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COPUOS/T.639 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٣٩اجلمسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٨  رتعااأل
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١١/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

مرحباً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):رئيس ال
حارات الومال  الكرام، أعم  افتتاح االجتماع التاسع 
والثالثني تعد املائة السادسة لمجنة استخدام الضاا  

 .ااارج  يف األغرا  السممية

سوف نكمل النظر يف البند  ،تعد ظهر اليوم
م  ذلك عمى أمل االنتها   ،التاسع عمى جدول األعمال

استعرا  احلالة  :املنافع العرضية لتكنولوجيا الضاا "
البند الثاين  "،الضاا  واملياه"البند احلادي عشر  "،الراهنة
استخدام "البند الثالث عشر  "،الضاا  وتغري املناخ"عشر 

والبند الراتع  "،تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة
وسوف نكمل النظر يف  ".دور المجنة يف املستقبل"عشر 

تقرير المجنة الضرعية "البند الساتع عمى جدول األعمال 
تعد  ".العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني

ولك  ل  أقول ذلك ألننا قررنا مع األمانة  ،اجلمسة العامة
وإن مسح  .أنه سوف يكون لدينا العرو  التقنية يف اجلمسة

تبعض البنود املتبقية وذلك إتاحًة  الوقت سوف نكمل النظر
لموقت لموفود ألن تعد تياناتا ك  ال تدر الوقت وذلك 

 .تغية كسب الوقت لمتقرير غداً وتعد الغد

فإن تعد ظهر اليوم سيكون لدينا ثالثة  ،وتذلك
العر  األول ملمثل ع  أسرتاليا تعنوان  .عرو  تقنية

 "Climate R3استعرا  اجلهوزية اإلقميمية املناخية "
وعر  ثان م  ممثل األكادميية الدولية لعموم الضاا  تعنوان 

 ،ألضني وإحدى عشر IEAلمـ نتائج مؤمتر الدفاع الكوكيب "
وعر  ثالث لممجمس االستشاري جليل الضاا  تعنوان 

الضرق العاممة جليل الضاا  مدخالت اجليل املقبل لمقائدي  "
 ".الضاا  الضاا  تشنن التطوير يفقطاع يف جمال 

عمى أن فريق العمل الكرام وأود أن أطمع املندوتني 
املعين تاألجسام القريبة ، Action Team 14الراتع عشر 

  .M7م  األر  جيتمع يف اجتماعه الثاين اآلن يف القاعة 
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الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء:  –البند التاسع 
 استعراض الحالة الراهنة

النظر يف البند م  نته  إذًا كما قمت آمل أن ن
الضوائد العرضية لتكنولوجيا "التاسع عمى جدول األعمال 

املتحدث هو مندوب  ".استعرا  احلالة الراهنة :الضاا 
 .تضال ،االحتاد الروس 

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

 صناعة الضاا  تتسم تعدد م  عمميةإن  ،السيدات والسادة
وإن  ،اإلنتاج اليت فيها مدخالت عممية وتكنولوجية كثرية
وإن  .مثار هذه األعمال ترتكو عمى طاقة اتتكارية هائمة

استخدام نتائج النشاط الضاائ  تغية تعويو التنمية 
االقتصادية واالجتماعية يشكل التوجه االسرتاتيج  لسياسة 

وإن الوكالة  .عميها االحتاد الروس التحديث اليت عمل 
الضاائية الضيدرالية تعمل عمى حتديد إسرتاتيجية هذا 

وتقوم هذه الوكالة  .التطوير االتتكاري لمصناعة الضاائية
فاالً  ،تتنظيم املساتقات حول عدد م  املشاريع االتتكارية

تنضيذها تشكل ممموس ونقل تكنولوجيات تنظيم ع  
 .رى خاصة تاالقتصاديف جماالت أخالضاا  

إن اهلياكل واملؤسسات املتكاممة يف صناعة 
سيما م  ناحية الضوائد  ال ،الضاا  توود تإنتاج اتتكاري

يف إطار روسيا العرضية يف إطار الربنامج الضاائ  الضيدرايل ل
 .ترنامج غموناس فاالً ع  ترامج فيدرالية أخرى

وم  املنتجات األساسية االتتكارية لصناعة 
وهذه األنظمة تستخدم  .أنظمة املراقبة الضاائية ،ضاا ال

تغية ختط  العقبات االجتماعية واالقتصادية والعممية 
وم  تني أمور أخرى لدينا هنا أنظمة اتصاالت  .وغريها
االستشعار ع  تعد و ذاعية اإلتمضويونية و المربامج لونقل 

فمثًال إن  .فاًال ع  البحث واإلنقاذ ،لألر  واملالحة
تيح ضمان جمال تألنظمة الضاائية لمتواصل والبث ا

لممعمومات فريد م  نوعه لممشاركني ويتيح ضمان التواصل 
تاح وهذا يُ  .يف املناطق النائية ذات العدد السكاين الائيل

عرب أجسام متحركة ونائية مما يتيح ترجمًة عرب التمضويون إذًا 
الريضية اليت  ويتيح النضاذ إىل اإلنرتنت لممدارس يف املناطق

 .يصعب الوصول إليها

... وإن االعتماد عمى نطاق واسع لممنتجات 
اعتماد املنشآت الضاائية يف احلياة اليومية يسمح تتحسني 

 روس كومسوسويف الوقت احلايل فإن  .جودة عيش املواطنني
قد وقعت أكثر م  ستني اتضاق مع السمطات يف خمتمف 

ك تشنن تنظيم العمل وذل ،املناطق يف االحتاد الروس 
املشرتك يف جمال استخدام املعمومات الضاائية تغية إدارة 

واهلدف األساس   .االقتصادات يف خمتمف املناطق يف روسيا
حتقيق اإلدماج إىل يف ذه االتضاقات اليت مت إترامها هو هل

أكرب حد ملنتجات الضاا  وخدماته يف خمتمف العمميات 
نضكر يف  ،وتالضعل .ة اإلقميميةاالقتصادية ويف نظام اإلدار 

مما يسمح  ،ىن حتتية إقميمية لممعمومات واملالحةإنشا  تُ 
ضمان مراقبة موضوعية وشاممة لممجاالت احلضاظ عمى أو 

وم  جماالت النشاط الرئيسية  .االقتصادية الرئيسية لمبالد
اليت تتيح التقريب تني الضوائد العرضية لكافة املستخدمني 

ضيذ والتخطيط لمربامج الرياضية املمموسة مما تنالتكم  يف 
أنظمة املعمومات الضاائية  ،تشكل ممموس ،يتيح استعمال

وقبل كل ش   يتيح ذلك االرتكاز عمى أنظمة املالحة 
وقد ، مية تغية االستجاتة حلاجات خمتمف املناطقيالسات

 .أرسينا سبعة مشاريع رائدة يف خمتمف ميادي  العمل

رئيسية هلذا النشاط االتتكاري وم  التوجهات ال
العمل الذي ُأِجنو عمى منت اجلو  الروس  حملطة الضاا  

وال زالت روسيا تعمل عمى جتميع ااربة الضريدة م   ،الدولية
ويف املستقبل سيكون ذلك . نوعها يف جمال دراسة الضاا 

وعمى منت حمطة الضاا  الدويل  .يف دراسة النظام الشمس 
ات اتتكارية مت التوصل إليها تغية نستخدم تكنولوجي

وميك  أن  .الوصول إىل مواد جديدة يف الغالف اجلوي
نذكر يف هذا الصدد الوسائل اليت تتيح محاية احملاصيل 
الوراعية أو زيادة عائد خمتمف أنواع الوراعات وذلك تغية 

أو تغية استيعاب الغبار م  املنتجات  ،إنشا  مصادر لمطاقة
م  النضط  ،توازن البيئ  يف املناطق املمّوثةإلعادة إرسا  ال

 .مثالً 

وم  النتائج األخرية يف جمال احلصول عمى مواد 
جديدة عمى منت املراكب الضاائية ميك  أن أذكر أدوية 

[؟يتعذر جديدة ملكافحة فريوس نقص املناعة املكتسب 
وذلك إضافًة إىل منتجات خاصة مساعها؟]، 
خمترب عمى املدار لإلنتاج  ونومع إنشا  .تاإللكرتونيات

الصناع  لممواد اليت تستخدم آلة فاائية صغرية تقوم 
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تشكل دوري تااللتحام مبحطة الضاا  الدولية تغية احلصول 
 .عمى التوويد تاإلمدادات

وتالنسبة إىل خمتمف الصناعات الضاائية فه  
وهذه املنتجات ال تتصل مباشرة  ،تؤدي إىل منتجات خمتمضة

وهنا  .ولكنها ضرورية لمل االقتصاد ،نشاط العامدائمًا تال
ستخدم يف جمال الطاقة والنقل نذكر مثًال املنتجات اليت تُ 

. ويف والوراعة وه  منتجات تتيح ختط  هذه املشاكل البيئية
طمق خمتمف املنتجات وهذه رمبا تكون آالت تنا أن نُ ني

استشعار أو رصد خمتمف أنواع اآلالت عمى أساس هذه 
النانو جنازات اليت حتققت م  الصناعة واستخدام اإل

نتجات األكثر تطورًا اليت تصدر يف املوم  تني  .تكنولوجيا
يف جمال الوقود روس كومسوس هذا الال واليت تعمل عميها 

كما   .لدينا حوايل مخسمائة جهاز خمتمف ،والطاقة والنقل
لتعويو أننا نعمل عمى اتضاقات يف جمال التعاون طويل األمد 

تصنيع املنتجات وتسميمها تغية إعادة معاجلة املنتجات 
ونتيجة لذلك سوف يكون لدينا إنتاج  .الصناعية الرئيسية

 .واسع النطاق هلذا النوع م  املعدات

ويف الصناعة واملنظمات نعمل عمى ضمان سمسمة 
واسعة النطاق لمتشخيصات واملعدات اإلجرائية لالستخدام 

ننا أن حنيل تذلك إىل النوع التقين املائ  فمثًال ميك .الطيب
وهناك أجوا  جديدة يف  .ألنظمة الدعم هذه قيد التطوير

األسواق فيها إنتاج متطور لمغاية وحتديث وتوسيع نطاق 
مما سوف يتيح حتضيو الطمب  ،اإلنتاج لكافة هذه املنتجات

وهذا  .وسوف يتيح مويداً م  الضوائد العرضية ادمة املدنيني
ره سوف يتيح مويدًا م  التعويو لالستدامة االقتصادية تدو 

 وجاذتية هذه الصناعة.

