن أشري اآلن إىلالسيد الرئيس، أو 
املعمومات العام حول التشريعات الوطنية املتصمة 
تاالستكشاف السمم  لمضاا  واستخدام الضاا  ااارج  
م  أهم البنود عمى جدول أعمال المجنة الضرعية يف 

قارنة ملحبيث أن هذا يعطينا الضرصة  ،مناقشتها احلالية
املالحظات وتشاطر اآلرا  وااربات مع دول أخرى 

وتناً   .تا يف حكوماتا واملنظمات رري احلكوميةوممارسا
نعمل  ،األساسية ا وااطةعمى قانون الضاا  األساس  لدين

اآلن عمى تشريعات ممموسة تشتمل عمى جمموعة واسعة 
ونتوقع تنن التقرير  ،م  أنشطة الضاا  ااارج  اااصة

حول هذا البند عمى جدول األعمال الذي م  املضرت  أن 
مول ألضني واثين عشر سيكون ذات أمهية لكافة كتمل حبيُ 

وعرب تبادل املعمومات مع أعاا  آخري  يف كوتوس  .األمم
ستكمل ، سوف يمبوجب هذا البند عمى جدول األعمال

اذ التداتري الارورية الستيضا  [؟يتعذر مساعها؟] الياتان اخت
فاًال ع  ذلك  .الناجعة ع  املعاهدات اااصة تالضاا 

الياتان يف املناقشة مع طرح التساؤالت تشنن قد شارك 
يف  وأالتسجيل يف احلاالت حيث أن السواتل العاممة 

 .اادمة يتم حتويمها إىل حالة عدم اإلطالق

ومبوجب تند آخر عام حول تبادل اآلرا  
تخضيف اللممعمومات حول اآلليات الوطنية املتصمة تتداتري 

اتري م  أجل احلطام الضاائ  قد قدم الياتان تدم  
 احلطام الضاائ تخضيف مطام ومعيار لاحلالتخضيف م  

وسوف يشارك  ،وكالة الضاا  الياتانية ،يطبق م  جاكسا
الياتان يف املناقشات يف كوتوس تغية التنسيس لقواعد 

متخضيف م  لنسبة الاملناسبة ملواجهة التحديات اجلديدة ت
 احلطام.

المجنة الضرعية إن  ،السيد الرئيس، املندوتون الكرام
با دور مهم يكم  يف مناقشة مناط  القانونية لكوتوس

النواح  القانونية تغية التنكد م  أن أنشطة الضاا  جترى 
وكدولة مسافرة إىل الضاا  سوف  .تشكل حر ومنصف

كمل الياتان اإلسهام يف أعمال المجنة الضرعية تغية ستت
كراً التمك  م  حتقيق األهداف تشكل فاعل ومنتج، ش

 .إلصغائكم
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملندوب الياتان حن  تالضعل قد فتحنا تاب النقاش حول 

، سوف "تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية"البند الساتع 
 "المجنة الضرعية القانونية"نراع  البيان الذي أدليت ته حول 
نة الضرعية العممية والتقنية إن أردت أن تديل تالكممة لمج

نعم حن  تصدد تناول البند . ميكنك القيام تذلك اآلن
دون تالوة النص احملار حول ، ولذلك رمبا تو الساتع اآلن
 هذا البند.

تقرير اللجنة العلمية والتقنية عن أعمال  -البند السابع 
 الثامنة واألربعين ادورته

مجة فورية (تر (الياتان) السيد (االسم غير مذكور) 
سم ات ،املندوتون الكرام ،السيد الرئيس م  المغة اإلنكميوية):

وفد الياتان يسرين أن أتناول الكممة أمام هذه الدورة الراتعة 
ويسر الياتان أن يعم  ع  دعمه  .واامسني لكوتوس

لمتقرير الذي اعتمد يف الدورة الثامنة واألرتعني لمجنة الضرعية 
د أن أعرب ع  جويل تقديرنا واحرتامنا وأو  .العممية والتقنية

والتنويه [؟يتعذر مساعها؟] لرئيس المجنة الضرعية السيد 
عثمان وموظضيها يف مكتب شؤون  ةتالعمل املمتاز لمدكتور 

 .الضاا  ااارج 

ومع مراعاة العدد املتوايد لمحطام الضاائ  يف 
 الضاا  ااارج  نعترب أنه سيكون أن هناك املويد م  البنود

ولذلك فإن  .الواجب النظر فيها يف هذه المجنة الضرعية
عاون وأسهم يف أمثمة الياتان شارك يف المجنة الضرعية تالت

عمال مع االستضادة األكل م  تنود جدول حاالت جناح ل
 .م  خمضيتنا التقنية واملهنية

السيد الرئيس قبل أن نكمل نود التعبري ع  جويل 
دعم اليت تمقيناها م  دول تقديرنا لكممات التشجيع وال

وبذا  .عديدة يف العامل تعد الولوال الشرق  الكبري يف الياتان
الدعم والتشجيع نتطمع إىل التعايف وإعادة البنا  يف أسرع 

األمل تنن الياتان سيتمك  م  استعادة حيدونا وقت ممك  و 
 .قوته وثقته جمدداً 

 تكنولوجيات الضاا  يفحن  نقر تاإلسهام الكبري ل
وحن  ممتنون لتمق  حوايل مخسة ال سايق هلا الكوارث اليت 

آالف مشهد التقط م  السواتل م  عدد م  الدول 

واملنظمات عرب األطر التعاونية الدويل مثل امليثاق الدويل 
 سينتينيل آسيا.حول الضاا  والكوارث الكبرية فاًال ع  

ويف تالدي فإن ساتل دايتش  قد التقط أكثر م  
ئة مشهد ونقل املعمومات األساسية لعشرة حكومات أرتعما

وتناً  عمى الطمب م  حمافظة إيويت فتم  .حممية ومنظمات
يسمى توينو وما ساتل املوجود الإداد تواصل ساتم  عرب 
وندعو أياًا املندوتني املهتمني  .واملعروف أياًا تكيوونا

 تذلك إىل حاور العر  التقين الذي سيقدم الحقاً انطالقاً 
واملعمومات عنه معروضة يف زاويتنا يف  ،ولوالالم  جترتتنا يف 

 .نداو وتالر 

وعرب إطار منتدى وكالة الضاا  اإلقميمية آلسيا 
ينتينيل ال زلنا نعمل عمى س APRSAFواحمليط اهلادئ 

وهو يوود تاملعمومات املتصمة  ،مع الدول املعنيةآسيا 
يمتقطها السواتل  مية اليتيتالكوارث مبا يف ذلك الصور السات

وحاليًا مخسة وستني وكالة م  أرتع  .املشرتكة عرب اإلنرتنت
هناك عشر منظمات دولية  ،وعشري  دولة وحمافظة واحدة
  ذلك مكآسيا، وال يل ينتينيتشارك وتتعاون يف مشروع س

عداد البيانات يمية ولك  أياًا إيف تامني الصور السات
 يف الياتان وا؟] [؟يتعذر مساعهاملستخدمة تاستخدام 

إضافة إىل ذلك م  املتوقع أن يسهم  آسيا.ل ينتينيس
 .يف خطة تنضيذ جيوس ملدة عشر سنوات آسيال ينتينيس

اليت   ٢٠٠٧س أياًا هناك القمة الوزارية جليو يف يو وتعد ج
م  مكونات  آسيال ينتينيسازات وإن جنكرست هذه اإل

 .رث الدويلنظام األنظمة جيو عرب التعاون يف نطاق الكوا
نعمل عمى تعويو التعاون كما قمت  ،ويف هذا املوضوع إذاً 

عرب مشروع اجتماعات فريق املشروع املشرتك املعين و 
ل ينتينيسسوف نكمل تذل اجلهود جلعل  آسيال ينتينيست

أكثر فعالية وسهولة يف االستعمال تغية حتقيق اهلدف  آسيا
وإجنازاته  آسيا لينتينيسويعترب الياتان أن  .األوسع نطاقاً 

ميك  أن تشكل منوذجًا ألنشطة دعم إدارة الكوارث حىت 
وسنستكمل  .ما م  مبادرة مماثمة قائمةيث يف جماالت ح

 .عر  آخر األنشطة يف كوتوس واملنتديات األخرى

  آسيا، رمبال ينتينيسوفاًال ع  جهودنا عرب 
 ADRCتتذكرون أن مركو ختضيف الكوارث اآلسيوية أو 

يف "يو إن سبايدر" كمكتب دعم إقميم  لـ قد صمم  
 يوود الـ آسيال ينتينيسويف إطار  .ألضني وتسعةحويران/يونيو 
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ADRC  تاحملاضري  مبعمومات حول استخدام الصور
مية ويعمل عمى مشاريع تنا  القدرات لصاحل دول يالسات

مية يف تدتر ياآلسيان تغية تيسري استخدام الصور السات
ذه األنشطة تؤدي إىل توسيع القاعدة وكافة ه .الكوارث

مية يف أنشطة تبادل الكوارث مما يالستخدام الصور السات
"يو إن ينيت تإسهامات مهمة يف إحراز التقدم يف ترنامج 

 سبايدر".

هناك  آسيال ينتينيسالسيد الرئيس، إضافًة إىل 
م  مثل تطبيقات الضاا   APRSAFلـ مبادرات أخرى 

ولوجيات السواتل ملنطقة آسيا واحمليط وتكن "سيف"لمبيئة أو 
وستار يقدم الضرص لمتطوير املشرتك  ،اهلادئ أو ستار
هو مشروع رصد البيئة الريادي  "سيف"و .لمسواتل الصغرية

وعرب  .يف الياتان الذي يستخدم سواتل آلسيا واحمليط اهلادئ
ري املناخ  واألنشطة البشرية يف الرصد طويل األمد ألثر التغ

يف تقدمي املنافع  "سيف"احمليط اهلادئ يسهم آسيا و 
االجتماعية املتصمة تالاالت التسعة اليت حددها جيوس 
مثل الوراعة والتنوع البيولوج  واملناخ والكوارث واألنظمة 

ونتمقى خمتمف  .البيئية والطاقة والصحة واملياه والطقس
طويل الالطمبات م  دول أخرى لعمميات الرصد البيئ  

مثل التغيري يف تغطية الرتتة والتغري يف مستوى مياه م  األمد 
ولدينا أنشطة مقرتحة  .األ�ار ورصد توسع اجلبال الثمجية

والوس كمبوديا وإندونيسيا م  آسيا  م  سبع دول 
ومجيعها تنجو ت نام وفيي ي النكا وتايمندوتاكستان وسر 

 .تالتعاون الدويل مع الياتان

تالعمل سوياً و  "سيف"ونعمد إىل توسيع تغطية 
 APRSAFويف االجتماع الساتع عشر لـ  ،مع دول آسيوية

 ،م  العام املاض تشري  الثاين/نوفمرب الذي عقد يف 
استعرا  اجلهوزية "اقرتحت أسرتاليا مبادرة جديدة تعنوان 

"كالميت آر ثري" ممهمات املناخية الرئيسية أو لاإلقميمية 
نظر أسرتاليا تالسبل ونعمل تذلك مع الدول املعنية لك  ت

والوسائل اليت تتيح تنضيذ املبادرة املقرتحة وإجرا  األنشطة 
الذي  APRSAF ويف االجتماع الثام  عشر لـ .الريادية

م  هذا العام كانون األول/ديسمرب سينعقد يف سنغافورة يف  
 .ننتظر م  أسرتاليا تقدمي تقرير حول نتائج هذه األنشطة

ألخرى  APRSAFوتالعودة إىل مبادرة 
 ،لتكنولوجيات السواتل ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ أو ستار

هذه  .ااامس عشر يف ألضني ومثانية APRSAFأطمق م  
التطوير املبادرة تني الدورات توود تضرص التدريب عرب 

نيسان/أتريل وإذ تبدأ أنشطتها يف  املشرتك لمسواتل الصغرية.
كسا فإن ا مبوس يف جاك[؟يتعذر مساعها؟]  ألضني وتسعة يف 

ستار قد استقبل مهندسني شبان تعثوا م  دول م  آسيا 
واحمليط اهلادئ وزودهم تتدريب عرب تصميم نظام السواتل 

ويف السنتني األخريتني استقبمنا  .وتطوير السواتل الصغرى
وكانوا م  اهلند  ،ستة عشرة م  املهندسني الشبان

ويف  .نام تيند وفيتايما وماليويا ومجهورية كوريا و وأندونيسي
إن جو ًا م  ستار سوف ينتقل حنو مبادرة  ،هذا اإلطار

السواتل الصغرى تالياتان تعنوان تعثة أو مهمة تدريب 
الدوري اجلامع  أو اليونيضورم وهذه املبادرة تومع العمل عمى 
التعاون مع الكيانات الضاائية مبا يف ذلك وكاالت الضاا  

م  دول  ،الشبان والطالب مع هدف توويد املهندسني
 أخرى عرب العامل فرص تدريب عرب تطوير السواتل الصغرى.

السيد الرئيس، يدعم الرئيس س  القوانني لتنسيس 
وإن سياستنا الوطنية تضيد تنن  ،احلوكمة يف الضاا  ااارج 

الياتان سوف يشارك يف عمميات س  القواعد والقوانني تغية 
 ،مد ألنشطة الضاا  ااارج طويمة األالضمان االستدامة 

اليت هناك فيها حاجة الستجاتة دولية مع تشجيع كافة 
طالع تدور فاعل يف ضالالعبني يف البالد وااارج لال

ل االستدامة الطويمة األمد ائقالبند الومبوجب  .املناقشة
هذه يرأسها الدكتور تيرت مارتينو يف هذه  ،لمضاا  ااارج 
أوالً  .ياتان عمى أرتعة مواقف أساسيةيصر ال ،المجنة الضرعية

عمى الضريق العامل أن يناقش هذه املسنلة تشكل عمم  
وقد  .تغية حتقيق مويد م  االكتمال يف النتائجارمايت ر تو 

اقرتح الياتان �ج حتميل املخاطر الذي ددر األخذ ته يف 
مث م  األمهية أن نشرع يف مناقشة واسعة  .فرق ااربا 
تقدم حول هذه املسنلة تنسرع وقت ممك   الز النطاق وإحرا

 .ك  يتمك  الضريق العامل م  الرتكيو عمى الضحص التقين
ليست كوتوس املكان ملناقشة املسائل األمنية  ،ثالثاً 

 ،والعسكرية ولك  االستخدامات السممية لمضاا  ااارج 
وتذلك إن املناقشات حول األم  القوم  ال دب أن تنعقد 

اق ضم  األطر ست. أخريًا تغية ضمان االلبندمبوجب هذا ا
القائمة ال ددر تكوتوس أن يكرر الواليات القائمة أو 
العمميات اجلارية أو الوثائق هليئات أخرى رري كوتوس أو 

ومع مراعاة هذه النواح  األرتعة  .منظمات دولية أخرى
دم تالمجنة الضرعية الذي قُ املرجع  يوافق الياتان عمى اإلطار 
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 ىوف ندعم رئيس الضريق العامل فاًال ع  تذل قصار وس
اجلهود تغية ضمان نتائج تنا ة، شكرًا جويًال عمى 

 إصغائكم.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد ممثل الياتان عمى البيان هذا وسوف نواصل دراسة 

ايل واملتحدث الت "تقرير المجنة الضرعية العممية"البند الساتع 
 .تضال ،هو ممثل الربتغال

اجلمهورية (السيد ف. دوارتي سانتوس 
أشكرك سيادة ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): يةالربتغال

م  و  ،املرة األوىل اليت نتناول فيها الكممةه  الرئيس، هذه 
و�نئكم  ،وفد الربتغال لكم مث نود أن نعرب ع  تقدير

لمكوتوس ونؤكد لكم  ؟]العممية الضرعية[؟رئيسًا هلذه المجنة 
 .عمى دعم وفدنا لمعمل الناجح لمجنة

عمى العمل  كما أنين أود أن أعرب ع  تقديرنا
ذا االجتماع وعمى التنظيم املمتاز لمعيد هلواإلعداد الذي مت 

 .كوتوسالاامسني ألول رحمة فاا  وإلنشا  

أود أن  ،السادة أعاا  الوفود ،السيد الرئيس
زي وفد تمدي لمياتان وذلك عمى الوضع أعرب ع  تعا

آذار/مارس نام  والولوال يف التسو الس   الذي متخض ع  
وكما أنه هناك تمدان أياًا تاررت  .م  هذا العام

ندا يف ذلك روسيا وأسرتاليا ونيوزيم تالكوارث الطبيعية مبا
 .والربازيل

ي  يف وأول رحمة لمضاا  اليت قام با يوري رارار 
فصًال جديداً  تقد فتحوتسعمائة وألف واحد وستني 

ومنذ ذلك الوقت فإن  ،ملسعى اإلنسانية يف الضاا  ااارج 
هناك تطورات كبرية قد حدثت يف عموم الضاا  
وتكنولوجياته وكذلك تطبيقات هذه التكنولوجيا  

مراقبة األر  ونظم املالحة نظم مية و يكاالتصاالت السات
رها يف السنوات ي تطو ووسائل الضاا  اليت مت ،ميةيالسات

اليوم لتقدمي حمول طويمة األجل  اامسني واليت ال رىن عنها
 .لتنمية املستدامةالتحديات 

املتوقع أن تطبيقات م   هإضافة إىل هذا فإن
أكثر أمهية وذلك إلجناز األهداف صبح الضاا  سوف ت

الرئيسية اليت سوف تضا  إىل التنمية املستدامة عمى 

ر  كاألم  الغذائ  والتصدي لتغري املناخ البسيطة عمى األ
ضاف لألر  والتنمية الريضية ورصد اجل واالستخدام الدائم

ومنع التصحر ونظم اإلنذار املبكر لمتقميل م  آثار الكوارث 
وكذلك دعم تدتر الكوارث الطبيعية وإدارة املوارد  ،الطبيعية

م  تحقيق هذه األهداف فإنه لو  .الطبيعية والصحة العاملية
األساس  أن نسهر عمى االستخدام الدائم واملستمر لمضاا  

وم  مث فإن وفدي يؤيد كل التنييد إنشا  فريق  ،ااارج 
المجنة الضرعية العممية وذلك م  أجل   جانب لمعمل م

إعداد التقرير ع  االستمرارية طويمة األجل ألنشطة الضاا  
أن يكون  ينبغ أولويات الضريق العامل  . وم  تنيااارج 
القواعد اإلرشادية الطوعية م  واإلعداد لموعة ... 

واإلجرا ات العممية اليت م  شن�ا أن تدعم االستمرارية 
نشطة الضاا  وذلك يف إطار التعاون الدويل ألجل األطويمة 

املتوايد م  أجل النهو  تاالستخدام السمم  لمضاا  
 .ااارج 

مارتينيو يرت ويود وفدي أن يتوجه تالشكر لمسيد ت
رئيس الضريق العامل تشنن االستمرارية طويمة األجل ألنشطة 

 ؟]لالقرتاحيات[؟كذلك نشكره عمى اإلعداد ،  الضاا 
ونشكره أياًا عمى ترؤسه  ،واإلطار املرجع  وأسموب العمل

  .رمسية هلذه الوثيقة يف هذه الدورة الكوتوسالشاورات رري امل

ية مبكان األمهما أن وفدي يعترب أنه م  ك
[؟يتعذر مساعها؟] يف هذه الدورة عمى الصالحيات 

ب الضريق العامل وذلك حينما حنتضل تالعيد اامسني و موأس
 .لمكوتوس

ونود أن نشري إىل ترشيح خربا  لمضريق املعين 
تاالستخدام واستدامة التنمية يف أررا  األر  واحلطام 

العممية  وحن  نؤيد تقرير المجنة .الضاائ  واملناخ اجلوي
 .الضرعية يف دورتا الثانية واألرتعني

وامسحوا يل أن أرتنم هذه الضرصة لك  أقول أن 
عشر ثاين املناقشة اااصة تالبند اليف وفدي ينوي االشرتاك 

البند الراتع عشر تشنن الدور و تشنن الضاا  وتغري املناخ 
 املقبل لمجنة.