إن صناعة الضاا  تسهم  ،حارة الرئيس
وستكمل اإلسهام إىل حد كبري يف االتتكارات والتطور يف 

ا يف حتسني اقتصادن اوإن دور هذه الصناعة وإجنازات ،روسيا
ويو املهارات جيدر العمل عمى تعويوه حبيث أنه ال تد م  تع

والقدرات وهذا تدوره سوف يتيح تعويو الشراكة تني 
القطاعني العام واااص مع مويد م  التحضيو لممشاريع عمى 

 .أساس هذه التكنولوجيات

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 ،الكممة اآلن ملندوب الياتان .جويًال ملندوب االحتاد الروس 

 .تضال

(الياتان) (ترمجة فورية م  . هوريكاوا السيد ي
السيد  .شكرًا جويًال حارة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

قبل أن أديل تكمميت أود أن أغتنم  ،املندوتون الكرام ،الرئيس
اليوم يف الثانية  .هذه الساحنة تغية أن أشاطركم نبًن عظيماً 

والثانية عشر صباحًا يف الوقت احملم  إن رائد الضاا  
يف   رقد انطمق تنجاح م  تايكونو ساشو فيتو فوكاتا لياتاين ا

ة إىل جانب رائد الضاا  كازاخستان عمى منت مركبة فاائي
وكان عمى  .كوركوف  سريجيهام ورائد الضاا  مايك فوس

منت املركبة إذًا الرائد الياتاين كما قمت وم  املتوقع أن تصل 
ويف حني أن  .ناإىل حمطة الضاا  الدولية غدًا يف توقيت فيي

طويمة متتد امسة فوكاتا سوف يشرع تإقامة رائد الضاا  
ويف إطار  ،أشهر ونصف عمى منت مركبة الضاا  الدولية

جتارب  ،تعثته هذه سوف جيري جتارب مهمة يف الضاا 
طبية وحن  عمى اقتناع تنن جهوده سوف تتكمل تنجاح  

 .كبري

نود أن نشكر كازاخستان واالحتاد الروس  
ركائ  يف العممية الناجحة هذه مع التعبري عمى االمتنان وش

لممساعدة اليت وردتنا م  الدول املشاركة يف حمطة الضاا  
تمىن جويل النجاح لكافة األعاا  املشاركني يف . ونالدولية

هذه العممية ونتطمع إىل االستماع أكثر ع  إجنازاتم يف 
 الضاا  خالل مهمتهم.

وفد الياتاين يسرين أن سم الات ،السيد الرئيس
أعر  عميكم تعض األمثمة عمى جهود الياتان يف جمال 

نا حنتضل تالعيد فإننا ه .تكنولوجيا الضاا  يف هذه الدورة
ول رحمة منهولة يف الضاا  وال تد م  اامسني لمجنة وأل

احلصول عمى تكنولوجيا الضاا  تغية ختط  العقبات 
الضاا  منذ مخسني املختمضة منذ أول رحمة منهولة إىل 

وهذه التكنولوجيات تستخدم ليس لمتطوير يف  .عاماً 
ولك  كضوائد عرضية يف حياتنا العادية  ،الضاا  وحسب

ويعمل الياتان عمى الرتويج هلذه املنافع العرضية  .اليومية
هذا التطوير يف الضاا  أن يتوسع عرب إتاحة  م توقع يو 

ذا السبب فإن هذا هل .تشاطر األمثمة أياًا يف هذه المجنة
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البند عمى جدول األعمال ال زال م  األهم ترأينا مهما مر 
 .م  سنني منذ اعتماد هذا البند عمى جدول أعمالنا

وتدايًة تالنسبة إىل وكالة استكشاف الضاا  
فه  قد أرست األسس ملركو التنسيق يف  ،الياتانية جاكسا

الياتانية جمال الضاا  تغية تعويو تنافسية صناعة الضاا  
إن اإلدارة هذه مسؤولة  .وتغية تعويو استخدام الضاا 

أي نقل التكنولوجيا  ،تشكل أساس  ع  الضوائد العرضية
وخمتمف تكنولوجيات الضاا  واملمكية الضكرية وغريها م  

وم   .املسائل اليت تعمل عميها جاكسا لألغرا  الصناعية
ون تني خمتمف املتوقع أن يؤدي ذلك إىل الدفع مبستوى التعا

وكما ذكرنا آنضًا هذه  .القطاعات العام واااص واألكادميية
 .ه  أسس سياسة الضاا  الياتانية

وإلعطائكم فكرة ع  األمثمة األخرية املميوة ع  
هذه الضوائد العرضية لتكنولوجيا الضاا  يف الياتان فإن املواد 

 ستخدم إلطالق مركبات إىل الضاا  هذه مواد أحرزاليت تُ 
وإن اآلن إقامة رائد الضاا  الياتاين لضرتة  .تقدم يف حمتواها

طويمة عمى حمطة الضاا  الدولية سوف تتيح العمل عمى 
جتارب عديدة وهذه لمعمل عمى فقدان مامون العظم 

إن عممية فوخالل هذه العممية  ،خالل السضر إىل الضاا 
 السضر إىل الضاا يف فقدان كثافة العظم تالضعل تتسارع 

باملقارنة مع الشخص الذي ال يضعل ذلك ف .تعشرة أضعاف
وهذه التجرتة سوف تتيح لنا احلصول عمى تيانات طبية 
تالنسبة إىل هذه املواد وتغية أن نتمك  م  الوصول إىل دوا  
ملعاجلة الكثافة يف ااسارة يف العظم وهذه م  املضرت  أن 

 .ننيممسلتسهم يف األحباث حول العناية الطبية خاصة 

هناك جترتة أخرى ختص الوريد التاج  ونتائجها 
طبق يف تكنولوجيا الرصد الطيب والتطبيب ع  يتوقع أن تُ 

كشنن احلاالت القصوى والضرتات   ،تعد يف احلاالت اااصة
آذار/مارس الولوال يف [؟يتعذر مساعها؟] عندما  .الميمية

اليت ، مرشحات [؟يتعذر مساعها؟] املاض  فإن املرشحات
لتاتع لوكالة شؤون الضاا  [؟يتعذر مساعها؟] افرها مشروع و 

 توزيعها عمى الاحايا وقد مت مت واجلو الياتاين اجلاكسا قد
العمل عمى متكني رواد الضاا  تالعمل تنحو أعمى م  

سيما فيما  وال ،الكضا ة والضعالية يف احملطة الضاائية الدولية
د اليت ُصِنعت م  خيص املالتس اليت يستخدموها هؤال  الروا

كما أن املالتس الداخمية الضاائية ُجعمت   .ألياف خاصة

املالذ لتوافق احلاالت اليت تمجئ الاحايا إىل المجو  إال 
ت رتَ وه  املالتس الداخمية اليت جُ  ،لضرتات طويمةمبالجئ 

شيميني الذي  ُحِبسوا حتت األر  لضرتة مع عمال املناجم ال
م  نتائج البحوث املتعمقة تإعادة وقد مت االستضادة  .طويمة

 .تالضة يف الضاا التدوير املياه املتنتية م  املياه 

سيدي الرئيس ليست سوى أمثمة قميمة يا هذه 
ع  جتارب الياتان يف جمال حتقيق املردود األمثل م  الضوائد 

والياتان قد قامت  .العرضية املرتتبة عمى تقنيات الضاا 
إصدار الرتاخيص لقطاع  تننشطة عديدة منها تشجيع

األعمال والقطاع األكادمي  وغري ذلك لمتشجيع عمى 
تسويق التكنولوجيات املستندة إىل نظام الرتاخيص التاتعة 

 انية جاكسا وإتاحة مرافق الوكالةلوكالة شؤون الضاا  اليات
كما أن الوكالة   .م  شركات خاصة لتيسري هذه ااطط

ذا املشروع مهمته ه  أياًا قد أنشنت مشروع كومسود وه
التشجيع عمى استخدام التكنولوجيا الضاائية وذلك تالدعم 

كما أن م  مهامه تشجيع   .املباشر م  وكالة جاكسا
 الشركات اااصة يف عدد م  الاالت.

إن املوايا العرضية لمتكنولوجيا  ،سيدي الرئيس
الضاائية متثل أحد أهم احملاور اليت تعتمد عميها السياسة 

والياتان تعتقد أن املوايا العرضية  .اائية الياتانيةالض
لمتكنولوجيا الضاائية م  شن�ا أن تسمح تتعويو التقدم 
االقتصادي وذلك م  خالل ما يُبتكر م  تكنولوجيات وما 

شكرًا عمى  .يؤدي إليه ذلك م  حتسني يف مستوى العيش
 اإلصغا .  سح

الشكر : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
وامسح  .عمى تيانك نياتة ع  الياتانهوريكاوا لك يا دكتور 

ساشو يل أن أهنئكم عمى اإلطالق الناجح لرائد الضاا  
ومايكل فيتو فوكاتا إىل جانب سريجيه كوركوف م  روسيا 

فهذا الضريق هو  .وكالة الضاا  األمريكية ،فوسل م  الناسا
الضريق عمى رائدي فريق دويل خالفًا لمعادة حيث مل يقتصر 

فريق روسيني وثالث أجنيب تل هذه املرة هو رائد فاا  
رائد فاا  كوركوف عممًا تنن   ،روس  ورائدان أجنبيان

 .كان رائد فاا  معروفاً [؟يتعذر مساعها؟]  معروف وكذلك 
ه  ثاين مركبة تطمق م  هذا  TMALيوس و واملركبة س

تنظام لمتحكم النوع اجلديد م  املركبات الضاائية املوودة 
أذكر م  ثالثني سنة عندما امتطيت مركبة  .الرقم  الكامل
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أن  TMAأو  TMأو  Tسويوس تسيطة ليست م  فئة 
النظم احملممة عمى منت املركبة كان ملراقبتها والتحكم با  

 .إذاً التطور كبري جداً  ،كانت نظم كهرتائية ميكانيكية

شكراً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك وفود أخرى  .مرًة أخرى يا سيدي عمى تيانك

نود جدول األعمال تطمب الكممة يف إطار هذا البند م  ت
الضوائد العرضية ـ "البند التاسع املتعمق ت يف هذه الظهرية،
بذا نكون  .ال أرى أي طمب لمكممة "؟لتكنولوجيا الضاا 

ائد العرضية الضو "قد أمتمنا النظر يف هذا البند التاسع 
 . "استعرا  احلالة الراهنة :لتكنولوجيا الضاا 

 الفضاء والماء –البند الحادي عشر 

املندوتون الكرام، اآلن نواصل عمى أمل أن نضرغ 
وأول  "الضاا  واملا "منه النظر يف البند احلادي عشر 

 .املتحدثني يف هذا الصدد هو ممثل الياتان املوقر

ان) (ترمجة فورية م  (الياتالسيد م. سوغاميا 
نياتة  ،املندوتون الكرام ،سيدي الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

ع  وفد الياتان يسرين أن أعرفكم تتجرتة الياتان وخطته 
 .املقبمة فيما خيص رصد دور املياه تاالستناد إىل الضاا 

م  هذا العام آذار/مارس يوم احلادي عشر م  
عمم ته وسبب أضراراً تعرضت الياتان إىل زلوال أنتم عمى 

عموم طالت جسيمة تضعل الولوال وتضعل املد البحري ولقد 
منطقة شرق  الياتان ومبا أن املنطقة كانت مرتامية األطراف 
لكان م  الاروري التعجيل تتقدير حجم الارر والكارثة 
وم  تني الوسائل اليت استخدمت لتحقيق تمك الغاية فإين 

ذلك أن الوكالة الياتانية أود أن أشري إىل مثال وحيد 
الستكشاف الضاا  جاكسا قد عجمت تتقدير املساحات 
الضعمية لكل مدينة أو تمدة غمرتا مياه املد البحري 

[؟يتعذر وذلك تتحميل البيانات اآلتية م   ،تسونام ال
سار عمى منت آلوس وكذلك أتمغت  لااثنني وتمساعها؟] 

وقد وصمتنا اآلالف  .ئجالدوائر احلكومية املختمضة تتمك النتا
مية م  العديد م  الدول كذلك م  خالل يم  الصور السات

عمى آسيا  ثاق الدويل ملواجهة الكوارث احلارسخطط املي
وحن  ممتنون لتمك الدول وهكذا فقد "سينتينيل آسيا" 

جرتت الياتان مدى جدوى وأمهية الرصد الساتم  يف حالة 
 .حدوث الكوارث الطبيعية

ن صور السواتل ليست هامة فحسب مع ذلك فإ
يف حال الكوارث املضاجئة تل إ�ا ضرورية أياًا لرصد 
دورات املياه لضرتات طويمة تغية حتميل احنالل كوكب 

ويف هذا الصدد فإن الياتان تود أن تعرفكم حباالت  .األر 
وأود  .ناجحة وتعرفكم خبططها املقبمة لرصد دورات املياه

 اثنني لمرصد اجلوي مثبتان يف أتدأ تاحلديث ع  ساتمني
إطار املدار الثاتت حنو األر  ومها هيماوان ستة وهيماوان 

سواتل السواتل، سبعة ومها مكونان أساسيان م  شبكة 
الرصد اجلوي يف العامل أمجع ومسامهة الياتان يف منطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ عمى امتداد ثالثني سنة م  الرصد وستة 

ها هذه السواتل يواري والبيانات اليت تؤتاإميسواتل سمسمة 
استخدامًا ناجعًا كنساس لمبحوث املتعمقة  ايتم استخدامه
. water cycles، سيما التغري يف دورات املياه تغري املناخ ال

  ملاومؤخرًا فإن البحوث قد كشضت عمى أنه يف الصعيد الع
 فإن تغريات دورات املياه تؤثر تنثريًا مباشرًا يف هطول
األمطار واملوارد املائية وإدارتا عمى الصعيد اإلقميم  

وفهم واقع الدورات املائية هو أمر تالغ األمهية  ،والوطين
لتوقع املستقبل أو ما سينيت يف املستقبل وتدتري شؤوننا يف 

ورصد هذه الدورات ال تد منه عمى الصعيد  .احلياة اليومية
اليت حتدث فرتات  العامل  وتشكل منتظم تاعتبار التغريات

وحلس  احلظ فإن هذه الوسيمة متثل م  أفال  .وجيوة
 .وسائل رصد دورات املياه تواسطة السواتل

ويف هذا الصدد فإن الياتان تشجع عمى رصد 
اكسا اجلو  ،دورات املياه مع الرتكيو عمى هطول األمطار

ناسا وكالتان تتعاونان عمى سبيل املثال يف سبيل رصد الو 
اه العاملية والبيانات اليت يتم حتصيمها م  خالل دورات املي

 RMMتاقة قياس هطول األمطار يف املناطق املدنية 
وكذلك أكوا تساهم يف حتميل آليات دورات املياه العاملية 

كذلك فإن   .ومدى دقة التوقعات اجلوية والتنبؤات اجلوية
وأكوا قد  RMM الالقطات اليت توضع عمى منت سواتل الـ

مرصد هطول األمطار املركب الرادار أو و  .الياتان دت يفعأ
هو أول رادار حممول عمى منت ساتل  TRMMعمى منت 

فاائ  لقياس تطورات هطول األمطار ورصدها رصداً 
والبيانات اليت يتم حتصيمها كذلك ع  طريقة  .ثالث  األتعاد

AMSRE سيما رصد  أياًا تساهم يف هذا الرصد ال
يط املتجمد الشمايل وه  يف اخنضا  الكتل اجلميدية يف احمل

كذلك فإن هذه البيانات   .سريع يف السنوات األخرية
سيما كما كان ذلك  تساعد يف رصد عدد م  الظواهر ال
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آب/أغسطس سبع وألضني ويف [؟يتعذر مساعها؟] احلال يف 
هذه البيانات اليت يؤتيها الرصد ال تستخدم  .مثان وألضني

ا  الرصد اجلوي م  جانب يف البحث فقط ولك  ألغر 
واارائط اليت  .وكاالت الرصد اجلوي يف خمتمف أحنا  العامل

وه  جتمع تني   طرف "يو إس ماب" يتم إعدادها م
تيانات الرصد وكذلك البيانات املتعمقة بطول األمطار 
تسمح تتوفري معمومات دقيقة ع  هطول األمطار تتنخري ال 

تضيد يف إدارة املوارد يويد ع  أرتع ساعات تعد الرصد و 
 .املائية والكوارث املائية

كذلك فإن يف نية الياتان تنضيذ مشروع آخر 
يسمى ج  كوم والغر  منه هو رصد دورات املياه وتغري 
املناخ وكذلك تقدير أن هذه اآلليات وأثرها م  خالل رصد 
الغالف اجلوي واحمليطات واألر  والكتل الثمجية توجه 

سيتم إطالقه خالل  W1وجيكوم  .لبعيدويف األمد ا ،عام
م  املتوقع أن يف الياتان و احلالية [؟يتعذر مساعها؟] السنة 

أوالً  .يسهم عمى وجه ااصوص يف الاالت األرتعة التالية
سيساعد يف إيااح األمر فيما خيص اآلليات  W1جيكوم 

ظاهرة غري املعتادة كشنن ظاهراته اليت يعمل وفقها املناخ و 
وذلك م  خالل الرصد الشامل لممحيطات واجلو و النيني

والرب مبا يف ذلك حرارة سطح األر  ومستوى مادة التمثيل 
وكذلك مقدار األمطار وتبخر  ؟]ااارا  تروفايل[؟الاوئ  

فإنه سيساعد يف اإلشارة إىل أتسط املؤشرات  ،ثانياً  .املياه
 ع  احنرار األر  وذلك م  خالل الرصد تعيد األمد لتغري
توزيع الكتل الثمجية واجلميدية يف املناطق القطبية والبحار 

فإنه سيساعد يف توفري املعمومات  ،ثالثاً  .تااصوص منها
األساسية تشنن إدارة املوارد الغدائية واحملاصيل وكذلك رصد 
املوارد السمكية يف البحار وقياس نسبة رطوتة الرتتة ونسبة 

وراتعاً  .البالنكتون املغذيمواد التمثيل الاوئ  ااارا  يف 
فإنه سيساعد يف تقدير توقعات الرصد اجلوي  ،وأخرياً 

سيما دقة اقتضا  أثر  واملساعدة يف حتسني دقتها وال
األعاصري وكذلك العواصف املطرية وكذلك دراسة عدد م  

 شكراً يا سيدي الرئيس. .الظواهر األخرى

لشكر ا (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
 .ندونيسيا املوقرةإوالكممة اآلن ملمثمة  .ملمثل الياتان املوقر

(مجهورية إندونيسيا) السيدة ي. ت. ياتاني 
املندوتون  ،سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حسب األمم املتحدة فإن أكثر م  مثامنائة مميون  ،الكرام
ذه مسنلة ة لمشرب وهشخص يضتقرون إىل املياه الصاحل

وحن  نعمل عمى التخضيف  ،ختص تااصوص الدول النامية
م  وطنة الضقر والتوفري لموصول إىل املياه النظيضة الصاحلة 

وهناك اهتمام خاص تاملناطق الريضية حيث تكون  .لمشرب
ومسنلة املياه  ،أحيانًا مصادر املياه النظيضة تعيدة ع  القرى

والكثري م  الكوارث البشرية  .تثري مسنلة ندرة املياه النظيضة
  ،ترتتب عمى املياه إما تضعل اجلضاف أو تضعل الضياانات
 .كما أن املياه وثيقة صمة تاألم  يف جمال الطاقة والغذا 
 .وتالتايل فإن م  األمهية مبا كان معاجلة املياه معاجلة شاممة

والدول النامية ه  أكثر عرضة إىل هذه احلاالت 
ظ ليس توسعها موارد كافية ملواجهة الكارثية ولسو  احل

وجل  .التغريات املناخية اليت تؤثر يف اقتصادياتا اهلشة
الدول النامية تعوزها ااربة والقدرة التقنية اليت تسمح تالقيام 

وإننا مدركون  .تتوقعات موثوق با م  حيث املناخ اجلوي
احلاجة إىل اإلنذار املبكر تشنن تطورات أحوال املياه إىل 

 .سيما منها الدول النامية تالنسبة لعموم البالد وال

الدول املتقدمة حتتاج إىل تيانات م  خمتمف أحنا  
العامل مبا يف ذلك منها البمدان النامية تغية إعداد مناذج تنبؤ 

تينما حتتاج الدول النامية إىل  ،أفال مما هو متاح إليها اآلن
نواتج املتنتية م  منتجات معرفية يف املتناول مبا يف ذلك ال

لذلك فإن إندونيسيا تشجع الدول عمى  .أنشطة الضاا 
تعويو التعاون فيما تينها فيما خيص تبادل املعمومات 
والبيانات ك  يتسىن لكل دولة اختاذ ما يموم م  تداتري وم  

 .احتياطات يف حاالت الكوارث القصوى املرتبطة تاملياه

دمة عمى كما أن إندونيسيا تشجع الدول املتق
إيال  املويد م  العناية إىل الدول اليت أكثر هشاشة وعرضة 
لمكوارث الطبيعية تضعل نقص ااربة والقدرات التقنية اليت 
 .تسمح تتوقع احلاالت املناخية القاسية مبا يف ذلك اجلضاف

وإندونيسيا عمى أمت االستعداد لمتعاون املثمر املتبادل تشنن 
مما م  شننه أن ميكننا م   تطبيقات تكنولوجيا الضاا 

شكراً يا  ،مواجهة احلاالت القصوى والكوارث املتعمقة تاملياه
 سيدي الرئيس. 