سيادة الرئيس، السادة أعاا  الوفود، أشكركم 
 مى حس  االنتباه.ع
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لربتغالتالنياتة ع  اعمى هذا البيان  سانتوسلمسيد 

 .السيد ممثل الصني فميتضالهو املتحدث التايل يف القائمة 

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد و. زانغ 
ه الدورة الثامنة هذ ،سيادة الرئيسفورية م  المغة الصينية): 

واألرتعني لمجنة العممية هذا العام كانت ناجحة تكل 
نئ الرئيس ونعرب ع  شكرنا لألمانة ، ونود أن �املقاييس

 .عمى العمل املمتاز

إن أنشطة الضاا  الصينية ما زالت تسري تشكل 
[؟يتعذر مية يالنظم الساتم  وعدد  ،طيب هذا العام

كما سيتم إطالق ن/أتريل،  نيساقد مت إطالقه يف مساعها؟] 
مويد م  السواتل وذلك لالنتها  م  النظام الساتم  

وهناك أياًا أنشطة يف جمال صيد  .مبوصمة الضاائيةل
قد مت اليت [؟يتعذر مساعها؟] وأول مركبة فاائية  .األمساك

الضاا  وهذا جو  م  املناخ يف تغري الإطالقها وذلك ملراقبة 
ت املناخية تصضة عامة والبيئة تصضة م  ترنامج مراقبة التغريا

لسواتل اااصة [؟يتعذر مساعها؟] اكما أنه سيتم   .عامة
تاالستشعار ع  تعد كما أن هناك سواتل متعددة األتعاد 

وذلك استجاتة  ،اليت ترقب األر  والضاا  ااارج 
الحتياجات الكوارث الطبيعية كاال�يارات األرضية ورريها 

 .ى اليت مت إلقاؤها تشكل طيبأخر [؟يتعذر مساعها؟] 

قد تدأ ، إن ترنامج "يو إن سبايدر" سيادة الرئيس
وحن  ما زلنا ندعم هذا الربنامج م  حويران/يونيو يف عشرة 

تدور هام يف . وحن  ناطمع أجل االستعداد لمكوارث
حتت إشراف مكتب األمم املتحدة لشؤون أنشطة الضاا  

 .  اهليئات األخرىورريها مالضاا  ااارج  واإليسكاب 
إننا جمال الضاا  وم  مث فوحن  نستايف منظمة التعاون يف 

ونشرتك يف مشروعات كنظام  سوف نقوم تدعم لألتسكو
املالحة املتكافئة وكذلك استخدام الضاا  يف التعميم 

الوكالة وهناك أنشطة أياًا تتم تالتعاون تني  .والتدريب
وهناك نتائج  .والربازيلالضاائية يف الصني ونظريها يف فرنسا 

 .قد مت التوصل إليها

سيادة الرئيس، إن الصني قد أولت أمهية هلذه 
يف  مامهاملسنلة اااصة تاحلطام الضاائ  واشرتكنا تشكل 

وكذلك دعمنا العمل  ،مناقشة هذه املسائل يف الكوتوس

تشان جلنة تنسيق احلطام الضاائ  وحتميل البيانات وما 
قواعد وهناك تعض ال .تصضة عامة خيص احلطام الضاائ 

 ، وضعها يف عام تسعة وألضني تشنن احلطام الضاائ اليت مت
 .وضوع مل تتوقف عمى اإلطالقتشنن هذا املوهناك حبوث 

 ووسوف يتم تنا  منصة اإلطالق هلذه األرراض

يف ووفد الصني سيادة الرئيس حيبذ القيام تالعمل 
الرتكيو عمى أنشطة المجنة الضرعية العممية وذلك م  أجل 

نويل أمهية كبرية هلذه  انوإن .الضاا  واستمرار هذه األنشطة
املسنلة ونتوقع أن عممنا هذا سوف يؤدي إىل استمرار 

اليت تدورها سوف تستخدم التنمية و األنشطة الضاائية 
 .املستدامة يف األر 

الطويمة األجل ستمرارية االوترى الصني أن 
باطًا وثيقًا ترفاهة تمدنا ألنشطة الضاا  ترتبط ارت

االستنصات إىل مشارل البمدان ككل تو  ه؟].تصارحي[؟و
كل هذا ميكننا م  أن ندفع املساعدة يف التعاون الدويل،  و 

التنمية املستدامة ألنشطة الضاا  وذلك تشكل تإىل األمام 
وتؤيد الصني اعتماد ااطوط اإلرشادية  .شامل وعميق

وهذا سوف  .ل يف هذه الدورةمضريق العاملعمل الوأساليب 
 .القطع ضماناً الستمرار العمل يف املستخدمتيوفر 

م   فإن الصني قد رشحت عدداً  ،إضافة إىل هذا
فريق ااربا  الشرتاك يف لذلك ااربا  يف خمتمف الاالت و 

التبادل والتعاون [؟يتعذر مساعها؟] وحن  عمى استعداد  .هنا
لعمل تصضة عامة وخمتمف ار فرق امع اآلخري  وذلك يف إط

 ل.فرق العم

هذا العام هو تداية االحتضال  ،سيادة الرئيس
تالعيد اامسني إلنشا  كوتوس والرحالت الضاائية 

فمنذ نصف قرن فإن أنشطة الضاا  استمرت  ،البشرية
وتالتعاون  .شك يف ذلكما م  واإلجنازات إجنازات كبرية 

م السمم  تاالستخدانهض مع تمدان أخرى فنح  سوف ن
لمضاا  ااارج  وسنسهم إسهامات جديدة يف تقدم العمم 

 والسمم البشري والتنمية، شكراً جويًال يا سيادة الرئيس.

أتوجه   (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
واملتحدث  ،إىل السيد ممثل الصني عمى تيانه هذاتالشكر 

 ،ملتحدة األمريكيةالتايل يف القائمة هو السيد ممثل الواليات ا
 .تضال
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(الواليات املتحدة السيد ك. هودحكينز 
سيادة األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نياتة ع  وفدي يطيب يل أن أعرب ع  تقديرنا  ،الرئيس
 هوت م  أملانيا تصضتهلمعمل املمتاز الذي قام ته السيد 

الدورة تقيادته فإن و  ،رئيسًا لمجنة العممية والضرعية هذا العام
أحرزت تقدماً كبرياً قد األرتعني لمجنة الضرعية العممية الثامنة 

[؟يتعذر  وتناولت جمموعة متنوعة م  املوضوعات
وفد األمريك  مرة أخرى الإن هذا فإضافة إىل مساعها؟]. 

مكتب يف ته  وايود أن يثين عمى العمل املمتاز الذي قام
ًا الجتماعات المجنة شؤون الضاا  ااارج  وذلك دعم

ووفدي قد الحظ التطورات  ة.ها العاممتفرقأالضرعية و 
اإلداتية يف المجنة العممية والضرعية وذلك م  أجل تناول 

املناقشة وإننا نرى أن  .التوصيات اااصة تاملؤمتر الثالث
تقارير الالسنوات و املتعددة  سيتم يف خطة العمل املرنة اليت

أثبت أنه وسيمة فعالة لتنضيذ  يقدمها الضريق كل هذا
مبا مسح لنا تالتصدي  ،التوصيات الصادرة ع  املؤمتر الثالث

وإننا نؤيد متاماً  .م  املوضوعات ذات الصمةكبرية لموعة  
  .تقرير المجنة الضرعية العممية يف عام إحدى عشر وألضني

كما أننا نود أن نالحظ تقدمًا مت إحرازه يف هذه المجنة 
عمل تشنن لملعممية م  أجل إنشا  فريق الضرعية ا

[؟يتعذر نشطة الضاا  والذي أل االستمرارية طويمة األجل
ونثين  ،جنوب إفريقيام  و نيلسيد مارتيمساعها؟] عممه تا

عمى جهوده اليت ال تعرف الكمل وذلك مارتينيو عمى السيد 
أثنا  الدورة وقبمها وتعدها وذلك لتنظيم عمل هذا الضريق 

وترى الواليات املتحدة أن هذا املوضوع ينيت يف  .العامل
حينه متامًا نظرًا لتوايد عدد املشرتكني يف الضاا  واملركبات 

ساس  أن جنتمع م  األ هكما أن  .الضاائية واحلطام الضاائ 
اليت ميك  أن يتم معًا م  أجل املوافقة عمى اإلجرا ات 

ضاا  م  األخطار تالنسبة ألعمال ال فمتخضياستخدامها ل
هم عمى استعداد لمعمل م  تصضة عامة تالنسبة لمجميع 

نعمل  ناوإن ،تشكل تنا  يف الضريق لتحقيق هذا اهلدف
تشنن صالحيات الضريق العامل إىل توافق يف اآلرا  نتوصل ل

 .واإلطار املرجع  له وذلك يف دورة المجنة

ثامنة الإطار [؟يتعذر مساعها؟] ونالحظ يف 
واليات املتحدة األمريكية قد قدم واألرتعني أن وفد ال

استيضا  عمى اجلهود الذي تذلتها الواليات املتحدة م  أجل 
تالضاا   ةعيو الضاا  وترنامج مشاطرة التتحتسني توعية 

وهذا الال سوف حيدث تالتثقيف الكبري يف العمل تشنن 
 .التنمية املستدامة لألنشطة الضاائية

فإن املناقشات يف وتالنسبة ملسنلة احلطام الضاائ  
المجنة العممية والضرعية قد أثبتت أن ااربا  الوطنيني سوف 

 ،تنثري احلطام الضاائ ميل يواصموا البحوث م  أجل تق
الدول [؟يتعذر مساعها؟] م  أن يف وإننا نتطمع يف املستقبل 

م  لتخضيف تااصة اااألعاا  تشنن ااطوط اإلرشادية 
 .وافقة عميها يف سبعة وألضنياحلطام الضاائ  ومتت املحدة 

كما أننا أياًا ل  نالحظ التقدم الذي مت إحرازه 
تعددة خطة العمل امليف المجنة الضرعية العممية تشنن 

السنوات والضريق العامل املعين مبصادر القدرة النووية يف 
ومتاتعة لعمل ممتاز يف وضع إطار  .الضاا  ااارج 

فإن  ،يف الضاا  ااارج الستخدام مصادر القدرة النووية 
الضريق العامل يدرس اآلن م  خالل الموعة العامة 

يدرس أي عقبات قد تعرت  عمى تنضيذ  ،لمندوات العممية
نشكر وإننا  .هذا اإلطار م  خالل وضع اآلليات الوطنية

الضاائية ـ [؟يتعذر مساعها؟] فريق العامل املعين ترئيس 
املتحدة وذلك املممكة سام هاريبسون م  ااارجية السيد 

[؟يتعذر مساعها؟] العمل املتضاين الذي سهر عمى أن عمى 
اآلرا  تالنسبة الستخدام يف توافق الهناك كونه منوذج ت

مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  وليكون هذا 
 .حقيقة واقعة

 ،أما تالنسبة ملوضوع األجسام القريبة م  األر 
دعمت توسيع خطة العمل احلايل  فإن الواليات املتحدة قد

نالحظ أن التقدم . و لمضريق العامل الذي يدرس هذه املسنلة
مت إحرازه لتوسيع نطاق الشبكة العاملية الكتشاف الذي 

ونضهم أننا  .األجسام القريبة م  األر  وحتديد مالحمها
حنتاج ملويد م  الوقت م  أجل دراسة كيف أن التعاون 

جيعه وصيارته م  أجل القيام الدويل ميك  أن يتم تش
ررم القريبة م  األر ، ترحالت لمتعامل مع هذه األجسام 

أننا  ، إاليف هذا الصدديقام أن هناك مويد م  العمل الذي 
[؟يتعذر مساعها؟] هو أن نرى أن املضتاح ألي جناح لتجنب 

وم  مث فإن التعامل م  أجل  .وقت مبكريف  هافاشتكيتم ا 
 هذه األجسام له أمهيته الكربى.عممية اختضا  أثر 
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لواليات سيادة الرئيس، كما أنين أذكر أياًا ا
كل الدعم دراسة المجنة الضرعية ع   املتحدة األمريكية 

تشنن موضوع إدارة الضاا  واملناخ الضاائ  لمبند العممية 
الاوئية عشرة وألضني الشمسية وهذه متاتعة طبيعية لمسنة 

قيم يف إطار هذه السنة  وهذا سوف يسمح تتعاون دويل
وحناول  ،املستقبليف وسوف يستمر هذا  .الشمسية اهلامة

أن نضهم تنثري الشمس تشكل كامل عمى البنية األساسية 
 .لمضاا  وعمى البيئة هنا أيااً يف األر 

وحن  رحبنا يف دورة المجنة ...، أما تالنسبة ملسنلة 
 ICGالضاائية الـ املالحة الضرعية العممية لمضريق املعين تنظم 

ستخدام السمم  االؤمتر الثالث تشنن املوالذي متخض ع  
ومت تشكيمه تشكل رمس  يف  ،لمضاا  ااارج  واستكشافه

وهو يواصل التقدم تشري  الثاين/نوفمرب. ستة وألضني يف 
الكبري حنو األهداف لتشجيع التنارم يف العمل فيما تني 

تصضة ر مساعها؟] [؟يتعذنظم النظم حتديد اإلحداثيات و 
 هاواندماج GNSSالـ تالنهو  تاستخدام نظم عامة وذلك 

 .سيما املوجودة يف البمدان النامية يف البنية األساسية وال
والواليات املتحدة سوف تواصل التنسيق فيما تني األعاا  

 . وقانون اجلمعيةورريه ICGضريق الـ عمًا ليف الكوتوس د
نص عمى أن التقرير تشنن قد [؟يتعذر مساعها؟] العامة 
إلنقاذ والبحث ينبغ  الدولية لمية ينظم الساتالأنشطة 

وم  مث فإنين أود أن أتناول  .دراستها يف إطار هذا البند
داز يف ترنامج اإلنقاذ والبحث اشرتاك أمريك  تإ

ويف هذه اآلونة فواحد وأرتعني دولة ومنظمتان  ".ارسات"س
والواليات ار سارسات، الكوسباشرتكتا يف إدارة ونظام 

املتحدة تالتعاون مع الشركا  يف كند وفرنسا وروسيا 
اصل تقدمي دعم يتنلف م  نظم تو اليوميت سات، و 

وهناك ستة  ،املدنيةمبنطقة م  املناطق اتل اااصة السو 
توفر تغطية عاملية ه  سواتل م  هذا النوع موجودة اآلن و 
عشرة وألضني فإن . ويف تالنسبة لإلشارات يف حالة الطوارئ

قد أنقذت ألضني سارسات ر اكوسبم   نات اإلنذار ايت
وكان هناك حوايل ستمائة  .ومثانية وتسعني شخصاً ثالمثائة و 

 قاطبة.وستني حالة حبث وإنقاذ يف العامل 

فإن نظام  [؟يتعذر مساعها؟] يف تداية العمل ومنذ 
سارسات قد وفر مساعدة يف إنقاذ أكثر م   راكوسب

أرتعمائة مثانية آالف و لف شخصًا يف حوايل فعالية ثالثني أ
والواليات املتحدة تواصل الدعم يف  .وستة فعالية أو حادث

سات والبيانات سار النظام ستار استخدام جهود 
هذا العام فإن الواليات شباط/فرباير م  يف . و املتمخاة

الذي كان املتحدة قد استاافت مؤمترًا لمبحث واإلنقاذ و 
 .يف الواليات املتحدة البحثية الدولية لنخبة االتصالمضتوحًا 

وقد قدم املؤمتر التضاصيل ع  عمميات القطاع الضاائ  
والرسائل اليت يقدمها م  جانب مركو مراقبة الرحالت 

متدريب لوكان هناك خطط  .الضاائية يف الواليات املتحدة
، وإضافة إىل هذا فإننا وكذلك خطط أخرى ستتم كل عام

مية تالنسبة ياستخدام النظم الساتسنواصل  ئناوشركا
لألجسام القريبة م  املدار األوسط يف األر  وذلك 

الواليات املتحدة و  .لتحسني عمميات اإلنقاذ والبحث
ستخدام نظم سواتل حتديد تاالتخطيط توشركائها قد تدؤوا 

اليت تُعرف تـ وهذه املرحمة  ،املواقع م  أجل البحث واإلنقاذ
وف تكون جو ًا م  العممية ونظام مساعها؟] س[؟يتعذر 

ار مة لتشغيل نظام الـ "نيو ساالستعداد وسوف توفر وسي
 ".سيستيم

فإن روسيا قد أطمقت أول كانون الثاين/يناير ويف  
وهذه سوف تعمل يف [؟يتعذر مساعها؟] لـ "سار" 

هذا العام وسوف تدعم األنشطة يف هذا آب/أرسطس م  
مع تسعة سواتل لتحديد املامار وسوف تشرتك 

اإلحداثيات وكذلك الستخدامها يف البحث واإلنقاذ ودعم 
ين هلذه وهناك اجليل الثا .هذه القدرة عمى البحث واإلنقاذ

[؟يتعذر توثيقة املواصضات  السواتل وهناك وثيقة تُعرف
أو اإلشارات اإلشعاعية وهذا سوف ميك  م  مساعها؟] 

ات حبمول عام مخسة عشر ذه اإلشار هلتوليد اجليل اجلديد 
عم  فيه أنه سوف سات قد أُ  ار. ومبا أن الربنامج سوألضني

[؟يتعذر مساعها؟] فإنه عمى اية يتم استقالة السيد دانييل 
الربنامج منذ اثنني ومثانني وتسعمائة حال كان مديرًا يف 

، فقيادته وخربته عمى وألف وقد وفر قيادة طيبة هلذا الربنامج
وتعد حبوث  .إىل حد كبري هاضتقدسوف نأية حال 

قد اختار السيد كوسبار سار سات مستضاضة فإن جممس  
م  الواليات املتحدة لك  حيل حمل رئيس أمانة ليت 
والسيد ليت قد تدأ العمل تالضعل  ،سات ارار سالكوسب

وسوف يتعاون مع الرئيس الساتق حويران/يونيو تالضاتح م  
 .يف املرحمة االنتقالية هذه

سيادة الرئيس عمى أن وفدي يا أن أؤكد  أود
يف هذه تالعرو  اااصة اليت سوف يتم تقدميها  يرحب
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تعددة  موضوعات م نالمجنة ويف المجنة الضرعية العممية تشن
وما زلنا نرى تنن هذه العرو  توفر حمتوًى فنياً  .كثرية

جمدية كما أ�ا   ،تكميميًا ملداوالتنا وتوفر معمومات يف حينها
التطورات يف جمال تقا  الوفود عمى تينة تالربامج و يف إ أيااً 

تكنولوجيا الضاا ،  الضاا  كما أ�ا تعد أمثمة طيبة لتطبيق
 .يا سيادة الرئيسشكراً جويًال 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
، [؟يتعذر الواليات املتحدةتيانك هذا تالنياتة ع  عمى لك 

 .إيطاليا ةممثم ةقدمه السيدالذي تمساعها؟] وذلك 

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيدة ج. أريغو 
السادة أعاا   ،سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

إن وفد إيطاليا يسعده أن يشارك الوفود األخرى يف  ،الوفود
دورتا الثامنة عمى تنئة هذه المجنة الضرعية العممية وذلك 

لك عمى اإلجنازات اليت أجنووها ترئاسة السيد واألرتعني وذ
وإيطاليا تتاتع تاهتمام العمل الذي مت م  جانب هوت. 