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك طمب آخر  .لك يا سيديت عمى هذا البيان
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لمكممة تشنن هذا البند م  تنود جدول األعمال يف هذه 
بذا نكون قد فرغنا م   .أي طمب لمكممةالظهرية؟ ال أرى 

 ."الضاا  واملا "النظر يف البند احلادي عشر 

 الفضاء وتغير المناخ –البند الثاني عشر 

أود اآلن أن نواصل عمى أمل أن  ،املندوتون الكرام
 "الضاا  وتغري املناخ"نضرغ منه النظر يف البند الثاين عشر 

 .وأول املتحدثني هو ممثل كوريا

(مجهورية كوريا) (ترمجة فورية  ه شوي-جيد الس
املندوتون  ،شكرًا يا سيدي الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

تغري املناخ هو أكرب خطر يهدد البشرية يف أيامنا  ،الكرام
إذ أن هناك نظريات متعددة تشنن أسباب تغريات  ،هذه
مع ذلك فهو سائد االعتقاد تشننه هو أحد أهم  .املناخ

التغريات املناخية ه  الصناعة والوراعة وما  أسباب هذه
وآثار الغازات الدفيئة قد زادت  .يكتنضها م  أنشطة

مسني تاملائة منذ الثورة الصناعية اليت حدثت يف القرن خب
خالل القرن املاض  م  الوم  فإن درجة  .احلادي عشر

درجة مئوية حسب  ٠,٧ حرارة سطح األر  قد ارتضعت تـ
كوريا فقد ارتضعت مبا يوازي درجة   املتوسط ولك  يف

 .ونصف الدرجة املئوية أي ضعف املعدل العام يف العامل
وارتضاع هذه الدرجة احلرارية يؤدي إىل تعض املشاكل منها 
حدوث األوتئة وتغري وقع الغطا  النبايت وارتضاع مستوى 
سطح البحر والتسبب يف أعاصري عاتية وازدياد كميات 

األغذية تسبب اجلضاف يف حاالت األمطار وكذلك نقص 
واستخدام السواتل هو أفال  .أخرى واحلشرات الاارة

ويف كوريا هناك  .السبل لمكشف ع  تغري املناخ وآثارها
العديد م  املعاهد واملراكو البحثية الوطنية اليت تدير حبوثاً 

 .تشنن تغري املناخ تاستخدام تيانات السواتل

 فإن مركو البحوث عشرة وألضنيحويران/يونيو ويف 
اجلوية والضاائية يف كوريا قد أعد وأطمق أول ساتل كوري 

وهو حممل  ،١كومو   ،يف املدار الثاتت حول األر 
حوال تطور األتالقطات لرصد املناخ وكذلك لرصد 

احمليطات وهذه الالقطات تسمح تتوفري صور ع  ثمث 
وتسمح ترصد  ،اهلادي واهلندي ،جمموع منطقة احمليطني

  .شكل وحركة السحب وحساب كميات املياه اليت تتبخرت
كما أن هذه الالقطات أيااً تسمح ترصد حاالت حدوث 

وأمناط تطور العواصف الرممية اليت حتدث داخل القارة 
كما أن القطات البيانات املتعمقة تاحمليطات فإ�ا   .اآلسيوية

 ترصد األوتئة البحرية ملنطقة متسح ألضني ومخسمائة كيمومرت
وتاستخدام هذه البيانات  .مرتع مركوها شبه اجلويرة الكورية

 ،كموروفيل  ،فإن العمما  يقومون حبساب كثافة املادة ااارا 
يف احمليطات واملياه وبذه احلساتات ميكننا استقا  معمومات 
قيمة متكننا م  توقع تنثريات ذلك يف تغري املناخ والتحسب 

 هلا.

ناخ هو ظاهرة تالغة إن تغري امل ،سيدي الرئيس
تاعتبار املنطقة املرتامية األطراف  ،التعقيد ذات أتعاد عاملية
وتالتايل فإن التشخيص  ،رامرتاتااليت متسحها وتعدد الب

الدقيق هلذه احلاالت واالهتدا  لمحمول املالئمة ملواجهة تغري 
املناخ يقتا  التعاون الدويل تشنن هذه املسائل يف جماالت 

اجلوي واحمليطات والبحار واألر  والكتل  منها الغالف
ا مموهو  ،اجلميدية وكذلك التضاعالت تني الشمس واألر 

 ال ميك  املغاالة يف تنكيد أمهيته. شكراً.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك  .لك يا دكتور شوي عمى تيانك نياتة ع  كوريا

ا البند م  تنود جدول وفد آخر يطمب الكممة تشنن هذ
 .العرتية السعودية ،األعمال يف هذه األمسية؟ أجل

(املممكة العرتية السعودية): السيد أ. ترابزوني 
شهدت املممكة م  خالل السنوات ، سيدي الرئيس

اامس املاضية تغريًا مضاجئًا يف درجات احلرارة حيث 
وهطول  ،وصمت إىل معدالت تتجاوز اامسني درجة مئوية

كما تواجه   .ألمطار اليت أحدثت الكثري م  السيول املدمرةل
املممكة م  البحر األمحر إىل ااميج العريب عواصف رممية مل 
أشهدها يف حيايت اليت أمايتها يف املممكة العرتية 

لذا إن دراسة تغري املناخ مهمة جدًا تالنسبة  .السعودية
يوجد لدينا حيث أننا نقع عمى مناطق صحراوية وال  ،ملوقعنا

فمذلك جيب االهتمام بذا املوضوع  ،أي مصدر لممياه جارٍ 
وحن   ،ونطالب المجنة ومجيع األعاا  تذل الكثري

مستعدون لممشاركة يف مجيع التجارب أو الدراسات اليت 
 شكراً يا سيدي الرئيس. .قام بذا ااصوصتُ 

ر أشك(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك طمبات  .عمى تيانه رتية السعودية املوقرمندوب الع
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أخرى لمكممة م  الوفود تشنن هذا البند الثاين عشر 
 .؟ الكممة لمربازيل"الضاا  وتغري املناخ"

(اجلمهورية االحتادية السيد ف. فلوريس بينتو 
شكرًا جويًال يا الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

القول عمى إننا تقريبًا صرنا جاهوي   سيدي الرئيس، أردت
شكراً  ،لإلدال  تبيان بذا الصدد وسيكون ذلك صباح غد

 جويًال.

حسناً ): اإلسبانية(ترمجة فورية م  المغة الرئيس 
كنا نريد أن نضرغ م  هذا البند اآلن   ،لك ذلك يا سيدي

حىت يتسىن إعداد التقرير تشنن واألمر يستغرق وقتًا طويالً 
مع إىل تيانك بذا عمى أية حال سنست .الرتمجة سيما ال

إذًا نواصل النظر يف هذا البند الثاين  الصدد صباح غد.
 صباح غد. "الضاا  وتغري املناخ"عشر 

استخدام تكنولوجيا الفضاء في  –البند الثالث عشر 
 منظومة األمم المتحدة

ملندوتون الكرام اآلن نواصل عمى أمل أن نضرغ ا
استخدام تكنولوجيا "يف البند الثالث عشر م  ذلك النظر 

فهل م  وفد يطمب  "،الضاا  يف منظومة األمم املتحدة
الكممة تشنن هذا البند اآلن؟ ال أرى أي طمب لمكممة إذاً 
نكون تذلك قد أمتمنا النظر يف البند الثالث عشر 

 . "استخدام تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة"

 دور اللجنة في المستقبل –ر البند الرابع عش

اآلن نستننف عمى أمل أن نضرغ  ،املندوتون الكرام
وأول  "،دور المجنة مستقبالً "منه النظر يف البند الراتع عشر 

حدثني بذا الصدد هو السيد سريو أريضالو إيبيس، أليس املت
 ؟كذلك

(االحتاد الدويل السيد س. أريفالو إيبيس 
شكراً فورية م  المغة اإلسبانية): لممالحة الضاائية) (ترمجة 
 يتصضتطمبت الكممة ولك  ليس  ،جويًال يا سيدي الرئيس

ممثل لالحتاد الدويل لممالحة الضاائية تل تصضيت رئيساً 
جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف  ،ساتقًا هلذه المجنة

األغرا  السممية ولست حباجة لطمب الكممة يف واقع 
 .نين قد أدليت تبياين يوم أمسسيدي الرئيس أليا األمر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك وفد يطمب الكممة تشنن هذا البند الراتع  ،جويالً 
 .يتيا سيد  تضام ،؟ الصني"دور المجنة مستقبالً "عشر 

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
أول  ،ك يا سيادة الرئيسأشكر فورية م  المغة الصينية): 

ساتل م  صنع البشر أطمق يف سبعة ومخسني وتسعمائة 
وألف مث تعد ذلك أنشئت هذه المجنة وركوت عمى أنشطة 

ومنذ مخسني عامًا فإن  .الضاا  منذ ذلك احلني وحىت اآلن
يف إيذان غاغاري  قد دخل الضاا  لك  يكون مبثاتة السيد 

دورتا ذ الكوتوس . وعقدت حينئمبشرلانضتاح الضاا  
 .مشرتك لمبشرية ااارج  إرث أن الضاا نت عمأاألوىل و 

يف إعالنات  كوهذا اإلعالن قد مت التنكيد عميه تعد ذل
ومبناسبة العيد اامسني لمدورة األوىل  .ومعاهدات أخرى

لمكوتوس فإن أفال وسيمة لالحتضال بذه المحظة التارخيية 
ايل والتطمع إىل هو دراسة املاض  ودراسة الوضع احل

ووفد الصني يؤيد عقد اجتماع لدراسة الدور  .املستقبل
 .املقبل لمجنة يف املستقبل

ويف السنوات اامسني املاضية فإن الكوتوس قد 
السممية تاالستخدامات أجنوت إجنازات كبرية يف النهو  

يف الضاا  ااارج  مبا يف ذلك قانون الضاا  وتوسيع نطاق 
وم  مث قد أسهمت إسهامًا طيبًا يف املسعى التعاون الدويل 

وتالتطمع إىل املستقبل فإن  .اإلنساين م  أجل ارتياد الضاا 
طمع تدور رائد يف اوفد الصني يرى تنن الضاا  ينبغ  أن ي

جتاهات اجلديدة السالضة الذكر وذلك تالتكيف تاالالاالت 
يف أنشطة الضاا  والتحرك مع الوم  وتوسيع نطاق العمل 
وحتسني القدرات الضاائية لمبمدان النامية وإدخال 

 .منهجيات أفال وإتداعيات لمعمل

حتسني نظام قانون والكوتوس عميه أن يسعى إىل 
ويف السنوات األخرية فإن عدد م  البمدان  ،النظام الضاائ 

مصروفاتا م  قد وضعت سياسات وترامج لمضاا  وزادت 
الت اااصة اليت أنشطة الضاا  والقطاعات والوكاعمى 

وم  مث فإن السمة  ،تدأت تشرتك يف أنشطة الضاا 
اجلديدة يف استكشاف الضاا  قد ظهرت وهذه تتسم تعدد 
م  املشرتكني كبري وتعدد الوسائل والسبل وتوايد 

هذا فإن قانون [؟يتعذر مساعها؟] وعمى  .االستثمارات
ات يستطيع أن يواكب التغري ال و وئيدًا الضاا  تطور تطورًا 
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ولذا فإن جلنة كوتوس  ،والتحديات اليت ذكرتا م  قبل
ينبغ  أن تركو عمى مسنلة قانون الضاا  الدويل مما يؤدي 

هذا القانون وذلك لك  ناع روحًا جديدة تطوير إىل 
 .وحيوية جديدة يف هذا القانون

والكوتوس ينبغ  أن تكون حمضًال هامًا لمبمدان 
والوفد الصيين عمى  .اا النامية ك  تشرتك يف أنشطة الض

استعداد لممساعدة يف تطوير الضاا  ااارج  وحتسني 
القدرات لدى البمدان النامية م  أجل ارتياد الضاا  ونقل 

م  و واملنافع املستمدة منها  .تكنولوجيا الضاا  وتطبيقها
اكتشاف الضاا  قد �ات كثريًا تالتنمية االقتصادية 

ولك  رغم ذلك وحىت اآلن  ،واالجتماعية واحلياة البشرية
صعوتة  تنظراً ألسباب فنية وغريها فإن البمدان النامية وجد

 تقدم الذي حدث يف الضاا  وعمى قدميف االستضادة م  ال
والكوتوس ينبغ  أن ينظم مويدًا م   .املساواة تاآلخري 

ندواته والندوات العممية وذلك لمنهو  تنقل التكنولوجيا 
نوفر لمبمدان النامية الضرصة الطيبة  وتبادل املعمومات لك 

 .مما حيس  عموم الضاا  ،لالشرتاك يف التطوير املشرتك
واهلدف تطبيعة احلال االستضادة م  إجنازات الضاا  م  

 .قبل كل البشر

إن وفد الصني يرى أن الكوتوس  ،سيادة الرئيس
ينبغ  أن حتس  م  جدية العمل والكضا ة لديها واألمم 

  أن تويد م  دعمها هلذه المجنة حىت ختصص املتحدة ينبغ
مويدًا م  املوارد م  أجل حتسني الوضع القانوين لمضاا  
 .ااارج  وحتسني القدرات الضاائية لمبمدان النامية

حد ذاتا عميها أن تنسق تشكل أفال كل يف والكوتوس 
األنشطة املتعمقة تالضاا  ااارج  يف منظمة األمم املتحدة 

عل التعاون يف الضاا  ااارج  أكثر فعالية بدف أن جن
هذا إضافة إىل أن الكوتوس ينبغ  أن حتس  م   .وكضا ة

أساليب العمل مما يعود تااري عمى تكنولوجيا االتصاالت 
تني المجنتني الضرعيتني  دهذا الصديف ويكون هناك تنسيق 

والدورة السنوية  .ممواردلإهدار تعار  أو وأال يكون هناك 
رصة طيبة لتبادل اآلرا  والتعمم وكل البمدان ينبغ  أن ه  ف

 تدعم التعاون العمم  يف إطار هذه الدورات.

إن الكوتوس ينبغ   ،يف السنوات اامسني املقبمة
المجنة تدعم أن تقوم أن يكون هلا هدف واحد والصني 

تدور رائد هلا يف تطوير الضاا  وحن  عمى استعداد ألن 

نا وتني البمدان األخرى حىت يسود يكون هناك تنسيق تين
 .ارتياد الضاا جهود الوئام يف 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وأتسا ل هل  .جويًال لمسيدة ممثمة الصني عمى تيا�ا هذا

 .تضال ،الربازيل؟ هناك وفد راغب يف تناول هذا البند

(اجلمهورية االحتادية السيد ف. فلوريس بينتو 
أشكرك يا  الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):

سيادة الرئيس، تالنسبة لمدور املقبل لمجنة فهذا موضوع له 
فالكوتوس  ،أمهيته القصوى كما تتصورون يا سيادة الرئيس

ويف األوقات العصيبة يف الستينات  ،لديه تاريخ مشرف
طرة جداً والسبعينات ويف فرتة احلرب الباردة اليت كانت خ

فإن الكوتوس وجلنتيها الضرعيتني متكنتا  ،عمى اجلنس البشري
م  تنا  مناخ تنا  لمغاية حيث مل يتسّ  فحسب التوصل 

حمول توائم العصر ومت أيااً إضافة إىل ذلك إجياد مناخ  إىل
خيتمف ع  املناخ الذي ساد عمى الصعيد السياس  م  

صر يف إدارة مواكبة الع... وم  مث فإن الكوتوس  .قبل
عممها ولك  اآلن حن  ال نواكب عصرنا احلايل فهناك جو 
خارج كوتوس ال يتم اإلعراب عنه تشكل طيب وكاف يف 

تل تعبارة أخرى أظ  أننا نقمل م  إمكانيات  ،هذه المجنة
هذه المجنة فالكوتوس ال تطمع تدور يتضق مع إمكانياتا  

سموب كمركو واسع لممناقشات واملركو يعتمد عمى األ
 ومما أعجبين كثرياً يف عمل المجنة رغم ذلك وال .الدميقراط 

ما أعجبين هو أنه حينما  ،سيما يف المجنة الضرعية القانونية
إمكانية دراسة تند فإن هذا معناه أن هذا  نكر؟]ي[؟

املوضوع ال ميك  حىت التطرق إليه م  تعيد وإذا ما أشري 
اعتبار أن هذا خارج إليه م  تعيد فإن هذه اإلشارة ترفض ت

ويف الوقت ذاته هناك تغريات وهناك فرص  .ع  النطاق
جديدة ميك  أن تكون قائمة ولذا فإنين أرى أن هذا الوضع 

فنح  هنا نتحدث ع   .وضع غري دميقراط  إن صح التعبري
العامل ونتحدث ع  حرية الصحافة وحقوق اإلنسان 

ويف  ،بريًا تنا ً تعات املتاحة لمناس لمتعبري حبرية واإلمكاني
إطار إجرا اتنا ويف مرحمة ما م  مناقشاتنا تبني لنا أن تعض 

وكن�ا غري موجودة وال [؟يتعذر مساعها؟] املوضوعات يتم 
هذا  ،ميك  تناوهلا وال أظ  أن هذا �ج تنا  عمى اإلطالق

ال يتضق وتاريخ هذه المجنة العظيمة وال يستضيد م  الضرص 
وهذا ال يتضق تطبيعة احلال مع روح  املتاحة يف هذه المجنة
وحن  نواجه مشكالت عويصة  .القرن الواحد والعشري 
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وحتديات ومعاالت تتطمب مناقشة واسعة النطاق وتبادل 
تنوع أن تفيه نرى حن  نعيش يف عصر  .لألفكار ومعمومات

اآلرا  ويتسع نطاق هذا التنوع وينبغ  أن يصبح اجلميع 
توس حبرية قدر اإلمكان وهذا يا تاإلعراب ع  رأيه يف الكو 

 .أن يرسمها وفدي يادة الرئيس ه  الرسالة اليت أودس

حن  لدينا راتطة تارخيية مع الكوتوس وحن  واثقون 
أن الكوتوس لديه غد مشرق ولك  عمينا أن ننظر إىل هذا 

[؟يتعذر مناقشات [؟يتعذر مساعها؟] نظرة منضتحة و
نتعمم م  تعانا  التوامات وعمى أية حال أنمساعها؟] 

وهذا هو عامل  ،تعاًا تالنسبة ملا تضكر فيه خمتمف الوفود
متعدد ذلك العامل الذي نعيش فيه وإذا توصمنا إىل اتضاق 
فإننا عمينا أن نستمع إىل آرا  اآلخري  وحنرتم هذه اآلرا  

 وأشكركم يا سيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وهل هناك أي وفد آخر راغب يف . ازيل عمى تيانه هذالمرب 

، األستاذ  احلديث ع  هذا البند؟ اجلمهورية التشيكية
 كوتال.

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكرًا يا سيادة الرئيس، منذ فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الرئيس الساتق هلذه [؟يتعذر مساعها؟] سنتني أو ثالثة 
قد قدم ورقة شيقة لمغاية سريو أريضالو إيبيس جنة السضري الم

ويف هذا العام فقد مت  .ع  سياسات الضاا  املتحدة
، وأظ  أن يف هذه الورقةلدورنا بدأ الرئيس  املالتنكيد عمى 
وتعد العر   .ها ما توال غاية يف األمهيةطرحالورقة اليت 

 والالذي قدمه فإن تعض الدول األعاا  وتعض الوفود 
وقد قال أن هذا البند ... م  غونواليو سيما زميم  املوقر 

ينبغ  أن يبقى يف جدول أعمال المجنة لمسنة املقبمة أو 
تالدي إىل هذا االقرتاح وفد وأضم صوت . املقبمة لمسنوات

ونود أن نرى هذه الورقة مرة أخرى واألفكار ذات الصمة 
لألسباب اليت  درج يف ثنايا تند جدول األعمال هذا وذلكتُ 

 .اقرتحها مبويد م  التضاصيل زميمنا األستاذ فيمو

إذًا أقول إن وفدي سوف يكون سعيدًا تنن يرى 
وأن يكون هذا  ،هذا البند اااص مبستقبل دور المجنة

املوضوع وارد يف ثنايا جدول األعمال يف الدورة املقبمة يف 
 شكراً. ،العام املقبل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تسا ل أو  .لك عمى هذا البيان مندوب اجلمهورية التشيكية

هل هناك تعميقات أخرى أو أي تيانات أخرى يف إطار هذا 
البند؟ ال. فبهذا إذاً نكون قد انتهينا م  دراستنا لمبند الراتع 

 ".الدور املقبل لمجنة"عشر 

جنة الفرعية العلمية والتقنية عن تقرير الل -البند السابع 
 أعمال دورتها الثامنة واألربعين

تقرير "نضتح تاب الكممة اآلن لتناول البند الساتع 
المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة 

وسوف نواصل دراسة هذا البند وإن مسحتم يل  "،واألرتعني
لضريق العامل رقم فإنين أود أن أعط  الكممة لمسيد رئيس ا
سريجيو  السيد  ،أرتعة عشر ع  األجسام القريبة م  األر 

أعطيه الكممة لك  خيربنا تعمل  .م  املكسيككماشيو 
سيد   .هذا الضريق الراتع عشر يف الدورة احلالية لمجنة

 .تضالكماشيو 

(الواليات املتحدة السيد س. كماشيو 
ة واإلنكميوية): املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسباني

أنا ممنت لمسادة أعاا  الوفود  ،شكراً جويًال يا سيادة الرئيس
عمى إتاحة الضرصة يل لتناول الكممة يف هذه المجنة تصضيت 
رئيسًا لضريق العمل رقم أرتعة عشر املعين تاألجسام القريبة 

توصية املؤمتر مبقتاى وهذا الضريق أنشئ  .م  األر 
ن تالمغة اإلنكميوية وه  المغة حتدث اآلسوف أو  .الثالث

اليت حتدثنا با يف الضريق العامل رقم أرتعة عشر وم  مث 
فاملؤمتر الثالث أعطانا الصالحيات  .أحتدث أنا بذه المغة

استعرا  حمتوى  .التالية لمضريق العامل رقم أرتعة عشر
وهيكل وتنظيم اجلهود احلالية يف مامار األجسام القريبة 

قوف عمى أي ثغرات يف العمل احلايل حيث م  األر  والو 
وهناك  .سهم وكذلك املنظماتأن الدول مطموب منها أن تُ 