مكتب شؤون الضاا  ااارج  ودعمته وكالة الضاا  
األوروتية يف إطار ترنامج األمم املتحدة لمتطبيقات الضاائية 

 .وذلك تعد املؤمتر الثالث

نية ويف عشرة وألضني فإن تسعة إعالنات عم
وإيطاليا  ،تدورته قد مت تنظيمها تنجاح[؟يتعذر مساعها؟] 
اإلفريقية الراتع تشنن تكنولوجيا قيادة تدعم تنظيم مؤمتر ال

الضاا  وعمومه مبا يركو عمى موضوع وتنا  رؤية الضاا  يف 
أيمول/سبتمرب إفريقيا والذي سوف تستايضه كينيا يف 

 .إحدى عشر وألضني

االستشعار ع  تعد م  وتالنسبة لمبند اااص ت
جانب فريق السواتل فإنين أود أن أؤكد عمى التوام الوكالة 

يف هذا املامار وإطار التعاون الدويل  .الضاائية يف الضاا 
وعمى املستوى الثنائ  وذلك تالثقة اليت ميك  أن تدعم 

م  أجل االستشعار وطنية إمكانيات تكنولوجيا الضاا  ال
لمجميع. وم  تني  ةمتبادلع منافع  تعد مما متخض ع  
كر األرجنتني وفرنسا والياتان وهناك شركائنا ترقاتة األر  نذ 

مستوى عمى وإيطاليا تتعاون  .لياتان وكندامع افرص أخرى 
متعدد األطراف م  خالل ترنامج اإليسا أو وكالة الضاا  
األوروتية وكذلك جمموعة جيوس وكذلك جلنة انتخاتات 

 .سيوسالاألر  اليت تعرف ت

افيطالية وكالة الوكما أنه يسعدنا أن خنربكم تنن 
سيوس، بة األر  قامر مضاا  تصضتها رئيسًا لمجنة سواتل ل

يف يف [؟يتعذر مساعها؟] توسكاين سوف تعقد اجتماعها 
إحدى عشر وألضني م  تشري  الثاين/نوفمرب مثانية وتسعة 

 .هذا العام

أن د وتالنسبة ملوضوع احلطام الضاائ  فإنين أو 
عمى أن إيطاليا م  تني البمدان اليت نضذت إجرا ات أؤكد 

حدة تنثري احلطام الضاائ  وما يتضق مع ااطوط ختضيف 
كوتوس وكذلك الصادرة ع   اإلرشادية يف هذا الصدد 

ااطوط اإلرشادية يف حمطة الضاا  الصادرة ع  جلنة 
احلطام [؟يتعذر مساعها؟] التنسيق فيما تني اهليئات 

وإيطاليا سوف تدعم ااطوط اإلرشادية اااصة  .ئ الضاا
 .احلطام الضاائ تتخضيف حدة 

وتالنسبة لبند تدتر الكوارث الطبيعية م  الضاا  
فإن المجنة العممية قد الحظت اإلسهام الذي تقدمه الدول 
األعاا  م  أجل زيادة توفري واستخدام احلمول الضاائية 

مبا يف ذلك ر مساعها؟] [؟يتعذدعمًا إلدارة تدتر الكوارث 
ويف كل  .الذي تديره إيطاليا"كومسوس سكاي ميد" 

األحداث والكوارث يف هذا العام فإن وكالة الضاا  
مب إليها م  جانب مؤسسات احلماية اإليطالية قد طُ 

لـ "كومسوس سكاي املدنية تنن تسهم م  خالل البيانات 
قبة اااصة ته وذلك لدعم مراميد" وجمموعو البيانات 

أن يسعدين و  .الكوارث واألنشطة اااصة تتدتر الكوارث
كبار الباحثني يف املعهد [؟يتعذر مساعها؟] وهو م   الدكتور 

سوف يقوم تتقدمي [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 
األخطار وإدارة عر  ع  اادمات التنضيذية تشنن دعم 

وارث والوالزل الكمبسنلة وهذه نظم ملراقبة واإلنذار  ،الولوالية
هدف إىل دعم وتوفري اادمات تالنسبة لتخضيف يه  جو  

 نتائج الوالزل وذلك يف إطار املعهد الوطين لمحماية املدنية.

فود، أود أن سيادة الرئيس، السادة أعاا  الو 
إجنازها يف االجتماع ااامس اليت مت امة أذكر تنن النتائج اهل

ضاائية اليت مت عقد ظم املالحة اللمجنة الوطنية تشنن ن
عام ألضني تشري  األول/أكتوتر يف ي   تور اجتماع له يف

 .وعشرة
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وختامًا فإن إيطاليا ستشرتك ممتومة متامًا تننشطة 
الـ ت عرفمية الذي يُ يالمجنة الدولية تشنن نظم املالحة السات

ICG  وحبيث يتسىن لمضريق العامل املعين مبصادر القدرة
ل العمل وهو قادر عمى أن يشرتك يف تنن يواصالنووية أيااً 

 .جلنة الضريق العامل تشنن استمرارية أنشطة الضاا  ااارج 
وإيطاليا تعمل تصضة خاصة أنه يف هذه الدورة فإننا سوف 
نتمك  م  اعتماد صالحيات الضريق العامل تشنن 

األدا  طويمة األجل وك  يتمك  الضريق م  مرارية الاالست
يف قبمة لمجنة الضرعية والعممية ورة املتعممه يف الد
 اثنا عشر وألضني.شباط/فرباير 

أشكركم  ،السادة أعاا  الوفود ،سيدي الرئيس
 عمى حس  االنتباه.

أتوجه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
واملتحدث  .هذا اإيطاليا عمى تيا� ةممثم ةتالشكر إىل السيد

 .كندا  التايل عمى القائمة هو السيد ممثل

(كندا) (ترمجة فورية م  المغة السيد د. كيندال 
شباط/فرباير يف ، شكرًا جويًال حارة الرئيساإلنكميوية): 

درج عمى العام املاض  رحبت كندا تاعتماد تند جديد أُ م  
جدول األعمال اااص تالمجنة الضرعية العممية والتقنية 

وكان هذا  .حول استدامة األنشطة الضاائية يف األمد البعيد
 ،البند حصيمة مشاورات رري رمسية جرت عمى سنني طويمة

وحصيمة هذا  .وكانت تقيادة فرنسا يف إطار جلنة كوتوس
ونظرًا لارورة معاجلة  ،التوافق يف اآلرا  تني الدول األعاا 

مسائل مهمة وممحة حتمل عنوان استدامة أنشطة الضاا  
وسامهت يف  لقد سامهت كندا يف هذه املناقشة .ااارج 

مناقشة مشروع اختصاص وأساليب عمل الضريق العامل اليت 
جلنة  يف حظت تشكل عام تدعم كافة الدول األعاا  

 كوتوس.

تعرب كندا ع  تقديرها العميق ، حارة الرئيس
لعمل رئيس الضريق العامل اااص تاستدامة األنشطة 

وإن  ،الضاائية يف األمد البعيد وقيادته احلكيمة
م  العام املاض  حويران/يونيو ات اليت انعقدت يف االجتماع

وكذلك عمى  ،عمى هامش اجلمسات العامة لدورة كوتوس
متر الدويل لممالحة الضاائية يف أيمول/سبتمرب هامش املؤ 

خالل  ،م  هذا العامشباط/فرباير وخالل  .ألضني وعشرة

عجبت كندا لقد أُ  ،دورة المجنة الضرعية العممية والتقنية
ة املناقشة املضتوحة وتبادل املعمومات الصريح يف هذا تطريق
وأعرتت ع  تنييدها لمصالحيات واالختصاص  ،الال

لذلك تنتهو كندا الضرصة لك   .عط  هلذا الضريقالذي أُ 
تعرب ع  آرائها تشنن هذا املشروع ووافقت ودعمت 

وخاب أممنا  ،املاض شباط/فرباير اعتمادها يف تداية دورة 
تتمك  المجنة الضرعية م  أن تعتمد الوثيقة حول عندما مل 

ونرجو أن تكون  ،املاضيةشباط/فرباير االختصاص يف دورة 
الدول األعاا  قد متكنت م  أن تستجيب تإداب إىل 

واليت  OSSA/2011/002املذكرة الشضهية اليت محمت رمو 
وزعت خالل فرتة تني الدورتني وقدمت تعميقات تنا ة حول 

 .الضريق اختصاص هذا

يسر كندا أن تطرح أمسا  اربا  يف الموعات 
 ،ددت لتحديد هيكمية هذا الضريقاألرتعة لممواضيع اليت حُ 

وهم سيسامهون مع نظرائهم يف إحراز تقدم يف هذا 
وحن  كدولة ناشطة يف جمال الضاا  يهمنا أن جند  .املوضوع

مد السبل والطرق ملعاجلة استدامة األنشطة الضاائية يف األ
وحن  ما يهمنا م  أولويات يف هذا الضريق هو ما  .البعيد
األدوات اليت تدعم اجلهود املشرتكة يف جمال  ،أوالً  ،يم 

كندا عمى قناعة تنن آلية   .التوعية تشنن أحوال الضاا 
م  أن تاع سجالً  ،أوالً  ،تعاونية دب أن تنشن ك  تتمك 

عمومات وتبادهلا مراكو تيانات لتخوي  امل ،ثانياً  .لممشغمني
 ،وثالثاً  .حول األجسام الضاائية واملعمومات التشغيمية

 .إجرا ات لتبادل املعمومات وتقامسها

املوضوع الثاين م  األولويات األولية هو موضوع 
حن  كدولة عاوة جديدة يف المجنة  ،احلطام الضاائ 

نتطمع  IADCالتنسيقية املشرتكة لتخضيف احلطام الضاائ  
لتداتري خضض توليد احلطام  ،أوالً  .املعمومات إىل تبادل

مجع البيانات وتقامسها  ،ثانياً  .الضاائ  وعدم تكاثره
إشعارات تإعادة  ،وثالثاً  .وتعميمها حول األجسام الضاائية

 .دخول األجسام الضاائية

ذات األولوية هو العمميات لث املوضوع الثا
رت يف العام يهمنا نظرًا لعدد املناورات اليت ج ،الضاائية

أن يكون هناك  ،ثانياً  .نتضادى االرتطام ،أوالً  ،املاض  أن
أن  ،وثالثاً  .م  إشعارات ساتقة لإلطالق وساتقة لممناورة

 .تكون هناك م  معايري وممارسات ومبادئ توجيهية مشرتكة
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 ،املوضوع ذات األولوية الراتع هو النظم الرقاتية
أساسية ودب أن  حن  نؤم  تنن النظم الوطنية الرقاتية

 أعاله.تساهم يف تنضيذ التداتري اليت أشرنا 

يهمنا أن نعمل عمى هذا  ،طقس الضاا  ،خامساً 
املوضوع وأن نعمل مع الدول األعاا  لتعويو الشبكات 
القائمة تيسري تبادل املعمومات يف ما تني ااربا  والتشجيع 

 ستوفر كندا أيااً  .عمى وضع وإنشا  شركات دولية جديدة
دعمها واهتمامها تالعمل الذي تاشرنا ته يف إطار تنود 

مضريق العامل مثل توجيهات لمجهات لأخرى ذات اهتمام 
اجلديدة اليت تدخل جمال الضاا  وكذلك استخدام الضاا  
تشكل مستدام م  أجل دعم التنمية املستدامة عمى 

 األر .

أن هذا الضريق  ،حارة الرئيس، ما م  شك
ة ساحنة لمدول األعاا  ك  تتعاون مع العامل يشكل فرص

وسيوطد فهمنا  ،تعاها البعض تشنن شوارل مشرتكة
وتالتايل تشجع   .املشرتك يف ما حن  نطور قدراتنا األساسية

كندا تشدة عمى اعتماد االختصاص وطرائق العمل اليت 
اجلمسة العامة الدورة و اقرتحت هلذا الضريق العامل خالل 

جيهات واضحة ألنشطة مستقبمية إذ أ�ا ستشكل تو  ،هذه
 .طمع با هذا الضريقاي

سم وفدي أود أن أكرر دعمنا الكامل لرئيس ات
والتوامنا تنن نكون دولة عاوة ناشطة يف  ،الضريق العامل
 . شكراً جويًال.هذه املبادرة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
م  وفد آخر يود هل  .عمى عرضه تاسم كنداندال لمسيد كي

تقرير "البند الساتع  ،سم هذا البنداأن يتناول الكممة ت
المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة 

بذا نستكمل النظر يف هذا البند الساتع  ،ال "؟واألرتعني
 .اليوم تعد الظهر

أعمال عن تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -البند الثامن 
 الخمسين دورتها

تقرير "واآلن أريد أن أتدأ النظر يف البند الثام  
 "،أعمال دورتا اامسنيع  المجنة الضرعية القانونية 

أستننف النظر يف هذا البند إذًا واملتحدث األول عمى 
 .قائميت هو مندوب الصني املوقر

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد و. زاو 
 .شكرًا جويًال حارة الرئيس فورية م  المغة الصينية):

ة العممية والقانونية دورتا يف عقدت المجن ،حارة الرئيس
ننتهو  .م  هذا العام وحققت جناحًا تاهرًا هناآذار/مارس 

الضرصة لك  نعرب ع  تقريرنا لرئيس المجنة واألمانة عمى 
 طمعوا ته يف هذا الال.ضالعمل املمتاز الذي ا

ذا العام تالذكرى حارة الرئيس، حنتضل يف ه
اامسني إلنشا  جلنة الكوتوس وكذلك الذكرى اامسني 

وم  أهم املهام  .ألول رحمة قام با اإلنسان إىل الضاا 
اليت أوكمت لمجنة كوتوس كانت أن تام  االستخدام 

ومتكنت فعًال كوتوس م  إجناز  .السمم  لمضاا  ااارج 
 قدمت ه  األساس أعماهلا عرب المجنة الضرعية القانونية اليت

 .القانوين ألي نشاط يقوم ته اإلنسان يف الضاا  ااارج 

تدعم الصني كوتوس والمجنة الضرعية القانونية 
عممها يف تنظيم األنشطة الضاائية تشكل  لالستكما
أن تمعب دوراً ناشطاً يف عمى ولطاملا شددت الصني  ،قانوين

رتم املبادئ تطوير النظم القانونية اااصة تالضاا  وأن حن
وحن   .التوجيهية يف كافة األنشطة املتصمة تالضاا  ااارج 

ممتومون تالقيام تننشطة يف الضاا  ااارج  ألررا  
 .سممية

الحظنا أن حكومات كثرية قد صارت ناشطة يف 
 .الضاا  مما يشكل حتديًا أمام النظام القانوين الضاائ 

لدولية أن تاع عمى األسرة ا ،ونظرًا لتكاثر هذه األنشطة
وتالتايل  .تداتري رقاتية ومعايري مؤسساتية عمى املدى البعيد

فهذه األنشطة حتتاج إىل توجيهات وقواعد جديدة وكذلك 
تالنسبة إىل حقوق الدول يف هذا الال اليت دب أن 

عمى األسرة الدولية أن هنا و  .نامنها أياًا يف هذا الال
وعمى المجنة الضرعية  ،نسيقتتمتع تالتوافق يف اآلرا  وتالت
 .القانونية أن تقود هذه العممية

املعهد اليونيدروا، حن  نعرب ع  تقديرنا جلهود 
 ،الدويل لتوحيد القوانني عمى صيارة قانون الضاا  الدويل

ونعرب ع  ارتياحنا حيال التقدم الذي ُأحرز يف االجتماع 
صيارة السادس احلكوم  الدويل الذي انعقد يف هذا العام و 
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خاصة وأن املمتمكات  ،هذه املعايري القانونية أساسية
املوجودة يف الضاا  ه  أساسية إذا أردنا أن نطور كيضية 

لذلك م  املهم  .العمل يف هذا الال وتطوير كافة األنشطة
 ،هنا يف األسرة الدولية أن تعمل عمى هذه األنشطة اجلديدة

ديدة متصمة وأن توافق عمى تشريعات جديدة وقوانني ج
وخاصة الدراسات اليت  ،وحن  نؤيد هذه العممية .تالضاا 

ك  نعوز تشكل منسق وفعال مشروع   ،جرت يف هذا الال
 الربوتوكول اجلديد املتعمق تاملسائل اااصة تاملوجودات

 الضاائية وأن حنرتم هذه املبادئ.

نعترب أن التكنولوجيا الضاائية والقانون الدويل 
وحن  لطاملا كنا م  الدول اليت تعوز  ،البعضمتصمة تبعاها 

تنا  القدرات يف قانون الضاا  وأن نكرس وقتًا كافياً 
وأن نسعى إىل تعويو األحباث الرائدة وأن نشجع  ،لمبحوث
كما أن الصني عمى استعداد لتعويو التعاون مع   .نتائجها

الدول واملنظمات الدولية وتدعم اجلهود يف هذا الال م  
كوتوس وم  خالل جهود مشرتكة أخرى لتعويو خالل  

 تطوير قانوين لمضاا  ااارج .

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واملتحدث التايل  ،جويًال ملندوب الصني املوقر عمى تيانه

 ، شكراً.عمى قائميت هو مندوب كندا املوقر

(كندا) (ترمجة فورية م  م. شوينارد -السيد ج
لقد كانت   ،شكرًا جويًال حارة الرئيسة اإلنكميوية): المغ

كندا مسرورة حيال املناقشة اليت جرت يف الدورة اامسني 
تبقى هذه المجنة مهمة وتمعب دوراً  .لمجنة الضرعية القانونية

مهمًا يف تطوير قانون الضاا  الدويل وه  احملضل واملنرب 
املمارسات املناسب حيث ميك  لمدول أن تتبادل اآلرا  و 

 .الضامى تشنن هذا املوضوع

تالحظ كندا أنه يف كل عام إن معاهدات الضاا  
ااارج  األساسية تشهد تصديقات قميمة عميها واناماماً 

إال أنه تبقى دوًال كثرية خارج إطار هذه  ،قميًال هلا
لذلك تشجع كندا تمك الدول اليت مل  .املعاهدات الدولية

اقات األساسية اليت تنظم تصدق تعد عمى أترز االتض
سيما معاهدة  ال ،استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه

اتضاقية و اتضاق اإلنقاذ وإعادة رواد الضاا  و الضاا  ااارج  
املسؤولية واتضاقية التسجيل أن تقوم بذا يف أسرع وقت 

فه  اليت تشكل األساس حلس  العمل يف األسرة  ،ممك 
 .الدولية

اليت قدمتها دول عاوة عدة  حن  نرحب تالعرو 
خاصة تمك اليت سمطت  ،حول قانو�ا الوطين تشنن الضاا 

األضوا  عمى املبادئ التوجيهية لمتخضيف م  احلطام 
يف إطارنا  ئحن  اختذنا ااطوات لتنضيذ هذه املباد .الضاائ 

وسنستكمل السع  ورا  سبل  ،القانوين التنظيم  وممارساتنا
 .املشكمة اتتكارية ملعاجلة هذه

إن إدراج فكرة تبادل املعمومات حول اآلليات 
الوطنية املتصمة تتداتري ختضيف احلطام الضاائ  عمى جدول 

ه  طريقة مناسبة تسمح  ،أعمال المجنة الضرعية القانونية
لمجنة تنن تعوز تنضيذ املبادئ التوجيهية لمتخضيف م  

ن وترجو كندا أ .احلطام الضاائ  م  جانب كافة الدول
 ،يكون هذا البند عمى جدول أعمالنا يف العام املقبل أيااً 

ونتطمع إىل تبادل مثمر لممعمومات تشنن هذا املوضوع 
 .تدورة العام املقبل

كما أعرتت كندا ع  سرورها حيال اجلهود اليت 
املتصمة الوطنية شريعات تذهلا الضريق العامل حول الت

ررا  سممية استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف أت
الذي أصدر مشروع تقريره األول حول القوانني الوطنية 

هذا البند يف راية األمهية وكانت املناقشة حول  .لمضاا 
لقد وافقنا آنذاك يف الدورة األخرية أن مندد والية  لكندا.