خطوات مقرتحة لتحسني التنسيق الدويل والتعاون مع 
 .اجلهات املتخصصة

أود أن أحيط الوفود عممًا أنه يف الدورة احلالية 
فإن الضريق العامل تشنن األجسام الضاائية عقد اجتماعاً 

سبعة عشر عاوًا وأرتعة أعاا  اشرتكوا تصضة  حاره
املؤمترات ع  تعد [؟يتعذر مساعها؟] أو م  خالل عارضة 

وقد مت التطرق إىل مشروع التوصية اااصة تاالستجاتة 
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الدولية اطر وتنثري األجسام القريبة م  األر  كما ورد يف 
التقرير املؤقت لمضريق العامل الذي مت طرحه عمى تساط 

املاض  يف المجنة الضرعية العممية شباط/فرباير يف البحث 
وقد واحد واثنني. املرفق و  A/AC.105/L.308يف الوثيقة 

تناولنا اجلوأي  اثنني وثالثة م  املرفق األول واليت تناولت 
  .حتميل املعمومات واإلشعار أو التحذير والتخطيط لمرحالت

ا  فريق كما أن فريق العمل قد ناقش األسموب املقبل إلنش
هذه الرحالت ومت يف تشغيل اللممهام والرحالت وعمل و 

دراسة أياًا تعض املهام اليت سوف يقوم با الضريق املعين 
 .مصالحيات املعطاةاً لوفق كتالتخطيط لممهمة وذل

وأود أن أخرب السادة أعاا  الوفود تنن الضريق 
العامل رقم أرتعة عشر وافق أن يوافق عمى اجتماع ممثم  

الضريق املعين هذا االت الضاا  ملناقشة اختصاصات وك
وهذا االجتماع سوف يعقد  .تشغيمهالمرحالت و تتخطيط 

يف كاليضورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية يف تاسادينا يف 
ااامس والعشري  إىل ستة وعشري  آب/أغسطس الضرتة م  

ومااتط االجتماع  .م  هذا العام إحدى عشر وألضني
سوف يتم إرساله ، البند أرتعة عشر، نتهينا منه لمتوالذي ا

 .االنتها  م  دورة الكوتوس هذهذلك تعد إىل األعاا  و 
يف حني أن الدعوات الرمسية لوكاالت الضاا  وكذلك النص 

مضريق املعين تالتخطيط لممهمات هذا مصالحيات لاألول ل
 وأود أن أخرب الوفود تنن الضريقمتوز/يوليو. سوف يتم يف 

العامل سوف يواصل عممه فيما تني الدورات والوسائل 
االلكرتونية يف إحدى عشر وألضني ويف اثنا عشر وألضني 
أياًا بدف اإلعداد لتقرير مرحم  لمجنة العممية والضرعية 

أشكرك جويل  .وذلك يف دورتا يف االثنا عشر وألضني
 الشكر يا سيادة الرئيس.

شكراً إلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
وأود اآلن أن أعط  الكممة . عمى تيانه هذاكماشيو لمسيد  

لرئيس الضريق العامل املعين تاالستمرارية الطويمة األجل يف 
 .تضال ،ويأنشطة الضاا  السيد تيرت مارتين

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ب. مارتينيز 
 ،دة الرئيسأشكرك يا سيا(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

شنين شنن الرئيس الساتق هلذا الضريق املتضرع ع  المجنة 
أود أن أغتنم الضرصة لك  أقدم لكم  .الضرعية العممية والضنية

تقريرًا مقتابًا ع  التقدم الذي مت حىت اآلن يف هذه الدورة 

م  أجل تطوير أساليب العمل والصالحيات املعطاة لمضريق 
قد أعرب ع  رغبته يف اعتمادها  والكثري م  الوفود .العامل

 عمى أية حال يف هذه الدورة التارخيية م  دورات المجنة.

أذكر السادة أعاا  الوفود أنه يف  ،السيد الرئيس
ألمانة لقامت المجنة العممية والضرعية تطمب شباط/فرباير 

[؟يتعذر مساعها؟] أن نتعامل مع مشروع الصالحيات 
A/AC.105/C.1/L.307/.1  عمى كل أعاا  وذلك

المجنة وكل المغات الرمسية املعمول با وأدعو الدول 
األعاا  أن تقدم تعميقات تنهاية إحدى عشر وألضني 

ويف تداية  .بدف اعتماد صالحيات الضريق وأساليب العمل
تعاون األمانة ة ترمسيمت تعيني ممارسة غري هذه الدورة فإنه 

كسيك م  امل حيث مت تقدمي اقرتاحات تتعديل مت تمقيه
صالحيات ماملشروع ل واالحتاد الروس  يف إطار هذا

[؟يتعذر املناقشات اليت جرت يف و  .واختصاصات المجنة
حويران/يونيو يف يوم اجلمعة يف الثالث م  مساعها؟] 

قد مت دراسة حويران/يونيو يوم الثالثا  سبعة  وأواالثنني ستة 
ذه الورقة اااصة تالصالحيات وأساليب العمل وه

املناقشات قد حارها عدد كبري والوفود كانت تتحمى تدور 
إجيايب لمغاية لمتوصل إىل اتضاق عمى الصالحيات وعمى 

ث ميك  اعتمادها يف �اية أساليب عمل الضريق العامل حبي
 املطاف ...

 ) ...معذرة حصل عطل فين... (

 ،لموفود اليت اشرتكت يف املشاورات غري الرمسية ...
قد سيتم تعميمها غدًا تكل المغات الرمسية  هذه الورقة

وذلك حىت نعتمدها مرفق لتقرير هذه الدورة م  دورات 
 المجنة.

أود أن أغتنم هذه الضرصة لك   ،سيادة الرئيس
دم لألمانة نقطة االتصال أو أذكر الدول األعاا  اليت مل تق

تعيني ااربا  الذي  و اتصال أن تقدمها لألمانة  ضاتط
 تمقيها متوالرتشيحات اليت  . الضريق العاملسيشرتكون يف

عمى ، مت توزيعها حىت اآلن مت اإلعراب عنها يف وثيقة رمسية
وأفهم أن تعض التعديالت  ،كل الوفود يف تداية هذه الدورة

اإلضافية قد مت تمقيها وهذه سوف يتم إدخاهلا يف ورقة 
 .عمل يتم توزيعها تعد فرتة وجيوة
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فإنين أتوجه إليكم  ،ئيسوختامًا يا سيادة الر 
تالشكر عمى إتقا  هذا البند مضتوحًا حىت تتيح يل الضرصة 
ك  أتقدم إليكم تتقرير ع  النتائج الناجحة لممشاورات 

كر  . وأود أن أشغري الرمسية اليت أجريناها يف هذا األسبوع
كل الوفود اليت اشرتكت يف هذه املشاورات غري الرمسية اليت 

لوثيقة اليت سوف تكون أمام المجنة ساعدت عمى حتسني ا
 وأشكركم يا سيادة الرئيس. ،لالعتماد يف اليومني املقبمني

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عمى هذا البيان وأود أن أفتح تاب مارتينيو لمسيد تيرت 

 .الصني ،الكممة مل  لديه تعميق

(ترمجة (مجهورية الصني الشعبية) السيد ي. تساو 
شكرًا يا سيادة الرئيس، الصني فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تود أن تغتنم هذه الضرصة لك  تتوجه تالتهنئة إىل رئيس 
الضريق العامل املعين تاالستدامة طويمة األجل وذلك عمى 

أساليب مهمته املمتازة اليت قام با تاالنتها  م  مشروع 
ذه الضرصة لك  وأود أن أغتنم ه .والصالحيات العمل

أتوجه تالشكر إىل السيد ممثل االحتاد الروس  والكثري م  
الوفود وذلك عمى اجلهود اليت مت تذهلا يف إطار املشاورات 

وذلك األمانة كما أنين أتوجه تالشكر أياًا إىل   .غري الرمسية
 .عمى املساعدة والدعم املقدمني يف هذا اإلطار

أساليب صالحيات و ، تاعتماد سيادة الرئيس
العمل لمضريق العامل فإن املرحمة األوىل تكون قد انتهت 

وأساليب العمل والصالحيات  ،�اية سعيدة لمضريق العامل
الضريق العامل لمقيام يستند إليه ه  األساس الطيب الذي 

كما أننا شجعنا أياًا احلوار الصريح   .تالعمل تشكل تّنا 
الذي آمل أنه و  ،الذي أجري يف املشاورات غري الرمسية

 .سوف يستمر يف العام املقبل لمضريق العامل وفريق ااربا 
ونود أن نغتنم هذه الضرصة لك  نطالب كل الوفود كخربا  
أن يعمموا معاً ويتعاونوا معاً م  أجل التمسك تالصالحيات 

 ةوأود أن أهيب مبدير  .وأساليب العمل والعمل تشكل تّنا 
الئها ك  يواصموا تقدمي مكتب شؤون الضاا  ااارج  وزم

تطمع إىل العمل اهلام الذي نو  ،املساعدة والعون يف املستقبل
سيقوم ته الضريق العامل لقيادة السيد تيرت مارتينيو ونتمىن له  

السيد  تائج تارخيية، وأشكركمكل النجاح والتوصل إىل ن
 .الرئيس

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ل الصني وأنا أوافقكم عمى كل هذه التهنئات اليت لمسيد ممث

قدمتها لرئيس الضريق العامل السيد تيرت مارتينيو وذلك عمى 
العمل اجلاد الذي قام ته كذلك الوفود األخرى اليت 

 .اشرتكت يف العمل

؟ ال.   راغب يف احلديث تشنن هذا البندهل م
المجنة تقرير "إذًا سوف نواصل دراستنا هلذا البند الساتع 

ترشيحات ، ونتناول فقط غدًا صباحاً  "الضرعية العممية
اربا  يف إطار الضريق العامل املعين تاالستمرار طويل األجل ا

 .وأعط  الكممة لألمانة لتقدمي إعالن

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

األمانة عممت يف كوات الربيد  ،يا سيادة الرئيسشكرًا 
عممت التنقيح هلذه الورقة غري  ،لكل الوفود عصر اليوم

أول عنوان بذا  ، وهذاnone paper / Rev.1الرمسية 
ها يف تني الورقة األوىل اليت مت تعميم الشكل لك  منيو

فهذا النص منقح ينطمق م  تعض اإلضافات  .الدورة
تقدمت با الدول األعاا  واليت تمقيناها  والتصويبات اليت
أو  CRPوسوف يتم حتويمها إىل ورقة  .يف هذا األسبوع

ولذا فإن الوفود سوف  .مؤمترات غدًا إن شا  اهللاغرفة ورقة 
 .تكون لديها هذه الوثيقة تاالستيضا ات تالنسبة هلذه الدورة

 الوفود قد تتذكر تنن هناك أرتع، وأود أن أشري إىل ما يم 
وهناك عدد م   ال،ديم و جا  و تلف و فرق لمعمل وااربا  أ

الدول األعاا  اليت رشحت خربا  لالشرتاك يف هذا العمل 
يف إطار هذه الضرق املختمضة ولدينا ترشيحات أياًا تالنسبة 

ويف فريق ااربا  لدينا رئيسان  ،منصب الرئيس ،إىل الرئيس
م  تونيكيه  م  إيطاليا والسيدتورتيمم  مشاركان السيد 

تشنن مناخ  يموفريق ااربا  ج .الواليات املتحدة األمريكية
 .الياتان رئيساً لدينا السيد تاكاهريو أوتارا م  الضاا  

تشنن النظم التنظيمية يف جمال  الوتالنسبة لضريق ااربا  د
 .يو م  إيطالياو اركيجيو مالضاا  ولدينا ترشيح السيد سري 

تتمق أي ترشيحات تالنسبة لرئاسة  مانة ملتناً  عميه فإن األ
تشنن استخدام الضاا  لدعم التنمية  لفالضريق العامل أ

وكما أوضحت سيادة الرئيس تالنسبة  .املستدامة يف األر 
لضريق ااربا  فإن البند الساتع سوف تتم مواصمته وسوف 

والوفود  ،يتم االنتها  منه تتناول هذه القائمة م  املرشحني
أن تقدم لألمانة أي تصويبات هلا عمى هذه مطموب منها 
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يف الوثيقة وإن كانت هناك أي ترشيحات تالنسبة لمرئيس 
أرجو أن يقدم هذا عمى أقصى حد  لف،فريق ااربا  أ

، وأشكركم سيادة صباح الغد حينما نتناول هذا البند
 الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لربتغال هلا الكممةلمسيد هيدمان. ا

(اجلمهورية الربتغالية) السيد (االسم غير مذكور) 
تود الربتغال أن تقدم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

  لف.رئيساً لضريق ااربا  أترشيح السيد [؟يتعذر مساعها؟] 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
. هل م  مالحظات حملندوب الربتغال عمى هذا املقرت 

 .سم اجلمهورية التشيكيةاسور كوتال تأخرى؟ الربوف

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
مىت سيتم  ،سؤال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

هل سيتم نشر أمسا   ؟تكوي  النهائ  لمضرقالإطالعنا عمى 
 املشاركني فيها؟

أعط  لمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  االرئيس 
 .الكممة لألمانة لإلجاتة عمى ذلك

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

النسخة املنقحة سوف  ،ورقة، الال شكرًا حارة الرئيس
ورقة مؤمتر هلذه الدورة وليست هذه  CRPحتول إىل 

ة املغمقة تل أن هذه لرد أن تطمع الوفود عمى تالقائم
وإن األمانة سوف تكمل دعوة  ،املعمومات تعد هذه الدورة

الدول األعاا  واملنظمات احلكومية الدولية اليت هلا صضات 
مراقب دائم لدى المجنة تغية التوويد تالتحيينات ورمبا 

كمل وهذه وهذا سوف يُ  .مبسؤويل االتصال لضرق ااربا 
مية جارية ولك  نود معرفة إذا ما كانت هناك حتيينات عم

 لمغد وتذلك ننته .

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

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
إن الصني  ،شكرًا حارة الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية):
م   .ولك  لدي استيااح ،ربا يرحب تاملندوتني يف فرق اا

قرا يت ملا اعتمدناه يف املشاورات غري الرمسية هو أن كل فريق 
ويبدو إيل  .خربا  سوف خيتار رئيسه م  األعاا  املشاركني

أنه يعود إىل فريق ااربا  حبد ذاته أن يتخذ القرار تالنسبة 
رمبا عربك ميك  أن نتوجه تطمب  .م  سريأس هذا الضريقإىل 
رئيس الضريق العامل إذا ما وجب اختاذ قرار عند هذه  إىل

املرحمة تالنسبة إىل الرئاسة لكل فريق خربا  أو أن نضعل 
ن سيكون ربا  أن يقرر إذلك مؤقتًا ويعود إىل كل فريق خ

 .هناك رئاسة واحدة أو مشاركة تالرئاسة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ما مسعت م  األمانة هذه عممية جارية ك. ملندوب الصني

هذه جمرد مرحمة وسوف نطمعكم عمى مويد م   ،مستمرة
املعمومات. أعط  الكممة إىل رئيس الضريق العامل السيد 

 يو.تينر تيرت ما

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ب. مارتينيز 
إن  ،شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

. هذه لصينيني فهموا األمر تشكل صحيحالومال  ا
ترشيحات اآلن ولك  تالطبع سيكون مضيد لمدول األعاا  

، ولذلك م  أن يطمعوا عمى ترشيحات ااربا  ورؤسا  الضرق
أياًا خالل  لفالضريق أاملضيد أن حنصل عمى ترشيحات 

 .هذه الدورة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ل م  مالحظات أخرى؟ ال أرى م  يو. هنسيد مارتي

 تعميق.

 العروض التقنية

 ،ننتقل اآلن إىل العرو  التقنية ،املندوتون الكرام
نذكر مقدم  العرو  إن هذه العرو  جيب أن تقتصر 

العر  األول عمى القائمة م   .عمى مخسة عشر دقيقة
استعرا  "نت م  أسرتاليا تعنوان يالسيدة ميشيل كميم

 ".اإلقميمية املناخيةاجلهوزية 

(أسرتاليا) (ترمجة فورية م  م. كليمينت  السيدة
سم وفد ات ،شكرًا جويًال حارة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 
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اسرتاليا إنه مل  دواع  سروري أن أقدم لكم استعرا  
وهذه سوف تتيح لمدول  ،اجلهوزية اإلقميمية املناخية

وكما  .م  السواتل بيانات املناخية الواردةالستضادة م  اال
أطمعت املندوتني الكرام م  األمس إن وحدة السياسات 
الضاائية ه  م  نقطة مركو االتصال املركوي لمتنسيق 

 .ألنشطة الضاا  يف أسرتاليا

وه  "كالمييت أر يت" واليوم سوف أركو عمى 
 ، وكالةعممية استعرا  تقوم با الوحدة تدعم م  جاكسا

عام ثالثة وتسعني  .دى عموم الضاا ومنت ،الضاا  الياتانية
قد تنسس م  جاكسا تغية تعويو تطوير   APRSAF إن الـ

كل م  الربامج الوطنية الضاائية وتبادل اآلرا  تغية تعويو 
التعاون املستقبم  يف أنشطة الضاا  يف منطقة آسيا واحمليط 

الساتع عشر قد عقد يف أسرتاليا  APRSAFوإن  .اهلادئ
ألضني وعشرة وقد مجع ألضني /نوفمرب تشري  الثاينيف 

أكثر م  ثالثني دولة خمتمضة و وعشري  مندوتني دوليني 
واملوضوع هو دور تكنولوجيا الضاا  والصناعات يف مواجهة 
التغري املناخ  الذي اعرتف تنمهية التعاون اإلقميم  تغية 
مواجهة املسائل البيئية املتصمة تإدارة الكوارث وتنا  

دة حياة البشر والصحة وغريها م  املسائل القدرات وجو 
وتقرتح أسرتاليا  .عمى أساس حاجات االستخدام ،اإلقميمية
 .جلهوزية كنتيجة رئيسية لممناقشاتالستعرا  االتنسيس 

 سوف يساعد دول الـ"كالمييت أر يت" وعمومًا فإن 
APRSAF  مى االستضادة م  املعمومات ات عاملؤسسو

وويد با عرب املهمات اليت سرتسل والبيانات اليت سيتم الت
ونعرف أن هناك فرصة   .عرب السواتل يف السنوات املقبمة

واألخرى املنخوذة مية يكبرية لالستضادة م  املعمومات السات
[؟يتعذر قمق أن ذلك ل  يساعد امل م  الضاا  ولك 

وننمل  .إىل حد كبري م  دون املساعدة املستهدفةمساعها؟] 
سوف نتمك  م  كالمييت أر يت" "أنه تعد استعرا  

الضهم تشكل أفال الوضع احلايل يف منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ وسنتمك  م  التقدم تالتوصيات املناسبة إىل 
  .احلكومات والصناعات تغية استخدام الضرص املتاحة أمامنا

سوف تقود االستعرا  وحدة سياسات الضاا  و 
أسرتالية ودولية تالتعاون مع الياتان تدعم م  وكاالت 

ونظرًا لممجموعة الواسعة لعمميات مراقبة املناخ اليت  .أخرى
 ،جتري هذا االستخدام سريكو عمى ثالث جماالت أساسية

منتجات و منتجات هطول أمطار متعدد عمميات الرصد 

وإن  .رطوتة الرتتة وجمموعة تيانات تغطية أر  املنطقة
تكون ورشة عمل سلـ "كالمييت أر يت" الضعالية األساسية 

ستنعقد هذه الورشة م  الثام   .يف سيدين يف الشهر املقبل
يف سيس يف فندق مينمتوز/يوليو عشر إىل العشري  م  

 تيميبني وفياإلقميميني ضمنوا ممثمني ع  الض سيدين واملمثمني
 .ندا وأسرتاليا والياتان مع املشاركة مع الدول الاورةنام وتايم

 م  الواليات املتحدة والـ ،م  البيانات واملوودي  الرئيسيني
USGS  وناسا ووكالة الضاا  األوروتية سوف حيارون

كما نتوقع أن   .أياًا لتحديد املهمات والضرص املستقبمية
إضافيني م  وكاالت فاا  دولية  يكون لدينا متحدثني

أخرى قد اختريت تنا  عمى خرباتا يف جماالت الرتكيو 
 .الثالثة

ه النتائج م  االستعرا  سوف وننمل أن هذ
طبق عمى نطاق واسع حىت عمى الدول العاجوة ع  تُ 

وفاًال ع  التوعية عمى  ،املشاركة يف عممية االستعرا 
اإلفادة م  ترامج مراقبة األر  املتصمة تاملناخ املستقبم  
وتطبيقها إال أن نتائج العمل ستحدد ااطوات املستقبمية 

وسوف "كالمييت أر يت" را  اليت سنتخذها إلكمال استع
املقبل الذي سينعقد  APRSAFتدخل يف إطار اجتماع 

وإن  .م  هذا العامكانون األول/ديسمرب يف سنغافورة يف  
م  أحد املبادرات العديدة اليت تعمل "كالمييت أر يت" 

عميها وحدة سياسات الضاا  األسرتالية وتعد انتها  
ثغرات يف املعرفة يف االستعرا  فإن القدرات واحلاجات وال

وسيمكننا  ،منطقة آسيا واحمليط اهلادئ سوف تاح أكثر
وأنا  .ذلك م  وسائل التغيري املناخ  يف املنطقة تضعالية أكرب

متنكدة تنننا نضهم مجيعًا أن معاجلة التغري املناخ  تستوجب 
حتركًا عامليًا وتقع املسؤولية عمى عاتق كل دولة تغية املشاركة 