هذا الضريق لعام إضايف ك  نسمح له تنن ياع الممسات 
هذه الوالية وتتطمع وتدعم كندا متديد  .األخرية عمى تقريره

 .إىل إجناز هذا التقرير القيم

إن أمهية عمل المجنة الضرعية  ،حارة الرئيس
القانونية اليت ميكنها أن تعاجل أهم مواضيع وأحل املواضيع هنا 

كانت موضع تكرار يف األعوام   ،املتصمة تاستكشاف الضاا 
تشجع كندا كافة الدول األعاا  عمى أن تعمل  .املاضية
يف هذه المجنة الضرعية م  خالل اإلعراب ع  آرا   تنشاط

وميك  أن تقودنا يف أعمالنا تشكل  ،متصمة بذا الال
كما أننا نشجع المجنة الضرعية القانونية عمى أن تنظر   .مضيد

وهذه املواضيع  .يف املواضيع العممية ك  نستكمل مناقشتها
فع إىل مناالعممية ه  أساسية ألنه تسمح لنا تنن نصل 

 .مموسة يف عممنا اليوم ويف املستقبلم
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كما أن عمل اجلنة الضرعية القانونية يف السنني 
اامسني املاضية قد أنشن اإلطار القانوين الذي شهد 

فرتكيو عمل المجنة  ،إجنازات مهمة يف الضاا  ااارج 
الضرعية ميك  أن يعوز أساس قانون الضاا  الدويل لك  يعوز 

شكرًا جويًال  .مى السنني اامسني املقبمةفرتة التطوير هذه ع
 حارة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واملتحدث التايل عمى قائميت  .مندوب كندا املوقر عمى تيانه

 .تضال ،هو مندوب النمسا املوقر

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية السيد ي. أيغنر 
حارة  .ًا جويًال حارة الرئيسشكر م  المغة اإلنكميوية): 

تود النمسا أن ترحب تعمل المجنة الضرعية القانونية  ،الرئيس
كما تود النمسا   .يف دورتا اامسني املاضية واعتماد تقريرها

طمعت ته ضأن تعرب ع  تقديرها لمعمل املمتاز الذي ا
مديرة مكتب شؤون الضاا  ااارج  ملكتب شؤون الضاا  

ادها هلذه الدورة والدعم الذي قدمته واألمانة عمى إعد
 .لموفود

خالل دورة المجنة الضرعية  ،حارة الرئيس
القانونية يف هذا العام جرت مناقشات جوهرية حول تنود 

سيما حول التشريعات  ال ،خمتمضة م  جدول األعمال
الوطنية املتصمة تالضاا  وحول حالة معاهدات األمم 

يف إطار  .ج  وتطبيقهااملتحدة اامس حول الضاا  ااار 
التبادل العام لآلرا  حول التشريعات الوطنية "البند العام 

املتصمة تاستكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف 
رد مغار سور إ" ترأست الضريق العامل الربوفاألررا  السممية

 .ووضعت تقريرًا شامًال سننته  منه يف العام املقبلمارتو 
تتمديد والية هذا الضريق  حن  نرحب ،ويف هذا السياق

العامل كما أننا نتطمع إىل مناقشة كيضية إمكانية وضع 
 .توصيات تصدر ع  المجنة الضرعية القانونية وجلنة كوتوس

سبق لمنمسا أن أعرتت ع  دعمها القوي م  أجل اعتماد 
 .توصيات كهذه

امسحوا يل أن أنتهو هذه الضرصة لك  أشدد م  
إن  .د والعمل الذي أجنو حىت اآلنجديد عمى أمهية هذا البن

تبادل املعمومات تشنن التشريعات اااصة تالضاا  ذات 
قيمة خاصة لمدول اليت ه  تقوم رمبا تصيارة قوانني فاا  

حن  يف صدد  .لديها جديدة أو تاستعرا  القوانني الساتقة
واملناقشات يف المجنة الضرعية  ،صيارة قانون فاا  جديد

 .سامهة مهمة لنا يف هذه العمميةالقانونية قدمت م

حالة "أود أياًا أن أسمط الاو  عمى تند 
 "معاهدات األمم املتحدة تشنن الضاا  ااارج  وتطبيقها

حيث نوقشت مواضيع قانونية ذات صمة بذه املعاهدات 
وكذلك مضهوم نقل املمكية لألجسام  ،مبا فيها مضهوم ااطن
حن  استكممنا املناقشة إضافة إىل ذلك  .يف الضاا  ااارج 

مل ترئاسة وكان الضريق العا ،املضهومية حول اتضاق القمر
نس قد حدد هيكمية ممتازة لممناقشة  السيد جون فرانسوا ماي

حن  نعترب أن هذا البند هو م   .ك  نقوم با يف العام املقبل
أهم البنود اليت ستناقش يف دورة المجنة الضرعية القانونية يف 

 .بلالعام املق

إضافة إىل ذلك أذكركم مبناقشة مكثضة جرت 
تدعم النمسا  .حول أساليب عمل المجنة الضرعية القانونية

 ،اجلهود اهلادفة إىل تعويو فعاليات المجنة الضرعية القانونية
وخالل هذه املناقشات صار واضحًا أي مقرتحات قد جتد 

نوص   وهلذا اهلدف حن  .توافقاً يف اآلرا  وتمك اليت مل جتده
تنن نركو عمى مقرتحات حيوية وقاتمة لالستمرار يف العام 

ولنحاول أن ننته  تشكل مبكر م  هذه املناقشة   ،املقبل
 .ك  نستضيد م  الوقت املتاح ملناقشة املواضيع اجلوهرية

عمى هامش المجنة الضرعية  ،حارة الرئيس
ملموم القانون رري ا"القانونية انعقد مؤمتر يف جامعة فيينا امسه 

وأضيضت املعايري رري " Soft Law ،يف الضاا  ااارج 
ه نقطة اتصال النمسا تاملمومة يف قانون الضاا  الدويل نظم

تقانون الضاا  وحار مندوتون وكان تخصصة الوطنية امل
 ،قانون الضاا  الدويليف الرتكيو عمى القانون رري املموم 

اًا مهمة يف وتنثريه عمى جمرى األنشطة الضاائية وكانت أي
 .مداوالت المجنة الضرعية القانونية

ال توال لدينا حتديات كثرية مهمة  ،حارة الرئيس
يف جمال قانون الضاا  وأثريت يف مناقشاتنا مثل احلطام 

وضع قطاع الضاا  يف الال التجاري وتسويقه أو و الضاائ  
ولك   ،استخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج 

يف هذا التيق  القانوين حنتاج إىل معاجلة هذه نساهم 
املواضيع وتعويو النظم القانونية القائمة ومناقشة احلاجة إىل 
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النمسا عمى قناعة تنن العمل املثمر ميك   .النظم اجلديدة
 أن حيقق يف الدورات املقبمة لمجنة الضرعية القانونية.

امسحوا يل أن أشدد أن وفد النمسا  ،يف ااتام 
تكمل تقدمي دعمه القوي لعمل المجنة الضرعية القانونية سيس

ويف  .وكذلك ملكتب شؤون الضاا  ااارج  ،ومداوالتا
 .هذه الروح حن  نتطمع إىل دورات مستقبمية مثمرة وممتازة

أود أن أذكر املندوتني الكرام  ،وكمالحظة أخرية
حبضل االستقبال النمساوي التقميدي الذي نقوم ته دائماً 

إذا أردمت أن تشاركوا هويررني، األرتعا  مساً  يف مقهى  يوم
أرجو أن تسجموا أمسا كم ألننا حنتاج إىل الرقم النهائ  

 واألمسا  حبمول �اية اليوم.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عمى  واملتحدث التايل .مندوب النمساأيغنري، جويًال لمسيد 

 .م  الواليات املتحدةكينو دجالسيد هو  قائميت هو

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

سبق أن سجمنا يف وفدنا  ،حارة الرئيس .حارة الرئيس
التطورات اإلداتية عندما أعدنا إحيا  جدول أعمال جلنة  

ة األخرية لمجنة الضرعية والدور  .كوتوس وجلنتيها الضرعيتني
وتضال  ،القانونية قد ترهنت ع  نتائج مشجعة هلذه اجلهود

متكنت  يها احلكيمة السيد أمحد طالب زادة،قيادة رئس
 .المجنة الضرعية م  أن تنيت تنتائج مضيدة جداً 

ننتهو الضرصة لك  نشري  ،كما فعمنا يف املاض 
تاريخ حافل  إىل أن كوتوس وجلنتها الضرعية القانونية هلا

تالعمل عمى أساس التوافق يف اآلرا  م  أجل تطوير قانون 
ولعبت المجنة  .الضاا  تشكل يشجع استكشاف الضاا 

 ،الضرعية القانونية دوراً حامساً يف صيارة املعاهدات األساسية
اتضاق اإلنقاذ وإعادة رواد الضاا  و معاهدة الضاا  ااارج  

ومبوجب هذه املعاهدات  .واتضاقييت التسجيل واملسؤولية
اامس إن الدول الناشطة يف الضاا  واملنظمات الدولية 

ونتيجة  .قد ازدهر عممها يف الضاا اآلن والكيانات اااصة 
هلذا كانت التكنولوجيا وخدمات الضاا  قد سامهت تشكل 
تنا  يف النمو االقتصادي والتحسينات اليت طرأت عمى 

 .حياة اإلنسان عمى األر 

لنظر ع  أمهية أو صواتية وجدوى تغض ا
لقد وافقنا عمى هذه املعاهدات  ،الصكوك القانونية الدولية

وشجعت الواليات  ،مبا فيها الدول األعاا  م  كوتوس
املتحدة عمى كافة الدول عمى أن تنظر يف كيضية التصديق 

ودب أن  .عمى هذه املعاهدات األرتعة األساسية وتنضيذها
وترى  ،مجها عمميًا يف قانو�ا الوطينترى كيف ميك  أن ترت 

 .ذا الغر هلإن كانت الصكوك كافية 

يف الدورة األخرية لمجنة الضرعية القانونية طالبت 
تعض الدول تنن نضاو  تشنن اتضاقية جديدة شاممة حول 

ترأينا ميك  هلذا النهج أن يكون رري مثمر  ،الضاا  ااارج 
الدويل حتدد أصالً فاملبادئ الواردة يف صكوك القانون 

اإلطار الذي يشجع عمى استكشاف الضاا  ااارج  
 ة يف الضاا  وتمك رري الرائدة له.والذي فاد الدول الرائد

م  املهم إذًا أال نضقد الرتكيو هنا عمى ما حققناه حىت اآلن 
حة البشرية يف هذا اإلطار وأن نستكمل عممنا ملصم

 تالذات.

م  معاهدة الضاا   إن املادتني األوىل والثانية
ااارج  حتددان استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه 

وأن استكشاف الضاا   ،ملصمحة كافة الشعوب وفائدتم
وإن حرية  .ااارج  واستخدامه مضتوح تشكل رري متييوي

ضاا  القيام تننشطة عممية يف الضاا  ااارج  وأن ال
ملتحدة تؤيد الواليات ا ااارج  ليس موضع متمك وطين.

طمع اهذه املبادئ وتعترب أن المجنة الضرعية دب أن ت
وتبقى الواليات  .تاألنشطة اليت تدعم حيوية هذه املبادئ

املتحدة عمى قناعة تننه م  أجل تمبية إمكانية التضاو  
فه   ،يكون شامالً  ،حول قانون الضاا  ،تاتضاق جديد

حلايل ميك  أن توعوع هذه املبادئ القائمة يف القانون ا
 .اااص تالضاا 

ويف الدورة األخرية أياًا استكممت المجنة الضرعية 
ضيضت إىل جدول أعمالنا ويف أُ عدة القانونية النظر يف تنود 

إطار تند التشريعات الوطنية املتصمة تاستكشاف الضاا  
تدأت الوفود  ،ااارج  واستخدامه لألررا  السممية

عمومات حول كيضية دم مقَ  ،تتبادل رري رمس  لممعمومات
قيام تعض الدول تننشطتها احلكومية ورري احلكومية يف 

واستضاد الضريق العامل م  قيادة رئيسته املمتازة  .الضاا 
ويسرنا أن تكون ه  قد أحرزت  .م  النمساإرمغارد مارتو 
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 .هذا التقدم يف الضريق العامل حول مراجعة مشروع التقرير
ا التقرير يف الدورة املقبمة نتطمع إىل العمل إىل إجناز هذ

 .لمجنة الضرعية

كما أن جلنتنا استكممت النظر يف البند اااص 
تاآلليات الوطنية املتصمة تتداتري التخضيف م  احلطام 

وهذا البند الذي أعطى لمدول األعاا  واملراقبني  ،الضاائ 
فرصة لتبادل املعمومات حول ما ميك  أن تتخذه م  

يشكل  ،يد حطام فاائ  وآثارهخطوات لك  تابط تول
طمع ته اآلية مضيدة هنا الستكمال العمل املهم الذي ت
 ككذل  .هذه المجنة يف جمال التخضيف م  احلطام الضاائ 

م  املشجع عندما نظرت المجنة يف تنا  القدرات يف قانون 
لقد سنحت الضرصة آنذاك لمدول األعاا   .الضاا 

ذلت عمى شنن اجلهود اليت تُ واملراقبني ك  يتبادلوا اآلرا  ت
وأن تعرب ع  تقديرها الواسع  ،الصعيدي  الوطين والدويل

هذه اجلهود مبا يف ذلك منهاج التعميم   .لقانون الضاا 
لقانون الضاا  الذي وضعته أوسا وحمقات العمل اإلقميمية 

شكراً  ،هو أساس  م  أجل تنا  القدرات يف هذا الال
 جويًال.

شكراً ورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فالرئيس 
، واملتحدثة التالية ملندوب الواليات املتحدة املوقر عمى تيانه

 .مندوتة إيطاليا املوقرة عمى قائميت ه 

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيدة ج. أريغو 
 .حارة الرئيس شكرًا جويالً فورية م  المغة اإلنكميوية): 
ية القانونية عمى النتائج اليت يسرنا أن �نئ المجنة الضرع

 انعقدت م  الدورة اامسني اليت ،أحرزتا يف دورتا املاضية
حىت الثام  م  الثام  والعشري  م  آذار/مارس 

 كانت ترئاسة السيد أمحد طالب زادة.املاض  و نيسان/أتريل 
طة نريد أن نكرر أمهية عمل المجنة الضرعية القانونية وأنش

ساهم مباشرة أ�ا ت ااارج  إذمكتب شؤون الضاا  
ات األمم تالتقدم الذي أحرز م  أجل قبول واسع ملعاهد

 .رد  يف قانون الضاا  الدويلاملتحدة وإلحراز تقدم تد

لقد دعم الوفد اإليطايل التوصية  ،حارة الرئيس
حالة اليت أشارت إىل أن والية الضريق العامل حول 

مدد لعام قها ستُ مس وتطبيمعاهدات الضاا  ااارج  اا
إن املناقشة اليت جرت يف الضريق العامل   ،يف الواقع إضايف.

كانت مثمرة وذلك تضال جمموعة الوسائل اليت أعدتا 
 .الرئيسة عمى أساس مناقشة يف الضريق العامل

يعترب وفد إيطاليا أن املوضوع املتصل تنقل ممكية 
 األجسام يف الضاا  ااارج  جدير مبناقشة إضافية يف

فيما حن  نعرب ع  آرائنا تشنن وضع املعاهدات  .املستقبل
دب أن ندرك تنن هذه املعاهدات أساسية م   ،اامس

ولك  الوم  قد مر  .أجل تطوير سمم  ألنشطة الضاا 
ومل تعد كافية ملعاجلة املسائل القانونية  ،عميها لسو  احلظ

ع  توسع األنشطة و الناتعة ع  التطورات التكنولوجية 
 .لضاائية وع  زيادة مشاركة القطاع اااص يف هذا الالا

نا أن نرى كيف ميك  أن نواجه هذه التحديات يلذلك عم
 .وهذا صعب لمجنة الضرعية القانونية

يف الوقت ذاته شدد الوفد اإليطايل عمى النتيجة 
اإلداتية لمضريق العامل املسؤول ع  املسائل املتصمة تتعريف 

نتطمع إىل املقرتحات تشنن  ،سم حدودهالضاا  ااارج  ور 
اليت كان رئيس  ،السبل املمكنة إلداد حل هلذه املسنلة

الضريق العام قد أعم  عنها وسيقدمها لنا يف الدورة املقبمة 
 .لمجنة الضرعية

حول املمتمكات اليونيدروا تالنسبة إىل مشروع 
م حن  ندع ،تاون لعام ألضني وواحد الضاائية يف اتضاقية كيب

نرحب  .وكوتوسيونيدروا هذا املشروع وجلسر اهلوة تني 
دراسة "تقرار المجنة الضرعية القانونية لك  نبق  تند 

التطورات املتصمة مبشروع تروتوكول حول املمتمكات 
والضكرة ه   .أعمال العام املقبلجدول عمى تند  "الضاائية

أن هذا االجتماع املقبل الذي انعقد يف روما كان هو 
والنص الذي اعتمدته جلنة ااربا  احلكوميني كان  ،خرياأل

مس أندروا التنظيم  والرئاس  يف قد ُقدم إىل جلنة جم
ألضني وإحدى عشر وقرر أن حييل موضوع أيار/مايو 

سيعقد املؤمتر  .الربوتوكول إىل مؤمتر دتموماس  العتماده
ويسر وفدنا  ،الدتموماس  يف النصف األول م  العام املقبل

يعرب ع  ارتياحه حيال هذه النتيجة اليت تكمل عمل  أن
 سنني طويمة تالنجاح.

حارة الرئيس، خالل دورة المجنة الضرعية 
وزع عمينا مكتب شؤون الضاا  ااارج   ،القانونية املاضية

مع  ،وثيقة حمينة حول تنا  القدرات يف قانون الضاا 
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كذلك و  ،مشروع منهج تعميم  متهيدي لتعميم قانون الضاا 
إجرا ات وكافة الريات اليت جرت إذًا يف ورشة العمل 

اليت انعقدت حول قانون  شرتكة تني األمم املتحدة وتايمندامل
أنشطة الدول يف الضاا  ااارج  يف "عنوا�ا  ، وكانالضاا 

وكانت قد انعقدت تدعم م   "،ضو  التطورات اجلديدة
لتعاون يف آسيا منظمة ا ،وكالة الضاا  األوروتية وم  أتسكو

م  العام تشري  الثاين/نوفمرب واحمليط اهلادئ، يف تانكوك يف 
حن  ندعم تعميم هذه املعمومات خاصة يف البمدان  .املاض 

 .النامية ونرحب إذاً يف هذه املبادرات

إن الضريق العامل حول  ،تالنسبة إىل خطة العمل
ضصل ملشروع التقرير التشريعات الوطنية قد قام تاستعرا  م

حن  ننوه تاجلهود اليت أجنوت آنذاك  .الذي أعدته الرئيسة
خاصة تمك  ،م  العناصرعددًا أن عمى ويوافق وفد إيطاليا 

املتصمة تاستنتاجات هذه التقارير دب أن تكون موضع 
لذلك نرحب تتمديد والية هذا الضريق لمعام  .دراسة إضافية

لممسات األخرية عمى املقبل ك  يتمك  م  أن ياع ا
 ه.تقرير 

يود وفدنا أن يعرب ع  ارتياحه  ،أخرياً وليس آخراً 
حال ندوة قانون الضاا  اليت نظمها املعهد الدويل لقانون 
الضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا  يف األسبوع األول م  

إن موضوع نظرة جديدة عمى رسم  .المجنة الضرعية القانونية
وي والضاا  ااارج  كانت موضع حدود الضاا  اجل

إذ نظر فيها عدد م  املتحدثني ااربا  يف هذا  ،اهتمام
حن  نرحب تكون هذي  املركوي  قد دعيا لعقد ندوة  .الال

جديدة حول هذا املوضوع يف دورة المجنة الضرعية القانونية 
ننتهو الضرصة لنشكر وفد االحتاد الروس   .يف العام املقبل
لسياسات الضاا   تالتعاون مع املعهد األورويبعمى تنظيمه 

حدثًا حيتضل فيه تالذكرى اامسني إلنشا  جلنة كوتوس مع 
مناقشة حول أفق قانون الضاا  وتعاجل التحديات املتصمة ته 

 .حالياً ويف املستقبل

أعرتت وفود كثرية  ،نصل إىل املسائل التنظيمية
ة لمجنة ع  عدم ارتياحها حيال أساليب العمل الضرعي

الضرعية القانونية ورربتها يف أن حتس  طريقة عمل هذه 
دمت مقرتحات عدة حول هذا املوضوع مبا فيها قُ  .الدورات

  تهذه املواضيع كيضية تنظيم العمل وعدم تنظيم اجتماعا
حن  ننوه تاملعمومات اليت  .كثرية موازية لمجمسات العامة

ذه املواضيع لك  نوضح ه "يونوف"أفادنا با مركو خدمات 
وحن  كنا م  الدول اليت اقرتحت تقصري مدة  .يف مناقشتنا

ومبا أنه مل يك  هناك م   ،دورة المجنة الضرعية القانونية
توافق يف اآلرا  نتطمع لإلداد إىل طرق وسبل أخرى لرتشيد 

ويف هذا الصدد حن  عمى  .عمل المجنة الضرعية القانونية
عاجل يف ق عمى تنود جديدة تُ قناعة تننه آن األوان لك  نواف

ا وأن نشكل جسرًا فعاًال أكرب يف م ،المجنة الضرعية القانونية
المجنة الضرعية و لكوتوس تني هاتني اهليئتني الضرعيتني 

 .القانونية والعممية والتقنية

دعم اعتماد بذا البيان حارة الرئيس حن  ن
شكراً  ،التقرير المجنة الضرعية القانونية ع  دورتا اامسني

 جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واملتحدث التايل عمى  .ملندوتة إيطاليا املوقرة عمى هذا البيان

 .قائميت هو مندوب فنوويال املوقر

(مجهورية فنوويال البوليضارية)  كاستيللو  السيد م.
د أن أو  ،السيد الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

وعرب  ،رئاسة هذه الدورة لمكوتوسعمى وجه إليك تالتهنئة تأ
الرئاسة نود أن نعرب ع  جويل التحيات لكافة املندوتني 

أقول يل أن إال أنه ال تد  .ونعرب ع  سرورنا لرؤيتكم جمدداً 
راك تعيدًا جداً ، ولك  أإننا اعتدنا إىل هذا السياق اجلديد

إال أن كافة هذه  ،دعين ولكنك تال شك ترانا تشكل جي
التغريات ليست تسمبية إىل حد كبري ألنه لدينا إىل جانبنا 

ولذلك أعتقد أنه  .جمموعة م  املنظمات رري احلكومية
ولك   .تذلك ميكنين أن أدافع ع  نضس  م  هذه املسنلة

ميكم أود أن أتمو ع ،تالعودة رمبا إىل مسائل أكثر جدية
 البيان.

دي يود أن يضيد تنن إن وفد تال ،السيد الرئيس
المجنة الضرعية القانونية قد لعبت دورًا فاعًال لضرتة مخسني 

كان أن نتذكر أنه مبمهية م  األعاماً يف جمال تطوير الضاا  و 
م  األساس  إكمال التنمية التدردية أو التطوير لمضاا  

وم  األمهية مبكان أن ندعو كافة  .ااارج  واستخداماته
ولك  دب أن حندث مويداً  ،إىل االتضاقالدول ألن تنام 

ويف هذا السياق فإن المجنة الضرعية القانونية هلا  .م  التقدم
مسؤولية كبرية تكم  يف استعرا  وحتيني وتعديل مواثيق 
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واتضاقيات األمم املتحدة اامسة املختصة تالضاا  
مضاا  فاًال ع  معاجلة لفإن التعريف والوصف  .ااارج 

مجيعها  ،ديدة الناشئة م  أنشطة الضاا التحديات اجل
فإن وفد  ،وعمى هذا األساس .مسائل ال تد م  النظر فيها

حلد م  يف اتالدي ينظر تبعض الرتدد مقرتح الوفود األخرى 
 ،وقت ومدة انعقاد المجنة الضرعية جعًال لعممها أكثر فعالية
 يف حني أن تالضعل وترأينا م  الاروري معاجلة تدقة املسائل

وم  األساس  أن  .املطروحة حاليًا فيما خيتص تالضاا 
يكون لدينا تضاعل أكرب تني المجنتني الضرعيتني لكوتوس 
 ،المجنة الضرعية العممية والتقنية والمجنة الضرعية القانونية

وذلك تغية تعويو املبادئ التوجيهية اليت ترعى أنشطة الضاا  
كما   .مميةوتشكل خاص استخدامه لألررا  الس ،لمدول

أنه م  الاروري تعويو التعاون الدويل ومعاجلة تضعالية 
املسائل األساسية اليت تشغمنا حالياً م  ناحية تطوير الضاا  

 .ااارج 

ونرى مثًال عمى سبيل املثال البنود املتصمة خبضض 
ومصادر الطاقة ... املساحات الضاائية أو هذه احلقوق 

مويد م  التضاعل تني خمتمف وصحيح أننا حنتاج إىل  ،النووية
ويف هذا اإلطار أذكر تشكل خاص استخدام  ،اهليئات

 .الطاقة النووية ومصادرها يف الضاا  ااارج 

تطبيقات مصادر سياق األم  املتصل تويف إطار 
الطاقة النووية يف الضاا  ااارج  كما صادقت عميه الدورة 

ألعاا  إن وفدي حيث الدول ا ،الثانية واامسني لكوتوس
فاًال ع  تعويو معايري  عمى طمب االستعرا  القانوين

ممومة تغية ضمان أن تكون كافة األنشطة املنضذة يف الضاا  
 .ااارج  خاضعة ملبادئ احلضاظ عمى احلياة والسالم

وأود أن أختم بذه الضقرة مع التذكري مبقرتح وفد 
تالدي فيما خيتص تالتعديالت عمى املبادئ ذات الصمة 

 .ول استخدام مصادر الطاقة النووية يف الضاا  ااارج ح

وتالنسبة إىل ااطوط التوجيهية م  أجل خضض 
حقوق الضاائية اليت صادقت عميها اجلمعية العامة يف القرار 

كانون األول/ديسمرب م  الثاين والعشري  م    ٦٢/٢١٧
فإن وفدي م   ،ألضني وسبعة وتوخيًا لالتساق مع �جنا

يعترب تننه م  الاروري أن يكون هناك حتميل  الرأي الذي
هل ددر أن ننخذ وقتًا م   ،وهنا أتسا ل عما يم  .قانوين

الوقت املخصص لمجنة الضرعية القانونية أو املسنلة تكم  
أود أن أذكر مبا جرى يف  ؟يف جعل عمل المجنة أكثر فعالية

حني وفد  ،المجنة الضرعية القانونية يف دورتا األخرية
هورية التشيك قد تقدم مبقرتح تغية حتميل احلطام مج

وال نرى تذلك كيف أنه يف جلنة  ،قبلوهذا مل يُ  ،الضاائ 
 مواضيع وعمل كثري ميفرعية أخرى حيث كان هناك تقد

هذه املسنلة املهمة مت طرحها ومل  ،أجنو حول هذا املوضوع
وم  هنا فإن التضاعل تني  .قبل ومل نسمع عنها تعد ذلكتُ 
وال تد لمعمل التقين أن  ،مجنتني الضرعيتني أمر أساس ال

يرتافق والنواح  القانونية األساسية يف الاالت اليت أشرت 
 .إليها لمتو

أن ... فإننا نود  ،وتالنسبة إىل املدار ،كملأُ 
نعترب أن هنا ال تد م  الرتشيد ونقل  ،تالنسبة إىل جيو

 أن النضاذ إىل وإن وفد تالدي يعترب .املنافع لكافة الدول
هذه املوارد ميك  ضما�ا إذا ما تكرست هذه املبادئ عرب 

تغية ضمان استخدام هذا و وهلذا السبب  .الصكوك الدولية
م   ،املدار حول األر  الستخدام مستدام وسمم 

الاروري أن ننظر يف هذا املوضوع يف الكوتوس وإدراجه 
يئات عمى تنود المجان الضرعية عرب فرق العمل أو اهل

احلكومية الدولية اليت رمبا تكون دورتا أساسية حتقيقًا هلذه 
 الغاية.

لقد خصصنا  ،وأود أن أشاطركم تعض اآلرا 
واآلن  ،سنوات ملناقشة ناحية هذه املدارات حول األر 

وأتسا ل كيف أننا سنعاجل هذه  ،نتكمم ع  االستدامة
وآمل أن نتمك  م  إجناز عمل جيد يف هذا  ؟املسنلة
ولك  أذكركم أن النواح  القانونية مهمة يف هذا  .الصدد
 الصدد.

وحيث وفدي الدول  ،أختتم تكثري م  التضاؤل
عمى الرتكيو عمى النواح  األساسية اليت تنسف أنشطة 
 ،الضاا  وذلك مع تعديد وحتيني تشريعات الضاا  القائمة

مع استكمال التطوير التدرد  لمقانون الدويل وهذه م  
اف الرئيسية لألمم املتحدة عرب جلنة كوتوس. شكراً األهد

 حارة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  وفود أخرى  .مندوب فنوويال املوقر عمى هذا البيان
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جدول عمى تود تناول الكممة مبوجب البند الثام  
 .تضال ،فرنسا تطمب الكممة ؟األعمال

اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة (ل. سكوتي السيد 
شكرًا جويًال حارة الرئيس، إن فورية م  المغة الضرنسية): 

وفدي قد تسىن له أن يعرب خالل هذه الدورة ع  متسكه 
مثًال فإن وفدي  ،ودعمه تالمجنة الضرعية والقانونية وأعماهلا

 ،قد قدم عرضًا قد تناول يف املرة األخرية عمميات التسجيل
اليت نتوجه إليها  ،لوفود املوجودة يف هذه القاعةوالعديد م  ا

 .ال زالت تتواصل معنا تشنن تبعات هذا العر  ،تالشكر

وخالل الدورة األخرية لمجنة الضرعية القانونية إن 
وفدي قد اعترب عمى ررار وفود أخرى إن جدول األعمال 

ورياب التقدم املمحوظ يف الال  ،احلايل لمجنة الضرعية
 .يربران املوقف القائل جبعل مدة هذه الدورة أقصرالقانوين 

وهنا أحيل إىل الضقرة  ،وأن تقرير المجنة الضرعية القانونية
قرة وقد أشري بذه الض .ينخذ بذا األمر ،مائة وستة وسبعني

كسبه م  تقصري دورات المجنة أن الوقت الذي ميك  أن ن
 . ذه المجنةهل ،الضرعية القانونية رمبا خنصصه لمجنة اجلامعة

تداتري أخرى قد مت إيرادها  وكان وفدي قد اقرتح
يف الضقرة مائة وأرتعة ومثانني م  تقرير المجنة الضرعية 
القانونية م  مثل إدراج تند عمى جدول األعمال مرة كل 

كما نود أن   .عمى جدول أعمال المجنة الضرعية ،سنتني
امة لمجنة نشري تنسف إىل املدة الضعمية ضعيضة لمدورات الع

وهذا تارز يف الضقرة مائة وتسعة وسبعني  ،الضرعية القانونية
ونعرب ع  قمقنا إزا  هذا الوضع حيث أن مخسة  .م  التقرير

استخدم يف وأرتعني تاملائة وحسب م  مدة االجتماع قد 
وهذا كما يشري التقرير ليطرح  ،عام ألضني وإحدى عشرال

سيما  الو ى الدول األعاا  عبئًا ثقيًال م  الناحية املادية عم
 .الدول النامية اليت ددر با أن تبعث خربا  إىل فيينا

إن وفدي أخريًا قد أشار إىل أنه يف حال خضض 
مدة الدورات فإنه ل  يعرت  عمى متديد الحق هلذه املدة 
مىت كان مامون جدول أعمال المجنة الضرعية القانونية 

 يربر ذلك، شكراً حارة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): س الرئي
 .الكممة ألملانيا .مندوب فرنسا عمى تيانه

(مجهورية أملانيا االحتادية) السيدة أ. فروليش 
إن  ،شكرًا حلارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .أملانيا تود إضافة أننا نؤيد متاماً تيان فرنسا شكراً 

شكراً ة م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فوريالرئيس 
هل م  وفد آخر يود تناول الكممة مبوجب البند ، جويالً 

تقرير المجنة الضرعية القانونية "الثام  عمى جدول األعمال 
 .الكممة لبمجيكا "؟دورتا اامسني الع  أعم

(مممكة تمجيكا) (ترمجة السيد ج. ف. ماينس 
الرئيس، تكميًال ملا شكرًا حارة فورية م  المغة الضرنسية): 

أود أن أعرب  ،أشارت إليه الوفود اليت سبقتين تتناول الكممة
ع  تنييد وفد تالدي ملا قيل تشنن مدة دورات المجان 
 .الضرعية وترشيدها تغية االستضادة منها إىل احلد األمثل

لمتو لمجنة تكممنا ولك  أود أن أنبهكم إىل مسنلة فقد 
رتة تالدي فإن كافة املالحظات وم  جت ،الضرعية القانونية

ق طباليت أديل با م  ناحية هذه المجنة الضرعية القانونية تُ 
فم  األمهية لنا أن  ،عمى المجنة الضرعية العممية والتقنية

نبق  عمى توازن تني كافة النواح  اليت تدخل يف اختصاص 
الكوتوس االقتصادية واالجتماعية والقانونية والعممية 

ولذلك ال تد أن نراع  الضرق تني المجنتني حبيث  .والتقنية
شباط/فرباير مما أن هناك أعداد أكرب م  العرو  التقنية يف 

نة وهذا قد يعط  االنطباع تنن جله  احلال يف آذار/مارس 
ولك  إذا ما وجد  .خرىفيها تتناول مواضيع أكثر م  أ

 وفدي أن العرو  الضنية مهمة لمغاية ومثرية لالهتمام إال
هذه األعمال األساسية لسنا مقتنعني تنن هذا ... أننا 

وحن  نوافق متاماً عمى املشارل اليت عرب عنها  .لمجان الضرعية
ولك   ،الومال  م  وفود االحتاد األورويب ورريهم م  الومال 

نود اإلصرار عمى أن هذه املشكمة تالنسبة إلينا تتعمق 
 تالمجنتني الضرعيتني شكراً.

شكراً مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تر الرئيس 
ملندوب تمجيكا املوقر عمى هذه املداخمة، تالضعل ميك  أن 

تطرق إىل املسائل تهلذه املسنلة اليت  ل مناقشةنكم
ذلك ننيت إىل ختام النظر تالبند الثام  عمى . تالتنظيمية

تقرير المجنة الضرعية القانونية ع  أعمال "جدول األعمال 
 ".امسنيدورتا ا
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 الفضاء والمجتمع –البند العاشر 

اآلن نضتح تاب النظر يف البند العاشر عمى جدول 
مندوب هو املتحدث األول  "،الضاا  والتمع"األعمال 

 الواليات املتحدة املوقر.

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
ن وفدي إ ،السيد الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .مسرور لمتطرق إىل هذا املوضوع اااص تالضاا  والتمع
وحن  نقر تالدور املهم لمرتتية عمى مسائل الضاا  تغية 
تشجيع الطالب عمى حياة مهنية يف جمال العموم وعمم 
احلساب والتكنولوجيا واهلندسة العممية وتعويو القدرات 

الرتتوية  الوطنية يف جمال العموم والصناعة وتعويو الضرص
م  مثل التعميم ع   ،تاستخدام تكنولوجيات التعمم ع  تعد

وهو ليالن ميمضني أن السيد سرنا يف هذا الصدد قد و  .تعد
قد تقدم م  الناسا ع  موضوع التدريب هذا مسؤول 

وإن ترنامج . يوم اجلمعة املاض  عتعر  حول هذا املوضو 
لاو  عمى الضاا  املدين لمواليات املتحدة ال زال يسمط ا

أمهية الضاا  تالنسبة إىل التعميم والتعميم تالنسبة إىل 
 .الضاا 

وأود أن أسمط الاو  عمى عدد م  ترامج الناسا 
 .اليت تعكس الربامج اليت حن  تصدد العمل عميها

إن حمطة الضاا  الدولية ال زالت تمعب  ،تداية
 .ميمدورًا مهمًا يف التعميم ويف التواصل مع املعنيني يف التع

ترنامج  ،فمثًال فإن راديو اهلواة حول حمطة الضاا  الدولية
يمهم الطالب عرب العامل تنن يشرعوا يف احلياة املهنية يف 

واهلندسة وعمم احلساب عرب  اجمال العموم والتكنولوجي
م عمى املدار يف حمطة ل جبهاز الراديو لمهواة مع الطاقالتواص

عمل عميه جمموعة م  والربنامج إذًا ي .الضاا  الدولية
ماليني مشغم  راديو اهلواة الدوليني الذي  ساعدوا 
األمر  .األشخاص عرب العامل عمى التضاعل مع رواد الضاا 

إرث كام"  ISS"إرث كام"، "تالنسبة إىل ترنامج سيان 
وهو يشري إىل معرفة ع  األر  اليت يكتسبها  ترعاية الناسا

تيح لمطالب واألساتذة يهو الطالب يف املدارس املتوسطة و 
االستضادة مباشرًة م  الطاقات الرتتوية اهلائمة حمطة الضاا  

أن الطالب م  "إرث كام" وخالل مهمات  .الدولية
املدارس املتوسطة م  شىت أحنا  العامل يستخدمون شبكة 

لتصوير مواقع  ISS اإلنرتنت تتوجيه كامريا عمى منت الـ
م  نيسان/أتريل ت يف وآخر مهمة كان .حمددة عمى األر 

هذا العام مع مشاركة أكثر م  أرتعة عشر ألف طالب م  
مائة واثنني وثالثني مدرسة خمتمضة يف الواليات املتحدة 

 .وتسعة وثالثني م  العامل

  ،إن حمطة الضاا  الدولية تمعب أياًا دورًا مهماً 
ومبوجب  .كمنرب لألحباث لمطالب واملرتني م  كافة األعمار

لواليات املتحدة ال زالت يف ا ISSترب الوطين مضهوم خم
املتاحة ميك   ISSالناسا تتاتع إسرتاتيجية حيث أن موارد الـ 

أن تستخدم كمركو تعميم وطين ميك  لألساتذة والطالب يف 
ميكنهم االستضادة منه عرب الدراسات الالحقة  ،املدارس

وإن مديريات تعثات  .لمدكتوراه وطالب املدرسة والكمية
الناسا ومكاتب املركو الرتتوي توود جمموعة م  املراكو 
الرتتوية واملوارد لشركا  الناسا يف املدارس االتتدائية والثانوية 
ويف التعميم العايل والتعميم رري الرمس  يف الواليات املتحدة 

وإن شبكة التعميم الرقم  لمناسا الذي يتام   .ويف ااارج
ناسا تستخدم املؤمترات ع  استوديوهات يف عشرة مراكو ال

عرب اإلنرتنت لرتط الطالب م  شىت ، وتكنولوجيا البث تعد
وخالل  .أحنا  الواليات املتحدة والعامل مع املرتني م  الناسا

، إن املدارس الضعاليات اااصة تشبكة التعميم الرقم 
  س أمريكية تغية أن تتعمم املويد عولية تتعاون مع مدار الد

لثقافات عل مع اآلخري  والتعمم املويد ع  اا  والتضاالضا
 .األخرى

يف ألضني وتسعة إن الناسا ومؤسسة مبادرة 
قد تشاركا  ،الشباب يف ديب يف اإلمارات العرتية املتحدة

لمتوويد تثالثة إىل اثين عشرة م  طالب اهلندسة يف 
فرصة العمل مع طالب  ،كل عام  ةاإلمارات العرتية املتحد

وهذا العام إن  .أمريكيني يف تعثات الناسا وعمما  ومهندسني
تسعة طالب م  اإلمارات العرتية املتحدة يف الربنامج سوف 
يعممون إىل جانب نظرا  م  الواليات املتحدة حول ترنامج 

 .تدريب يف مركو أحباث إينس يف كاليضورنيا

ساتقًا هذا العام إن أرتعة ومثانني فريق م  اثنني 
وكندا وإثيوتيا وأملانيا تورتو ريكو و  وعشري  والية أمريكية

سباق الكبري السنوي الثام  الواهلند وروسيا قد تنافسوا يف 
وهذا السباق كان فيه حتدي  .لاعشر لمناسا يف مركو مارش

تني الطالب لتصميم وتنا  وحتقيق سباق تني كيانات م  
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تشغيل البشر وذلك تالتطرق إىل خمتمف التحديات الكامنة 
 .اهلندسية يف الشؤون

وإن ترنامج مدارس استكشاف الناسا م  
املبادرات احملورية األخرية املصممة لتعويو التعميم يف جمال 
 .العموم والتكنولوجيا واهلندسة واحلساب يف الواليات املتحدة