والتخطيط لممستقبل واالستضادة م   يف التغيري
 .التكنولوجيات املتاحة قيد التطوير

وإن استعرا  اجلهوزية اإلقميمية لممناخ أحد 
األمثمة عمى مشروع يغط  منطقة واسعة م  األر  عوضاً 

وننمل أن ترامج مماثمة سوف تنجو يف  .ع  دولة واحدة
البىن  إىلتضتقر ى م  العامل ملساعدة الدول اليت مناطق أخر 

التحتية أو املتخصصني الاروريني لالستضادة م  البيانات 
  م"كالمييت أر يت" ملويد م  املعمومات حول  .ميةيالسات

وحدة سياسات الضاا  أو أي م  األنشطة املتعمقة 
تالضاا  يف أسرتاليا أشجعكم أن تطمعوا عمى البواتة تشنن 
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كرًا حارة الرئيس . شwww.space.gov.auالضاا  يف 
 عمى إعطائ  الكممة.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  وفد لديه سؤال  .نت عمى هذا العر يلمسيدة كميم

 .ملقدمة العر ؟ ال أرى م  طمبات لمكممة

م آيمر م  األكادميية امييالعر  التايل م  السيد و 
نتائج مؤمتر الدفاع العامل  لمـ "موم الضاا  تعنوان الدولية لع

IAA تضال سيد  ،هلذه الضيدرالية لعام ألضني وإحدى عشر
 .آيمر

األكادميية الدولية لعموم الضاا ) السيد و. آيلر (
 .شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 رئاسة تصضيت املشارك يف ،املندوتون الكرام ،السيد الرئيس
أود أن  ،هذا املؤمتر مؤمتر الدفاع ألضني وإحدى عشرة

عر  عميكم ن أأشكركم عمى هذه الضرصة املتاحة يل أل
 .تمخيصاً ع  املؤمتر

نظرًا لقيود الوقت ل  أدخل يف التضاصيل ولك  
أدعوكم إىل قرا ة . سنكتض  تإعطا  ااطوط العرياة

وسوف ننشر لديكم أسئمة  تكان  يب إناجلداول واالتصال 
 .أيااً ورقة يف هذا املوضوع تشتمل عمى التضاصيل

 ،رومانيايف ست انعقد املؤمتر منذ شهر يف توخار 
وهنا أمسا  املنظمات الراعية كان هناك أكثر م  مائة وستني 

وهذا العر  يتام  استعراضًا ونقاط أساسية  .مشارك
 وتوصيات أساسية م  املؤمتر والتوصيات النهائية سوف ترد
يف الوثيقة الشاممة حول املؤمتر اليت سوف تنشر تعد حوايل 

 .الشهر

أوًال أود أن أتوجه تالشكر إىل وكالة الضاا  
الرومانية اليت استاافت املؤمتر وانعقد االجتماع يف مبىن 

وإن قاعة االجتماع كانت رائعة واملايضني  ،الربملان الروماين
ت تم سار لدعم لالجتماع وتضال مساعدقدموا أحمى ا

ظِّم املؤمتر م  األفراد الواردة وقد نُ  .األمور تسالسة كاممة
مسيث وأود أن أحي  تشكل خاص ريتشارد  ،أمساؤهم هنا

ومجع املؤمتر  .االجتماع م  املممكة املتحدة الذي كان رئيس
وهؤال  استمعوا إىل  ،خربا  عامليني يف خمتمف جماالت الدفاع
عمى أنه هذه املذنبات عرو  وناقشوا ما يعرف اليوم 

وإذا ما  .وجهود لمكشف ع  األجسام اليت قد تدد كوكبنا
كما نناقش مسائل   ؟اكتشضنا هكذا جسم ماذا نضعل

السياسات اليت تؤثر رمبا عمى األر  ونتائج رمبا ارتطام 
أحد املذنبات تاألر  واقرتاح األنشطة دعمًا لمدفاع ع   

 .كوكبنا

ب لالهتمام هذا اجلدول يعر  أحد األسبا
وكما ترون فإن معرفتنا ع   ،املتوايد يف الدفاع ع  الكوكب

حبيث أن نتعرف عمى جسام اليت قد تكون خطرية يوداد األ
ولك  هذا يشري أياًا إىل  ،عدد متوايد م  هذه األجسام

 .العديد م  هكذا األجسام ااطرية اليت قد نكتشضها تعد
ري يف ارتطامه وحلس  احلظ فإن ما م  جسم هناك خطر كب

ولك  هناك عدد كبري م   ،خالل هذا القرن قد اكُتشف
وهناك أجسام  .األجسام اليت فيها احتمال أن حتدث ارتطام

وإن أثر  .لديها قطر ثالثني أو مخسني قد حتدث وقعًا كثرياً 
هذه األجسام الصغرية حيصل توترية أكرب م  احلال تالنسبة 

وإن  .طر األكربلألجسام األكرب حجمًا أو ذات الق
جسمان تقطر أكثر م  مائة مرت قد اكُتِشف ولديه احتمال 
واحد عمى أرتعة آالف تقريبًا م  االرتطام تاألر  حبمول 

وإن الطاقة هلذا االرتطام ستكون أكثر م   .ألضني ومخسني
وأعطيكم إذًا مرجعية يف ألف  ،TNTمائة ميغا ط  

حيث كان  ؟]ابوسك[؟متوتسعمائة ومثانية كان هناك حدث 
 TNT هذا االرتطام يوازي ثالثة إىل مخسة ميغا ط  م  الـ

عمى مساحة كبرية لمغاية أكرب م  أية مدينة كان نضجار  واال
انية أن حتدث هكذا كارثة م  نوع غرتية وهناك حاليًا إمك

وإن املعمومات أفادت أنه  .بوسكا م  دون أي أنظارمت
النسبة لألجسام ميك  احلصول عمى فرتة إنذار قصرية ت

حبجم م  ثالثني إىل مخسني مرت م  القطر مما يتيح نوعاً ما 
 .الوقت إلجال  املنطقة املعرضة لالصطدام

وتضال جهد كبري الكتشاف األجسام اليت قد 
تؤدي إىل كوارث عمى صعيد الكوكب اكتشضنا معظم 
األجسام اليت هلا قطر أكرب م  كيمو مرت وأيًا م  هذه يطرح 

ولألسف إن حوايل مثانني  .خطريًا خالل هذا القرن تديداً 
تاملائة م  األجسام اليت لديها قطر تني مائة وأرتعني مرت إىل 
كيمو مرت معظم األجسام األصغر حجمًا ال زالت غري 
مكتشضة إال أن التمويل جبهود االستكشاف عمى األرجح 

 .سوف يوداد

http://www.space.gov.au/
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ائة ونقدر تنننا اكتشضنا حوايل مخسة وأرتعني تامل
كما أننا   .م  األجسام اليت قطرها يتخطى الثالمثائة مرت

وإذا ما مرت إحدى املذنبات يف أحد هذه  ،ناقشنا الثغرات
وإذا ما  .الثغرات فهناك خطر ألن تعود وترتطم تاألر 

انعكس تعيدًا ع  االرتطام تاألر  ال جيب أن يذهب إىل 
تعاد هذا وتذلك فإن أ .مدار جديد عرب املرور بذه الثغرة

 .اجلسم قبل االرتطام يتطمب جهود أقل

ومت مناقشة العرو  كيف ميك  التوويد 
تاملعمومات اليت تتيح التخضيف م  الشكوك م  ناحية 

 متوايد هناك اعرتاف دويل ،القدرة عمى الدفاع ع  الكوكب
 ،وفهم تالتهديد اليت تطرحه األجسام القريبة م  األر 

امل الراتع عشر يطور إطاراً وكما تعرفون أن الضريق الع
لعمميات صنع قرار الدولية ونشاط منسق يف حال مت 

وتذلك مت اقرتاح إطار عمى  .اكتشاف جسم يطرح تديداً 
وتصف العرو  أدوات التصميم اليت سوف تتاح  ،املؤمتر

إىل اجلمهور عرب اإلنرتنت وهذه تتيح أدوات تضاعمية لتقييم 
ب عرضت تشري إىل وهناك دراسة لطال .آثار الوقع

ونتائجها مما يؤدي إىل أن  ةاالهتمام يف االرتطامات الساتق
والدفاع ع  الكوكب يف  ،املناقشة املتوايدة هلذه املواضيع

املدارس سوف يساعد عمى تعميم اجلمهور ع  طبيعة 
 .التهديد وكيضية تطور عمميات االستجاتة

قد  يإن آثار الوقع املستقبم  عمى التمع البشر 
إذا ما مت اكتشاف جسم يطرح تديدًا فإن  .ترد أيااً 

اجلهود لتغيري مساره ستكون جو ًا أساسيًا م  عممية صنع 
إن العرو  يف املؤمتر سمطت الاو  عمى تطورات  .القرار

املناقشة كيف أن ت تالنسبة إىل عدد م  تقنيات األتعاد ومت
غاون املتضجرات النووية ميكنها أن تبعد هذه األجسام يف 
ويف  .فرتة إنذار قصرية حيث ما م  تقنية أخرى تكون فاعمة

أن هناك أياًا أدوات تتيح تسريع  أشري إىل  أحد العرو 
. وإن إطالع اجلمهور عممية تغيري مسار هذه األجسام

املناطق اليت ميك  أن تتنثر تالوقع وغريها م  أنشطة ال  جوإ
يف االستجاتة الدفاع املدين ستكون م  املكونات الرئيسية 

وإن املؤمترات املستقبمية ستويد م  الرتكيو عمى  ،هلذا التهديد
 .هذه الاالت

وكان هناك عدد م  التوصيات لممؤمتر تعض 
، التوصيات األساسية معروضة عمى الشرائح الثالثة التالية

جيدر وضع خطة تصف ما سينجو  وه  تتام  ما يم ،
شاف جسم ويتام  يف حال يف فرتة إنذار صغرية مت اكت

خطط دفاع مدين وتطوير احتماالت تغيري املسار أو العرقمة 
وال تد م  تنظيم البعثات تغية النظر يف  .هلكذا حدث

وال تد م  وضع آلة رصد  ،إمكانية وجدوى هذه اايارات
داخل مدار األر  الكتشاف األجسام اليت تبقى األقرب 

اليت ا يصعب الكشف عنها تندوات الرصد مم ،م  األر 
وال تد م  إجرا  املسوحات لتقييم فهم  .مركوها األر 

 .اجلمهور لمتهديد واملسائل املتصمة تالدفاع ع  الكوكب
وإن نتائج املسح جيب أن تستخدم لتوجيه جهود توعية 

وإضافة إىل أثر االصطدام جيب النظر تاآلثار  .اجلمهور
كذا الطويمة األمد هلذه الطاقة املنقولة إىل الغالف اجلوي هل

وال تد لنا أن نستخدم إمكانيات التعميم تغية  ،حدث
مساعدة اجلمهور عمى فهم خماطر هذه املذنبات وضرورة 

تشري  حبيث أنه يف الثام  م   ،التخضيف م  أثر ارتطامها
سيكون هناك مرور  