ومنذ ألضني وثالثة فإن مدارس إكسبمورر التاتعة لمناسا قد 
الد لمتوويد تشاركت مع مدارس يف خمتمف األماك  يف الب

إن النظري الدويل  .يف املدارس الرتتوية لمناسانشاط أوسع ت
هلذه املدارس التاتعة لمناسا مدارس أحباث دلتا يف هولندا قد 
 .شكمت منربًا مهمًا لتعويو التعاون يف جمال التعميم الدويل

وإن الناسا فخورة لمتبادل الثقايف والرتتوي الذي أتيح عرب 
التعميم اهلولندية والثقافة زارة روتية وو وكالة الضاا  األو 

والعموم عرب ترنامج مدارس أحباث دلتا ومدارس إكسبمورر 
وإن املعممني والطالب يف مدارس أحباث دلتا  .التاتعة لمناسا

مبا يف ذلك التطوير املهين  ،قد شاركوا يف فرص تعميم فريدة
عمى تواصل احل  املباشر مع رواد الضاا  اليف مراكو ناسا و 

 .منت حمطة الضاا  الدولية

جمموعة مشاريع تغية تعميم كما أن الناسا تقود 
الطالب يف التعميم ما تعد الثانوي يف جماالت متصمة 

وهذا  .الستخدام املستقبللياتم املهنية وحتاريهم حب
الصيف إن طالتًا م  الواليات املتحدة وم  دول مثل 

عممون مباشرة مع أسرتاليا وكندا وفرنسا والياتان سوف ي
ب أحباث متطورة يف إطار ترنامج التدر  عمما  الناسا حول

وإن املويج الضريق يف أكادميية الناسا  .التاتع ألكادميية الناسا
 القائل تالعموم واحلياة املالية والتدريب تشكل منربًا قيماً 
لتعميم وتدريب األجيال املقبمة يمعب دورًا رياديًا يف جمال 

وقد شاركت الناسا إىل حد كبري  .واستكشافه عموم الضاا 
الذي سوف ينعقد يف  IACيف مؤمتر رواد الضاا  الدويل 
 .تاون يف جنوب إفريقياب أكتوتر م  هذا العام يف كي

وخالل هذه الضعاليات سوف تشارك الناسا يف استاافة 
جمموعة م  الربامج الرتتوية يف جممس تعميم الضاا  الدويل 

وإن الطالب م  العامل الذي  الدولية،  ومنطقة الطالب
سيوورون هذه املنطقة ستتسىن هلم فرصة تنن يتعمموا م  

 .تعاهم البعض

وإن تعريف طالتنا عمى أنشطة املؤمترات العممية 
الدولية وإتاحة هلم أن يكونوا ناشطني يف عر  أحباثهم 

اااصة تالضاا  سوف يضتح أتواتًا جديدة أمام آفاق هؤال  
 .وا حمرتفني يف جمال الضاا ليصبح

وإن اجليل املقبل لمباحثني واملهندسني سوف 
آفاق عاملية وخربات حلل التحديات إىل حيتاج تشكل متوايد 

 .اليت تواجهنا كمستكشضني لمضاا 

تيئة  ،وم  التحديات الكامنة يف استخدام الضاا 
الضاا  الضريدة إلهلام الطالب لدراسة العموم والتكنولوجيا 

وال زالت الناسا ترحب  .توفر املواردهو كافة األمم   يف
تالضرص لمتعاون الدويل حيث ميك  تعبئة املوارد وحيث يتم 

 تعويو األهداف والغايات اإلسرتاتيجية لمتعميم يف ناسا.

عرضت عدد م  األمثمة اليت  ،حارة الرئيس
لممستكشضني  جيل املستقبلتعمل فيها تالدي تغية إهلام 

ضنا الرتتوي والوطين عرب استخدام املواد واملامون وتعويو موق
ونتطمع إىل تشاطر  .والتطبيقات الضريدة تننشطة الضاا 

األفكار وااربات مع المجنة وتعمم املويد ع  النجاحات 
 اليت حققتها الدول األعاا  األخرى، شكراً حارة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الكممة اآلن  .الواليات املتحدة عمى هذا البيان مندوب
 .ملاليويا

(ماليويا) (ترمجة فورية م  السيد م. د. سوباري 
السادة أعاا  ، سيدي الرئيس ،شكراً المغة اإلنكميوية): 

يسعدين أن أخربكم يف هذا االجتماع تننشطة  ،الوفود
الذي مت االطالع با منذ و الضاا  وتعميم الضاا  يف تمدي 

. وكما العام املاض حويران/يونيو الجتماع األخري يف ا
تشنن البند الراتع فإن تعميم األمة أكدت يف تياين الساتق 

ع  أمهية الضاا  كان وما زال وسيظل تندًا هامًا يف جدول 
الرتكيو  وهوهناك إسرتاتيجية يف املراكو التعميمية  .أعمالنا

 .عمى جوانب اإلتداع واالخرتاع

حن  نشرتك بمة يف االحتضال  ،يسسيادة الرئ
يف أسبوع الضاا  العامل  وكذلك االحتضاالت و تالضاا  
فإن عسكرة الضاا   ،ويف إطار ترامج الضاا  .األخرى

ومراقبة السما  والندوات العممية األخرية كمها قد مت 
قد مت إنشاؤها لمنهو  [؟يتعذر مساعها؟] وقانون  .تنظيمها

فإننا نظمنا مع االحتاد ر مساعها؟] [؟يتعذ .بذه الضعاليات
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عددًا م  املساتقات االحتاد الروس  سضارة  وأالروس  
قد مت االحتضال با  ؟]عة األر اساهم تس[؟املدرسية وما 

يف أماك  كثرية يف تمدنا، وتصضة عامة فإن التوعية تنمهية 
 .األر  قد متت اإلشارة إليها ومت إجنازها

يمية فإن اشرتاكنا يف اإلقم ويف إطار املبادرات
ترنامج التعميم يف منطقة آسيا واهلادي وذلك تاشرتاك 

املدارس يف رسم لوحات وكذلك دخوهلم يف أطضالنا 
 .مساتقات يف العام املاض 

وإن ماليويا سيادة الرئيس ترى أن املوارد البشرية هلا 
[؟يتعذر مساعها؟] إضافة إىل ذلك  ،أمهية يف ترامج التنمية

يجية االقتصادية لبمدي فإن األنشطة واإلتداع قد مت اإلسرتات
املاض  فإننا آذار/مارس  ١٠. وهلذه السنة يف الرتكيو عميها

احتضمنا با كسنة لإلتداع وذلك يف إطار مساتقة اإلتداع 
وحتقيق األهداف الرئيسية  .عشرة وألضني[؟يتعذر مساعها؟] 

كيد عميها يف لمعموم واحلساب واإلتداع فيها وهذه قد مت التن
لالحتضال بذه عام عام إحدى عشر وألضني سوف تكون 

عشر  كومة أياًا قد أعدت الحتضال تإثىنواحل .املسنلة
 .وألضني كعامل لمعموم وذلك تعد كل هذه االحتضاالت

العممية تتم [؟يتعذر مساعها؟] واجلهود التعميمية واملساتقات 
الرقمية  ؟]امالبمتي[؟كما أن هناك نظام يعرف تاسم نظام 

عدد كبري هذه املسنلة قد زاره أو املعر  الذي أقيم تشنن 
وهناك جهود لويادة  .م  الناس وتمغ مائة ومخسني ألضاً 

املاليوي إضافة إىل أن الضرتة الربملان الوع  تعموم الضاا  و 
اوية أو األخرية عمى أن يكون الدخول عمى القبة السم

وكما أن تراجمنا يف  .جماناً الضاا   سينما القبة السماوية ع 
يتم [؟يتعذر مساعها؟] الثانوية واإلعدادية وإىل آخره 

وكذلك يتم توعية الشباب  .املسنلةتوعيتهم بذه 
 .وجمموعات الشباب

القائمة  يف وأقرأ عميكم تعض الربامج املوجودة 
 ،احلاانة[؟يتعذر مساعها؟] كتب ع  استكشاف الضاا  

اليت اشرتكت با حوايل مائة ألف التحديات الوطنية لمضاا  
ذ وكذلك مساتقة صواريخ املياه لال طمبة طالب أو تممي

وكذلك مساتقة الطريان  ،ة الثانوية وكذلك اجلامعاتاملدرس
كل هذه الربامج . لطمبة اجلامعات وخرد  اجلامعات

سيما  التعميمية قد مت تنظيمها تاشرتاك الوزارات املهتمة وال
 والتعميم ووزارة التعميم العايل يف ماليويا.وزارة الرتتية 

سيادة الرئيس أرجو أن تنخذوا عممًا تنن تعض 
هذه الربامج قد مت تنظيمها مع الشركا  عمى املستوى 

رساف الوكالة العممية لمضاا  واآلتو اإلقميم  وع  اجلاكسا 
وإن مناخ الضاا  هو ترنامج جديد يف  .الوكالة املاليويةو 

ننا سوف ندخل يف هذا الال يف ثالثة عشرة تمدي ونظراً أل
أن نوع  العامة وكذلك اهليئات م  األمهية مبكان وألضني 

وبذا فإن القبة السماوية  .بذه املسنلة[؟يتعذر مساعها؟] 
وسينما القبة السماوية قد تدأت فيممًا يدعى العاصضة 

وقد أخربنا جممس الوزرا  حبادث سوف حيدث  ،الشمسية
 .عشر وألضني بذا الشننتثالثة 

إن وفدي يود أن يؤكد مرة أخرى  ،سيادة الرئيس
عموم الضاا  سيما  عمى موقضنا الذي يقر تنمهية العموم وال

وم  خالل إعداد املوارد البشرية تشكل  .والتكنولوجيات
لكم الشكر  ،طيب فإننا سنحرز تقدمًا يف هذا القطاع

 اجلويل يا سيادة الرئيس.

أتوجه  :ة فورية م  المغة اإلنكميوية)(ترمج الرئيس
تالشكر إىل السيد ممثل ماليويا عمى تيانه هذا وسوف 

عصر  "الضاا  والتمع"نواصل دراستنا هلذا البند العاشر 
 .اليوم

تنفيذ توصيات مؤتمر يونيسبيس  –البند السادس 
 الثالث

تنضيذ "أفتح اآلن تاب الكممة لمبند السادس 
 هل هناك م  يررب تاحلديث؟ "،لثتوصيات لممؤمتر الثا
 .السيد ممثل كندا ،كندا تضالال، إذاً سوف ...  

(كندا) (ترمجة فورية م  المغة السيد د. كيندال 
، الضريق العامل ستة أشكرك يا سيادة الرئيساإلنكميوية): 

 ،86تحسني الصحة العامة الذي يشار إليه تستة ومثانني ل
الصادرة ع   التوصية نشا ه منذ عشر سنوات تعدقد مت إ
 .تيونيسبيس الثالث مم املتحدة الثالث الذي يُعرفمؤمتر األ

واليوم ونياتة ع  الدول األعاا  ع  هذا الضريق السالف 
الذكر يسعدين أن أقدم هلذه المجنة النتيجة العامة اليت مت 

قرتح ن وأن .عرب السنوات م  قبل هذا الضريق ااالطالع ب
أو ملواصمة اجلهود الدولية واإلقميمية  السبل والوسائل لدعم

 .لمنهو  تالضاا  م  أجل أررا  الصحة العامة
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سيادة الرئيس، هذا الضريق السادس قد مت إنشاؤه 
يف واحد وألضني وذلك بدف تنضيذ املشروعات والربامج 

تطبيقات التطبيب ع  تعد وحتسني اادمات تاملتعمقة 
بيقات التكنولوجية الصحية تصضة عامة وذلك تتسهيل التط

وقيادة الضريق السادس هذا قد كانت عمى يد أوالً  .الضاائية
ممثل كندا ومنظمة الصحة العاملية الذي  كانوا مبثاتة رئيسني 

ومنذ مثانية وألضني فإن كندا واهلند قد كانتا  .مشاركني
هلذا ثالية وعشرة وألضني كانت سنة م .الرئيسني املشاركني

دف املخطط يف الضريق وهم يواصمون اهلعاائنا ألالضريق و 
هلم وذلك م  خالل االنتها  مبشاورات اليت تدأت تثالث 
سنوات تشنن موضوع الصحة ع  تعد وعمم األوتئة 

ندوات الوكانت املشاورات م  خالل  .ومعاجلتها ع  تعد
نظمها مكتب شؤون الضاا  ااارج  وذلك يف اليت عممية ال

وأفال لتجميع املعمومات وذلك  ،أصقاع خمتمف العامل
وتضال هذه املبادرات فإن  .لشركا  الدولينياملمارسات م  ا

ددة اليت احملالحظات املالضريق متك  م  أن يقدم عددًا م  
قدم دراساتا يف تقرير م  مخسة عشر صضحة قدمناه لمدول 
األعاا  يف الدورة الثامنة واألرتعني لمجنة الضرعية العممية يف 

وهذا التقرير عنوانه  .إحدى عشر وألضنير شباط/فرباي
الوثيقة  ،استخدام تطبيقات الضاائية لتحسني الصحة العامة

A/AC.105/C.1/L.305،  املالحظات اهلامة وهو يمخص
تشنن الوضع احلايل تشنن التطبيب ع  تعد والتحكم يف 

ويؤكد عمى ضرورة توفري الصحة  ،األوتئة ع  تعد يف العامل
خالل التطبيقات م  ة تصضة عامة واادمات الصحي

طالع با عمى ضاال متالضاائية ويوفر توصيات حمددة ي
األصعدة القومية والوطنية والدولية م  جانب الدول 

 .األعاا  واملنظمات عمى حد سوا 

والتقرير قد الحظ أياًا توايد اهتمام احلكومات 
والدوائر األكادميية واملنظمات اااصة مبختمف التخصصات 
اليت تدخل حتت التطبيب ع  تعد والتحكم تاألوتئة ع  

وكما أن هناك تطبيقات واسعة النطاق يف هذا  ،تعد
املامار تتمثل يف توفري ترامج الصحة األساسية تالبمدان 

، [؟يتعذر مساعها؟] املتقدمة والنامية عمى حد سوا 
املستضادة م  ترامج الصحة والتطبيب ع  تعد قد دلمت 

داتية كتحسني نوعية احلياة وحتسني نقل عمى نتائج إ
ومع ذلك فإن استمرارية التطبيق يف التطبيب ع   .املعرفة
ميثل معامة كبرية نظرًا لمعقبات  ألنه حتدي ما زال  تعد

كعدم وجود موجات كافية وعرياة وعدم توفر األموال 

التدريب عدم توفر وهناك مسائل إدارية وكذلك 
وهذه العقبات مل يتم ا؟]، [؟يتعذر مساعهلممستخدمني 

م  حسمها م  خالل التنسيق عمى املستوى الدويل وذلك 
دعم اإلتداع وختضيض الثغرة فيما تني خمتمف األقاليم أجل 

م تاألوتئة ع  كويف جمال التح .تالنسبة لمرعاية الصحية
ع  االستشعار تكنولوجيا ، فإن هناك إمكانية استخدام تعد

وتدتر مسائل الصحة العاملية تعد لتخضيف األخطار هذه 
الصحة العامة م  خالل املرتبطة تالبيئة [؟يتعذر مساعها؟] 

وهذا قد يرتبط ارتباطًا وثيقًا تارورة وضع  .واحليوانات
املسائل الصحية يف إطارها العامل  واالعرتاف تالتعقيد الكبري 

وهذا يضا   .يف نقل والتعر  لمممرضات البشرية اهلامة
تخصصات وذلك لمحصول ختمف النعمل مب أمهية أنإىل 

عمى معرفة جديدة وتوفري االستمرارية يف سياسات التدخل 
ومع ذلك هناك معاالت كبرية يف جمال تطبيق  .املقرتحة

الضاائية يف  توذلك داخل املنظما ،تكنولوجيا الضاا 
ويف كل م  البمدان النامية واملتقدمة عمى حد سوا   .العامل

كبرية تتعمق تالتعاون فيما تني العمما    فإن هناك حتديات
وهذه النتائج األساسية قد  .واملنظمات مبختمف الواليات

توصيات اعتمدها يقدمون ثالث جعمت أعاا  الضريق 
يف [؟يتعذر مساعها؟] ومت تقدمي  ،الضريق العامل اجلامع

 .دورة الثامنة واألرتعني لمجنة الضرعية والعمميةال

أن نطمب إىل األمانة  ،الً و هذه التوصيات ه  أو 
أن تنقل التقرير النهائ  لمضريق العامل السادس ملنظمة 

ة ينوالضالصحة العاملية مع دعوة لتقدمي تقرير لمجنة العممية 
والضرعية لمدورة يف اثين عشر وألضني ع  التطور املمك  
 .ألنشطة التطبيب ع  تعد والتحكم يف األوتئة ع  تعد

[؟يتعذر أن تنشئ يف إطار المجنة انة ثانيًا أطمب إىل األم
وثالثاً  .ع  تعد والتحكم يف األوتئة ع  تعدمساعها؟] 

 إحدى عشر وألضني يف توصية تنتيجة الندوة العامة يف
املوضوع ويتم تقرير هذه المجنة الضرعية  مونرتيال ع  هذا

والعممية يف اثنا عشر وألضني يف إطار ترنامج األمم املتحدة 
 ة.يقات الضاائيتشنن التطب

السادة  ،السادة األعاا  يف المجنة ،سيادة الرئيس
األعاا  يف الضريق السادس سوف ينتهوا تشكل عام لمضريق 
العامل هذا يف الدورة التاسعة واألرتعني لمجنة العممية 

تصل نويف األشهر املقبمة سوف  ،الضرعية يف السنة املقبمة
لمدول  وسوف نقدمكتب شؤون الضاا  ااارج  مب
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األعاا  يف الدورة التاسعة واألرتعني يف المجنة الضرعية 
ع  تعد التطبيب ندوة مونرتيال تشنن لالعممية نتيجة 

وسوف ننظم اجتماعات عمى  ،والتحكم تاألوتئة ع  تعد
هامش هذه الدورة وذلك ملناقشة الدول األعاا  واألمانة 

عىن تُ  تشنن اإلمكانيات اااصة تدراسة إنشا  جلنة دولية
 .تالتطبيب ع  تعد والتحكم يف األوتئة ع  تعد

أود نياتة ع  المجنة املنظمة لندوة العممية ملنوتريال 
أدعو كل الدول األعاا   ،نياتة ع  هذه املنظمة ،٢٠١١

حلاور هذه الضعالية وأن يشاطرونا آرا هم وتعميقاتم تشنن 
وهذه  .لالطريق إىل املستقبل والتداتري احملتممة يف املستقب

الندوة تنظمها الوكالة الضاائية الكندية ووكالة الصحة 
دعمها يو كيوتيك وكذلك وزارة الصحة العامة يف   ،العممية

يف ذلك مكتب شؤون الضاا  ااارج  ووكالة الضاا  
[؟يتعذر مساعها؟] خذ . وهذه الندوة سوف تناألوروتية

ًا فنية وكذلك ضو [؟يتعذر مساعها؟] وسوف تتام  عر 
قشة التوجهات اإلسرتاتيجية عمى املستوى الوطين منا

وترنامج هذه الندوة العممية قد مت توزيعه عميكم يف  .والدويل
أود  ،ونياتة ع  أعاا  الضريق رقم ستةتكم. وة اااصة الك

أن أتوجه تالشكر إىل الوفود واملنظمات اليت أسهمت عرب 
ات السنوات يف إجناح هذا الضريق وذلك مبشاطرتا اارب 
 والرؤى مع الدول األعاا  يف هذا الضريق، شكراً جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 لمسيد ممثل كندا عمى هذا البيان.

السادة أعاا  الوفود سوف نواصل دراستنا هلذا 
عصر  "،تنضيذ توصيات املؤمتر الثالث"البند السادس وهو 

 .اليوم

 العروض الفنية

د اآلن أن منا  قدمًا يف العرو  الضنية وأذكر وأو 
السادة املقدمني هلذه العرو  تنن العرو  ال ينبغ  أن 

وسوف أطمب إن أمك  أن حندها  ،تتعدى عشري  دقيقة
تقتابوا هذه العرو  قدر وأن  .إىل مخسة عشر دقيقة

وعمينا أن نستضيد م   ،ن مناقشتنا أهم تكثرياإلمكان أل
ويف الوقت ذاته فإنين أذكر السادة  .بةالوقت استضادة طي

أعاا  الوفود أنه تالنسبة لممناقشات لمتقرير واملوافقة عمى 
ثالث  ،يوم ونصف ،فإننا حنتاج عمى األقل ،هذا التقرير

واتتداً  م  عصر اليوم فإنه ليس لدينا إال ستة  .اجتماعات
اجتماعات يف هذا األسبوع لالنتها  م  كل البنود اليت 

فقط حينما يسمح الوقت فإننا  .يف جدول األعمال لدينا
حيث أن الوفود  ،سوف نسمح تإعادة فتح تعض البنود

أرجو أن تمتوموا  .وهذا إذا مسح الوقت ،الكممةطمبت 
كل تند   صمت فيه توقيتتاجلدول الذي مت نشره سمضًا وفُ 

سيما يف  وهذه السنة الوقت حمدود لمغاية وال .م  البنود
منا أو عقدنا اجتماعاً ول لمدورة كنا قد احتضضو  اليوم األ

م  إيطاليا هو املقدم األول ستيضانو سالض  السيد  احتضالياً.
لعر  ع  دعم تيانات الضاا  تشنن تدتر الكوارث أو 

 .لك الكممة[؟يتعذر مساعها؟] شكراً، خطر الوالزل 

) (ترمجة اإليطاليةمهورية اجل( س. سالفيالسيد 
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس): كميويةإلنفورية م  المغة ا

 ... السادة أعاا  الوفود 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): فنوويال  الرئيس
 .ها تعميقات عمى ما قمتديل

(مجهورية فنوويال البوليضارية) كاستيللو   السيد م.
شكرًا جويًال يا سيادة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

أشكرك عمى اقرتاحك وحن  نوافق  ،لرئيسسيادة ا الرئيس.
 ،تصضة أساسية عمى أن كل الدول هلا احلق يف أن تتحدث

تاحلدود الومنية ولك  أرجو أال  مع االحرتام تطبيعة احلال
واشرتاك الدول تطبيعة احلال اشرتاك  ،فرصة احلديث لنا حتد

إىل تند م  البنود فهذا  ان أن يعودو دو و ي واهام فإذا كان
م  العرو  وإذ كنا نود أن نوفر الوقت أهم يكون ، و مهم

عمى أية حال طريقة  ،فإننا ميك  أن نمغ  تعض العرو 
وعمينا أن  ،صيارة هذه الدورة رمبا تكون تنقصها املرونة

 هفإننا ينبغ  أن ننضذإىل شئ نتوخى املرونة حينما حنتاج 
 والدول تطبيعة احلال حتتاج إىل احلديث وينبغ  أن تتاح لنا

 ، شكراً جويًال.الضرصة لمحديث

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأذكر السادة  ،لك عمى هذا التعميق السيد ممثل فنوويال

أعاا  الوفود تنننا يف العام املاض  حاولنا أن ننته  م  
دراسة عممية تناول البنود واحلد م  البيانات يف عشر دقائق 

البنود إذا مل يك  هناك وفود تود أن نعيد فتح  الأن و 
وإذا ما   ،حتدث ع  هذا البند فإننا نغمقه يف طبيعة احلال
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كان هنا قد قررنا ذلك وأتسا ل عادة إذا كان هناك أي 
د يوفود راربة يف احلديث يف إطار هذا البند الذي يكون ق

ولذا فإننا نذكركم تإعادة فتح تنود جدول األعمال  ،البحث
 شكراً. ،وقت تذلكإذا مسح ال

 .تضال ،أعيد الكممة لمسيد ممثل إيطاليا ،شكراً 

(اجلمهورية اإليطالية) (ترمجة السيد س. سالفي 
حن   ،شكراً جويًال سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

م  تني البمدان القميمة سيادة الرئيس اليت تبذل جهوداً 
 .ألخطار االهتوازيةلعر  األعمال التنظيمية اااصة تإدارة ا

ويف العام املاض  رأيتم عرضًا قدمه زميم  م  وكالة الضاا  
والذي يهدف  HWSW اإليطالية يشري إىل نظام يعرف تـ

ما يُعرف سيما  مية واليإىل توضيح استخدام البيانات السات
بعض النتائج وإلدارة األخطار لتوصل نكومسوس وذلك لتال

م  النتائج تشنن تطبيقني قمنا  وأقدم لكم مويداً  .االهتوازية
تتطبيقهما تالنسبة لمولوال الذي أمل تالياتان ونيوزيمندا يف 

س تديره مؤسسة يوهذا نظام يدعى تالسيغر  .العام املاض 
 ،املدير هلذه املؤسسة العممية [؟يتعذر مساعها؟] العممية وأنا

واادمات اليت  ،مدير البحوث فيهااملدير البحث ، أو 
أوًال تقومي األخطار االهتوازية وهذا  .تقسم إىل فئتنيتقدمها 

يتعمق تإمكانية إلقا  الوالزل مث هناك منتج آخر وهو يتعمق 
 .مبسنلة دعم اإلدارة يف حالة الطوارئ

وقد طبقنا هذا عمى املنطقة الشمالية يف أراضينا 
وضع نطاق هناك وكذلك طبقنا  االهتوازيةودرسنا األخطار 

سوف اليت واألمثمة [؟يتعذر مساعها؟].  درسناهاالعمل و 
يف [؟دارفيمد؟] أسوقها عميكم اليوم تتعمق تولوال 

عشرة وألضني وكذلك الولوال الذي حدث يف أيمول/سبتمرب 
آذار/مارس.  ١١والولوال الذي وقع يف شباط/فرباير  ٢٢

وهو آخر الوالزل فهذه الوالزل اليت دارفيمد ولوال وأتدأ ت
طمع ته اعمى أمهية الدور الذي تحتدثت عنها تؤكد 

 ٧,١احملطات املوجودة يف نيوزيمندا وكان هناك زلوال تدرجة 
م  كومسوس وهذه صورة لمولوال األول ومل يك  لدينا تيانات 
ولذا فإننا  ،ع  هذا الولوال وع  األحداث اليت سبقته

وخمصنا [؟يتعذر مساعها؟] "إيميودس" استخدمنا الساتل 
وهذه توضح آثار  ،تغيري ااريطةتنظام يُعرف إىل نظام 

 .الولوال

وهذه الصورة كانت تعد الولوال تنرتعة وعشري  
وم  خالل هذه الصور فإن العمما  الضيويائيني  ،يوماً 

موا الشقوق اليت حدثت وما واجلغرافيني يستطيعون تنن يقو 
ة شار اإلوهذا قد مت  ،سطح والتغريات اهلندسيةالحدث يف 

حصمنا [؟يتعذر مساعها؟]، هذه الصورة وذلك  يف امليدانله 
عميها م  السواتل التجارية تشري إىل سطح األر  تعد 

 دميقتوذلك تعد [؟يتعذر مساعها؟] دمنا . مث استخالولوال
املعمومات األرضية اليت مت ختدميها فإنه اتاح أن هناك 

حبوايل ستة أمتار واثنني وأرتعة [؟يتعذر مساعها؟] احنرافات 
شر مرت أياًا وتاستخدام هذه البيانات فإننا استطعنا م  ع

والصورة العميا توضح  .أن ناع نسقًا هلذا الشق الولوايل
وهذه معمومة  ،التشوهات اليت حصمت يف سطح األر 

. راية يف األمهية يف حاالت الطوارئ اااصة تالوالزل
ه األمور تعرف عمى هذوسمطات احلماية املدنية ينبغ  أن ت

 .يسببه هذا الشرخ الولوايل عرف قوة الاغط الذيوأن ت

 ،هذه صورة أخرى هلذا الشق ،ويف واقع األمر
 ،وترون يف اامضية أن هذا يبعد أرتعني كيمو ع  الشق األول

ه  نتيجة الولوال الذي مت  ووأن هذه [؟يتعذر مساعها؟] أ
وترون أياًا أن الوالزل التاتعة شريش تيست ادارفيمد وكر تني 
والاغط الذي سببه الولوال قد تبني  .ركت مشاًال وشرقاً حتقد 

واتتداً  م  زلوال دارفيمد فإننا قمنا  .أمامكم يف هذه الصورة
مع الوكالة الضاائية لمضاا  توضع ترامج تتعمق بذه 

صورة اليت حصمنا عميها يف الضرتة تني الوهذه  .املنطقة
اط/فرباير شب ٢٢ويف  .الولوال األول والثاين ،الولوالني

ش ت تشري كرايساستطعنا أن نصور الولوال الذي حدث يف  
سًا إىل الولوال الذي حصل يف قيا[؟يتعذر مساعها؟] منطقة 

[؟يتعذر حيث أن الوالزل التاتعة تعد ذلك  ،فيمددار 
 . طبيعة احلالمساعها؟] يف

لدينا تيانات مؤقتة وإىل آخره واستطعنا أن ننخذ 
عمى أية وهذا يوضح  ،م  الولوالهذه الصورة تعد يوم واحد 
حدث عقب قت التغري الذي حال التشوهات اليت حل

وهذا متثيل أياًا حيث أن المون الضاتح يعمو تنسبة  .الولوال
أما المون الداك  هو اخنضا  تنسبة عشرة  ،مخسني مرت

وعمى أية حال اهليكل كان أكرب م  ذلك نظراً  ،أمتار
 .تحدث عنهالمسمات األساسية لألر  اليت ن
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وهذه الشرحية توضح منوذجًا توصمنا إليه 
وقد اكتشضنا املصدر  ،تاستخدام هذه البيانات واملعمومات

وذلك تعد تاعة أيام م  الولوال  ،األساس  لممعمومات
وقد أرسمنا هذه املعمومات  .وهذه تيانات راية يف األمهية

هاتني  عرضًا يوضح تقارب . إذًا هذاإىل زمالئنا يف نيوزيمندا
وقت ويف الناحية اجلغرافية والسؤال يف نضس الاحلدثني يف 

إذا ما كان الولوال األول هو الذي سبب  وهالدوائر العممية 
اليت م  كومسوس ومع توايد الصور  ؟الولوال الثاين أم ال

عنا أن نصور حصمنا عميها يف هذي  الولوالني فإننا استط
وأرسمنا   يف سطح األر تعض التشوهات اليت حدثت 

ويتبني لكم هنا يف هذه الصورة المون األمحر  .خارطة هلا
ولذا  ،وهذا يعين أن هناك تدهور يف املنطقة حىت قبل الولوال

فإننا حنتاج إىل التعرف عمى هذه األمور وهذا يتاح أيااً 
 ،م  خالل هذه الموعة أو هذه السمسمة اليت أمامكم

 . اإلشارة إىل ذلكوذلك منذ البداية ومنذ يومني كما مت
وأن  ،وهذه يف طبيعة احلال معمومات هامة ميك  أن نراقبها

 .نراقبها يف الوقت احملدد أو الوقت الصحيح

وأشرح لكم تعض الشرائح اليت تشري إىل تعض 
األعمال اليت قمنا با وهناك أعمال كثرية سوف تتم يف هذا 

ال كبري فهناك زلوال هوكو يف شرق  الياتان وهو زلو  .العام
ولذا فإن  .وعويص وهو م  أكرب الوالزل اليت وقعت

قد صور ما حدث [؟يتعذر مساعها؟] التصوير قبل احلدث 
واستطعنا أياًا أن حنمل هذه  ،يف املنطقة م  تشوهات

شرحها وأنا ال أوضح تعض األمور اليت سوف ي ،البيانات
وكما يتبني لكم  .عمى أية حالما تعد الوميل الياتاين في

ناك إشارات لتشوهات وحن  نستخدمها يف صور حيث ه
وكان هناك أصوات قد صدرت  ،أن هناك حتركات لألر 

زلوال فيكوشيما وهذه الصورة تصور  . وهذاع  هذا أيااً 
أنه يف منطقة [؟يتعذر اليت حدثت وهذا يوضح التشوهات 
أن األر  قد حتركت اثنني أو ثالثة مرت يف فرتة مساعها؟] 
 .أدى إىل تشوهات كثرية الولوال مما

كومسوس كانت قد إن  فإذاً تعد هذه النتائج األوىل 
استطاعت أن ختطط ملسعى كبريًا لدراسة ما حدث يف 
 .الياتان وحتميل هذه البيانات م  الناحية االهتوازية ورريها

وقد تدأنا خطة أياًا لمحصول عمى أكثر م  مثانني صورة 
تخدم هذه الكمية وسوف نس ،يف حوايل ستة عشر يوماً 

  ه.الكبرية م  البيانات لوضع خرائط لماغط الولوايل ورري 

نا لقد تينت ل ،واستنتاجات اليوم ه  التالية
أنه ميكننا ميد وس سكاالصور اليت حصمنا عميها م  كومس

مثًال يف اهلوة  .أن حنصل عمى الصور يف فرتة قصرية جداً 
 .يومنيكانت تعد ش  ري كرايست تشاألرضية اليت ضرتت  

ذ أن جنمع صورًا م  هذه اهلوة ونكون منوذجاً ا تعدئومتكنّ 
وميكننا أن ناع أرشيضًا أو حمضوظات كبرية  ،هذه اهلوةلنوع 

 ،جدًا م  الصور ملناطق تكون معرضة لمخطر يف العامل
تكون مضيدة هذه السمسمة ميك  أن كومسوس سكاي ميد، و 

ة يف لك  نرصد أي هوة أرضيلك  نعمل عمى أساسها 
وكذلك م  وجهة نظر  .املستقبل خاصة مع استبانة عالية

يسمية هنا لممخاطر السالبنية التحتية حاولنا أن نقوم ترصد 
 ،مية القائمةياليت ميك  أن حنصل عميها اآلن مع النظم السات

خاصة عندما تكون كوكبة م  السواتل قائمة وقادرة عمى 
 ، شكراً.مجع البيانات

شكراً ية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فور الرئيس 
العر  التايل عمى قائميت هو  ،ض  عمى عرضكلمسيد سال

 ، عنوانهالي  م  الواليات املتحدةكلينك   ةالسيدم  
 .سيديت  تضام "،احملطة الضاائية الدولية"

(الواليات املتحدة األمريكية) السيدة ل. كالين 
 ،ارة الرئيسشكرًا ح(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

منذ مثانية أعوام سنحت يل الضرصة لك  أشارك يف اجتماع 
ويسرين أن أكون معكم هنا تعد هذه  .لمجنة كوتوس

دوري هو أن أحتضل تالذكرى اامسني ألول رحمة  .األعوام
ال ميك  أن تروين  ،وبذه القاعة الكبرية ،لإلنسان يف الضاا 

زر  .ثالثة أزرار اآلن ولكنين أريد أن أفيدكم تننين ألبس
أعطاين إياه زميل روس  وهو ميثل إطالق يوري راراري  يف 

هو أول خطوة قام با نيل ، Pin، الور الثاين ،الضاا 
وثالثًا الربنامج الذي أطمقناه يف  ،سرتونغ عمى ظهر القمررمأ

 .هذا العام لبعثات الضاا 

أريد أن أركو اآلن عمى األنشطة الضاائية وتشكل 
لناعها يف سياقها ، احملطة الضاائية الدوليةخاص عمى 

اصدار قبل  ةكثري حمطات فاائية  تالطبع كان هناك  .التارخي 
ولك  احملطة الضاائية  "مريب سكايال"تروز هذه احملطة و 

الدولية سبقتها دراسات دولية يف تداية الثمانينيات وإعالن 
حدة م  جانب رئيسنا إلنشا  هذا الربنامج يف الواليات املت

ودعوة الدول األخرى لالنامام إليه والشراكات األوىل  



COPUOS/T.634 
Arabic 

۲٦ 

 ،الياتان والواليات املتحدةو أوروتا و كانت تشتمل عمى كندا 
مث تدأت الشراكة تدعوة االحتاد الروس  تاالنامام وكانت 

تشكل مواٍز هلذه  .هنا هذه الشراكة اليت وصمنا إليها اليوم
 .مية دوليةاألنشطة م  أجل الوصول إىل اتضاقات حكو 

أحرزنا تقدمًا مهمًا عمى الصعيد التقين يف تطوير احملطة 
ونضيدكم اآلن تكيضية  .يف تنائها ومجعها ،الضاائية الدولية

 .عممها اآلن

وكالة  ،إذًا هنا لدينا الشركا  يف احملطة الدولية
وكالة استكشاف و الوكالة األوروتية إيسا و الضاا  الكندية 

 ،الناسا والوكالة الضاائية الروسيةو ا الضاا  الياتانية جاكس
لدينا مرفق واحد متكامل يف املدار ولك  العمميات رري 

وهكذا ميك  أن تروا كيف لدينا  .مركوية يف كافة تقاع العامل
تعمميات اإلطالق أو  ةتعاها متصم ياتعدة مراكو لمعمم
رريها يتصل تكيضية تشغيل احملطة يف و مبركبات احلمولة 

وهذه  .ظم الروتوتية وكيضية العمل يف املخترباتاملدار الن
تعض الصور ملراكو التشغيل والعمميات اليت ه  قائمة اآلن 

كذلك لدينا ترنامج صمب ملركبات اإلطالق   .يف دول العامل
كان حيويًا يف الواقع لك  جنمع   ،ينطمق م  دول عدة

خمتمف مكونات حمطة الضاا  الدولية لك  نوودها تاحلمولة 
تجارب واالختبارات وكذلك لك  نام  أنه لدينا تال

 .تناوب منتظم لمطواقم يف املدار

 ،تالحظون عند األيسر لدينا املكوك الضاائ 
إذًا الرحالت املكوكية إىل احملطة  .سنعود إليه ،شاتل ناسا
إىل احلمولة  لماليمىن ترون أننا يف صدد نقل العوعند اجلهة 

الطواقم اًا عممية نقل وننوي أن حنيل أي ،تشكل جتاري
هذه ه   ،لقد قطعنا شوطاً طويًال يف احملطة لشركات جتارية.

الصور األوىل اليت كانت تنقسامها وأجوائها يف املدار 
وترون هنا أي  تدأنا يف العام  ،معظمها أخذ م  املكوك

 .جمت مع الوقتوكل هذه التطورات اليت سُ  ،مثاين وتسعني
 .مو األخرى وما وصمت إليه اآلنوكيف مجعنا احملطة قطعة ت

حاليًا هذه صورة احملطة الضاائية الدولية صورة م  
وطيمة هذه الضرتة  ،آخر تعثة مكوكية قمنا با إىل هذه احملطة

كان لدينا طواقم كثرية قامت تويارة احملطة الضاائية الدولية 
تعثة ذهبت إىل احملطة الضاائية  ،وكل طاقم كنا نسميه تعثة

وتعد عشر  .كان يصمم جو ًا أو لنقل شعارًا تضرتته  الدولية
سنوات م  تشغيل الطواقم والبعثات اليت أرسمت صار لدينا 

وترون  .اآلن ثالثة أعاا  م  الطواقم عادوا إىل األر 
وردًا يف هذا  .يف املدار محاليًا صورة الذي  ه ،صورتم هنا

ويوز اليت طمق مركبة سالوقت تالذات تقريبًا يف تايكونور سنُ 
هذا يف جو  عممية التناوب اليت  .رسل ثالث أعاا  جددتُ 

متوز/يوليو ويف الثام  م   .نقوم با مرة كل ستة أشهر
وستكون عممية  ،سنقوم تالرحمة األخرية لربناجمنا املكوك 

اإلطالق األخرية لممكوك الضاائ  إىل احملطة الضاائية 
لدينا منوذج  .ستكون تعثة عمى اثين عشر عاماً  ةالدولي

وهو يوود  ،متعدد األررا  م  أجل وضعه عمى احملطة
سنقوم أياًا تاختبار جديد وهو تعثة  .تاملعدات واألدوات

حيث سنستخدم  ،إعادة التوويد تالوقود عمى منت احملطة
وخنترب كيف ميك  أن خندم هذه  .النظام الكندي لمروتوتية

 .اآليل أو الروتوتيةاملدار تواسطة الرجل يف احملطة أو ساتًال 
وهكذا كيف ميك  أن نستخدم هذه التكنولوجيا احلديثة 

 .ملواجهة التحديات اجلديدة

سنحاول أن أفسر لكم  ،أنا لست خبرية عممية
هذه املسالة تقدرايت املمكنة، هذه صورة لنوع العمل الذي 
ميك  أن نقوم ته عندما ندخل يف هذه البيئة الضريدة م  

إن هذه املعادن البمورية اليت ترو�ا  .حملطةنوعها عمى منت ا
ميك  أن تتشكل م  الرروة  ،ه  م  املواد اليت مجعت

 .س  اهليكمية البموريةحتافظ عمى شكمها وحتُ  ،احلرارية
ولذلك هذه صورة الختبار قمنا ته يف خمترب احملطة الضاائية 

وما ترون هنا عند اجلهة اليسرى هو  .يف العام سبعة وتسعني
رة هليكمية تمورية تشتمل عمى عممية أساسية مسحت لنا صو 

وحىت أن نقوم  ،تنن نقيس اهليكميات رري البمورية هنا
والسبب الذي دفع تنا إىل اإلشارة إىل هذا  .مبحاكاتا

املوضوع هو أ�ا حصيمة هلذه التجارب متكنا م  حتديد 
وكيف ميك   .ااصائص احلرارية الدينامية يف هذه البمورات

وهنا لدينا املعادن  ؟ن نقيسها م  حيث قدرتا ورقمهاأ
 "ألوي"وترون هنا املعدن السائل  ،اليت قمنا تقياسها ةالسائم

وحناول أن ننظر يف هذه االستنتاجات وأن نعمل عمى 
كذلك قام ااربا  تاإلشارة إىل الوجاج   ،تطبيقاتا التجارية

مث أوًال احلديد  ،البموري الذي ميك  أن يكون م  األهم
البالستيك واآلن لدينا معدن جديد ميك  أن تكون له 

 .قدرات كثرية يف املستقبل

كات عمى منت هذه احملطة لدينا ا م  تني الشر 
وهذه حملة سريعة  ،جمموعة م  اجلهات اليت تقوم تالبحوث
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اإلحصا ات اليت جنمعها وترون هنا أننا  ض، تعملا نقوم ته
فيويائية و ية مادو عموم طبية و نقوم تتجارب عممية كثرية 

 ،األنشطة التعميمية ورريها م  األنشطةو مراقبة األر  و 
 .تكنولوجيا تيولوجية ورريهاو تيولوجيا 

وأخريًا تعض اإلجنازات اليت قمنا با يف أداة قياس 
وهنا ترون البعثة املكوكية األخرية اليت متكنا م   ،طيف األلضا

ذه وتالنسبة إليكم وهنا ترون ه ،أن جنمع فيها هذه البيانات
حن  لدينا شراكة مع شركة ليغو م   .الصور صور الميغو

نعمل مع األطضال والتالمذة يف  ،أجل التوعية والتعميم
 وااملدارس عمى مبادئ تصميمية ميك  أن يستعممو�ا ويعمم

 .عمى نظام الميغو

جانب آخر لممحطة الضاائية الدولية وهو عممية 
 إعداد أنشطة جديدة الستكشاف الضاا  منها مثالً 

وه  يف  ،التجارب اجلديدة اليت تدأنا با عمى منت احملطة
لدينا هنا إذًا رجل آيل روتويت سنستخدمه  ،ةالال الروتوتي

لك  نرى كيف ميك  لمروتوتية أن تكون مضيدة وتساعدنا 
عمى القيام تبعض املهام الروتينية االعتيادية لنحافظ 

تعض  ترون أيااً  .ونستضيد م  الوقت لمقيام تننشطة أخرى
املضاهيم اليت ه  قيد النظر م  أجل استخدامها يف 

ولك  أضع  .املستقبل ونقمها إىل احملطة الضاائية الدولية
طمبت م  زمالئ  أن  ،هذه الضكرة يف سياقها الصحيح

ترون  "،ترون نو ش"ياعوا احملطة الضاائية الدولية فوق قصر 
عادة أستخدم  .كيف ه  هنا مندرجة يف تاحة احلديقة

مريكيًا ولكين أردت أن أعطيكم صورة تعرفو�ا جيداً ممعبًا أ
 "شون ترون".متصمة تقصر 

إذًا امسحوا يل ان أختتم هذا العر  تاإلشارة إىل 
أن احملطة الضاائية الدولية ه  إجناز ممتاز لنا يف أنشطتنا 

لقد عممتنا الكثري  .يف رحالتنا املنهولة إىل الضاا و الدولية 
أعطتنا تقدماً  .  ااارج لنرى كيف نعمل ونعيش يف الضاا

فكروا يف  ،مهمًا أحرز يف جمال اهلندسة والعمميات التشغيمية
هذه العناصر املختمضة اليت مل تك  متصمة تبعاها البعض 

وأول ما التقت تبعاها البعض كانت يف  ،عمى األر 
وأعتقد أنه تالنسبة إلينا مجيعاً  .املدار عمى منت تمك احملطة

 .هذا يشكل إجنازاً مهماً 

سنحت لنا  ،تعممنا الكثري م  العمميات املشرتكة
الضرصة لك  نقوم تالبحوث يف هذه البيئة الضريدة م  

وأعرف  ،واآلن وصمنا إىل �اية جتميع كافة مكوناتا .نوعها
أن زمال نا م  االحتاد الروس  ودون أن يايضوا تعض 

ولك  لدينا اآلن خمتربات كثرية  ،النماذج النمطية اإلضافية
منت احملطة تسمح لنا تالقيام تبحوث كثرية يف هذه عمى 

وأن نركو تشكل أكرب عمى هذا  ،البيئة الضريدة م  نوعها
كذلك حن  يف صدد إعداد االستكشاف ما ورا    .املوضوع
وهذا ما أشرنا إليه كثريًا حول األثر عمى فيويولوجيا  ،املدار

اً فهذا مهم لنا مجيع ،اإلنسان وكيضية العمل يف هذه البيئة
إذاً هذا  .فيما نغامر يف املدار ما ورا  مدار األر  املنخضض

مهم يف جماالت التعميم وإلهلام األجيال املقبمة م  
 .مستكشض  الضاا 

وأخريًا أعتقد أن احملطة الضاائية الدولية تربه  
تشكل واضح قيمة التعاون الدويل م  أجل استخدام 

 جويًال.شكراً  ،الضاا  ااارج  يف األررا  السممية

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
والعر  الثالث هو السيد  .عمى عرضها لمسيدة كالي 
م  الياتان وه  أمثمة حول أنشطة رصد و تاكاو أكوتس

طمعت ته اجلاكسا ضاالنشاط الذي الكوارث م  الضاا  و 
 .يف هذا الال

(ترمجة فورية م  (الياتان) أكوتسو ت. السيد 
 ،شكرًا حارة الرئيس. حارة الرئيس :المغة اإلنكميوية)

سم الوفد الياتاين أتشرف تنن ات ،حارات املندوتني الكرام
 ،تقدمي أنشطة اجلاكسا حول إدارة الكوارث أُعطى فرصة

ضرتت وأن أفسر لكم عممنا لمتصدي لمهوة األرضية اليت 
 .املاض  آذار/مارستالياتان يف احلادي عشر م  

امسحوا يل أن أفيدكم أوالً  ،تالنسبة إىل أنشطتنا
  إذاً  وكالة الضاا  الياتانية ،اكسااجلف ،تاهلدف م  جاكسا

الساتل املتقدم  تعمل عمى اختبار تطبيق تيانات آلوس وهو
أو ما يعرف تننشطة إدارة الكارثة يف  ،ملراقبة األر 

وهذه األنشطة متصمة توزارات كثرية معنية تاهلوة  .دايتش 
ولدينا فريق م  ااربا  لدراسة استخدام سواتل  .األرضية

مؤلف م  خربا   ،مراقبة األر  م  أجل رصد الكوارث
لدينا  . يعمل عمى حتديد احتياجات ساتل مراقبة األر 
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سبعة مواضيع لدراسة هذا االختبار مت حتديدها مع سبعة 
 .فرق عمل أنشئت هلذا الغر 

قامت  ،يبني هذا اجلدول أنشطة كل فريق عامل
مراقبة  تهذه الضرق العاممة تاإلشارة إىل فعالية وأمهية تيانا

م  أجل إدارة هذه الكارثة وكذلك   ،ش تاألر  م  داي
 ،ئ والتخضيف م  آثارهاكيضية التصدي حلاالت الطوار 

كذلك قمنا مبراقبة املناطق املتنثرة   .وكذلك أنشطة أخرى
مثًال عندما  .بذه الكارثة تنا  عمى طمب املستخدمني

حتدث هذه الكارثة يف الياتان أو تكون هناك م  كوارث  
كما أن جاكسا تقوم تدراسة   ،كبرية يف الدول الاورة

ناسب هلذه أي نوع منه هو م وأساس حملتعرف أي 
 .الكارثة

إن خارطة الوقاية م  كارثة دايتش  ه  هذه 
الصورة لدايتش  يف الوقت الضعم ، مما يبني أمهية هذه 

 .ضعت مع خمتمف املعمومات الواردة فيهاااارطة اليت وُ 
 ،والشكل اإللكرتوين األصم  هلذه ااارطة متعدد الطبقات

ضرتة ما مية اليت حصمنا عميها ليميك  أن ناع الصور السات
وهذه خارطة مهمة  .تعد الكارثة ورريها م  املعمومات

إلدارة الكارثة أل�ا ااط األساس  لصورة الكارثة فيما قبمها 
كما أن جاكسا تقدم املعمومات م  دايتش    .وتعدها

الختبار متاري  كارثة مماثمة قامت با حكومة الياتان أو 
مت إليها وهنا ترون األنشطة اليت وص .احلكومات احملمية

جاكسا مع اتضاقها مع منظمات أخرى تعمل عمى هذه 
الكارثة تالنسبة إىل فعاليات املعمومات اليت حصمنا عميها 

 .م  الضاا 

امسحوا يل اآلن أن أقدم لكم إجاتة جاكسا عمى 
ضرتت تالياتان يف احلادي عشر م  هذه اهلوة األرضية اليت 

مراقبة  تعد الصالت اليت أقمناها تسواتل آذار/مارس
تان هوة أرضية يف احلادي عشر م  اليا تلقد ضرت .األر 

وفورًا شغمت جاكسا  ،املاض  كما تعرفون آذار/مارس
إمكانية مراقبة األر  يف حاالت الطوارئ انطالقًا م  

ذه الكارثة م  مركو رسم هلدايتش  وطمبت ميثاقًا وصورة 
ينتينيل ذلك مبادرة سكاارائط لكوارث الطبيعية الدويل و 

كما أن جاكسا طبعت خرائط لموقاية م  هذه  .آسيا
 .ترون هذه الصور هنا ،الكارثة وأرسمتها إىل جممس الوزرا 

إضافة إىل مراقبة األر  م  الضاا  وكذلك السواتل اليت 

حصمنا عميها م  امليثاق الدويل إلدارة الكوارث والدول 
هناك وكاالت فاائية   .ينتينيل آسيااألعاا  يف مبادرة س

ة كانت تراقب هذه اهلوة يف الياتان وأرسمت البيانات لنا كثري 
وعدد الصور اليت حصمنا عميه كان يتجاوز  ،إىل جاكسا

شكراً  ،وتشكر جاكسا هذا الدعم السخ  .اامسة آالف
 .جويالً 

وتغية تضهم حجم الكارثة الذي ضرب يف الياتان 
طورت جاكسا  ،مع املد البحري التسونام  الذي تاله

صور ائط تنا  عمى تيانات دايتش  و ر جمموعة م  اا
وضعنا إذاً و  ،اتل اليت حصمنا عميها م  الدول األجنبيةو الس

مية مجعناها يف خرائط وقدمناها إىل جممس يهذه الصور السات
 .الوزرا  والوزارات املعنية تاهلوة والوكاالت واحلكومات احملمية

ترون يف هذه الشرحية صورة تبني الصور اليت حصمنا عميها 
وميك  أن حتددوا حجم الكارثة اليت  .وتعد الكارثةقبل 

. هذه صورة جنمت ع  هذه اهلوة األرضية واملد البحري
م  وكالة الضاا   Xسار وتريا سار  تار سألو  ،لسواتل سار

حول املنطقة  إن تيانات سار مجعت صورًا خمتمضة .األملانية
رسمت إىل جممس الوزرا  وزارة الوراعة أُ اليت شهدت فياانًا 

ذلك وزارة الوراعة البنية التحتية والنقل والسياحة وكو 
امت وزارة الوراعة والغاتات وق .د األمساكئوالغاتات ومصا

د األمساك تتقدمي تقديرات تضيد تنن أرتعة وعشري  ئومصا
 .ألف هكتاراً م  األراض  الوراعية قد تنثرت بذه اهلوة

إذاً ومسية لمضاا  واملنتظمة لمضاا  وهذه املراقبة امل
تتم تشكل منتظم  ،مضيدة لك  نتضهم حجم هذه الكارثة

دوري إذًا وميك  أن نعرف ما هو حجم تغري املنطقة اليت 
ولدينا يف الياتان سمطة املعمومات  .تواجه الضياانات هنا

وه  اليت تستخدم البيانات املختمضة  ،اجلغرافية الضاائية
اكسا كما أن ج أوجيكا.واليت تقوم مبراقبة شبه اجلويرة يف 

مع معهدًا آخر هنا تقوم مبراقبة هلذه البيانات عرب استخدام 
وه  اليت مجعت البيانات م  تالسار  ؟]،وستلر الك[؟نظام 

وهنا يف الصورة عند اجلهة  .ورطت منطقة اهلوة تكاممها
جمت اليسرى ترون عدد اهلوات وعدد االنقسامات اليت سُ 

عمى أ�ا حركات يف األر  فسرتا وكانت اجلاكسا قد 
وأحمناها أياًا إىل  ،حترك لألر  تعيدًا ع  السواحلو 

 .السمطات الوطنية
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  هذه الصورة ترون الكشف حبيث أن جاكسا ق
نقاط الواضحة المون يف املنطقة الساحمية يف احمليط اليمحظ 
وهناك مت الكشف تواسطة الصور ع  ستة وستني  ،اهلادئ

  وهذا يشري إىل املواد اليت مت جرفها م .م  هذه النقاط
سواحل الضر اتسونام  وهذه املعمومات قد مت توويدها ال

 ة.الياتاني

يف الشرحية التالية هنا سوف أقدم تطبيقات ساتل 
وأن البىن التحتية  ،تواصل جاكسا استجاتة لمولوال

تسونام  اللالتصاالت قد تاررت يف املنطقة اليت ضربا 
 ،ETS 8ويندريوونا و"وإن السواتل اليت وضعتها جاكسا 

مول تنا  عمى طمب وزارة التعميم والثقافة نظام احملالو 
كما طمبت احلكومة احملمية   ،والرياضة والعموم والتكنولوجيا

قد قمنا توضع آنتني و ومياك   يهيواتإلتداتري الكوارث وواليتا 
حممول عمى األر  وحمطة يف مكتب والية إيواتيه وخيدم 

وه  عاصمة والية  ،مقر تداتري الكوارث يف مدينة مورياكا
وهنا أوفوندوسييت ًال ع  وضعها يف كاماداسييت و إيواتيه فا

 .ادمة مكتب تداتري الكوارث احملم 

نطاق العريض تقدرة تصل الوتالنسبة إىل خطوط 
 آذار/مارس  درجة فتم رتطها م  العشري  م  إىل عشري

مما أتاح استخدام  نيسان/أتريلإىل الراتع والعشري  م  
تخدمنا وقد اس .أنظمة التواصل ع  تعد العايل االستبانة

وهذه  ،وهكذا قد أحتنا التواصل ع  تعد يومياً  ،نظام كيوونا
وتالنسبة إىل  .املعمومات أتاح نشرها تني الوكاالت املعنية

فقد أتيح هلم التواصل وأوفنتو املقيمني يف مدينة كامايش  
وهذا قد أتاح أن نطمئ  ع  سالمة  ،عرب االنرتنت

ادل كما أن كيوونا قد زود خبط لالنرتنت لتب  .اآلخري 
املعمومات تني الضرق الطبية اليت تعثتها احلكومات احملمية 

 .األخرى

هذا اآلنتني األرضية  تكما أن جاكسا قد وضع
يف تمدية أوفوناتو ومدينة  ETS 8وتواتة التواصل املتحركة يف 

الراتع والعشري  م  م  وا ومدينة أوناراأوتسوش  
هذا قد أتاح  أيار/مايوإىل احلادي والعشري  م   آذار/مارس

التاتع تسوكوتا التواصل تني هذه املدن ومركو الضاا  
وخط التواصل هذا له قدرة تصل إىل سبعمائة  .اكساجل

هذا النظام قد أتاح  .ومثانية وستني كيمو تايت يف الثانية
نظام االنرتنت وإنه أياًا قد مت توويد املقيمني تاملعمومات 

ومات عرب الذي  استخدموا هذا النظام لمحصول عمى املعم
 .االنرتنت

إليكم هنا نشاط آخر تكنولوجيتان فاائيتان قد 
أحدها أداة تطهري  ،أسهمتا أياًا يف زلوال الياتان الكبري

وه  قد مت التوويد با لألماك   .املياه واآلخر ألبسة لمضاا 
إذاً  ،وهذا أتاح تقاؤها عمى قيد احلياة ،اليت ضربا الولوال
 تق  األشخاص.

جاكسا سوف تنخذ تالدروس فإن  ،يف ااتام
املستضادة م  هذا الولوال الكبري تغية استخدامها تشكل 
أفال يف تطبيقات الضاا  ويف تدتر الكوارث والتخضيف 

 .شكرا ،م  وقعها يف العامل

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 عمى هذا العر .أكوتسو السيد 

أود اآلن أن أطمع املندوتني عمى جدول أعمالنا 
يف متام الثالثة وسنكمل  لبعد ظهر اليوم سوف جنتمع جمدداً 

سبيس تنضيذ توصيات اليوني"النظر يف البند السادس 
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية "والبند الساتع  "،الثالث

الضاا  "والبند العاشر  "،ألعمال دورتا الثامنة واألرتعني
تعد اجلمسة العامة ستكون هناك ثالث عرو   ".والتمع

يات املتحدة مث ممثل م  اندونيسيا فنية األوىل م  ممثل الوال
 .كولومبيا   موالعر  الثالث م  ممثل 

ويف املسا  سوف يكون هناك حضل تستايضه 
  .VICاألمم املتحدة يف متام السادسة مساً  يف مطعم الـ 

كما أود أن أطمع املندوتني أنه خالل اسرتاحة ردا  اليوم 
يتم تد ًا م  الثانية م  تعد الظهر يف هذه القاعة سوف 

الضيمم األول عند الثانية تعنوان  ،عر  ثالثة أشرطة فيديو
 ،قدم م  االحتاد الروس م" يوري راراري  اختارته النجوم"

استعرا  ع  "عر  شريط ثاين يف الثانية والرتع تعنوان 
ترنامج الضاا  "والعر  الثالث تعنوان  "،السنوات الذهبية
 ومجيع املندوتني مدعوي  حلاور هذه "،املنهول لمصني

 األفالم يف متام الثانية.

هل لديكم م  اقرتاحات أو أسئمة تالنسبة إىل 
 .هذا اجلدول؟ كال تذلك أعط  الكممة لألمانة
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مكتب األمم املتحدة (أمانة ن. هيدمان لسيد ا
: (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الضاا  ااارج 

شكرًا جويًال حارة الرئيس أود أن أعم  أن املشاورات رري 
طويمة األمد اليت كان م  املضرت  الالرمسية حول االستدامة 

ولذلك ما م   ،ؤهاأن تنعقد اآلن يف هذه القاعة قد مت إلغا
ما م   ،مشاورات رري رمسية يف هذه القاعة يف متام الواحدة

 اجتماع، شكراً.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 شكراً. ،جويًال تذلك رفعت اجلمسة حىت الثالثة

 ٠٠/١٣اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


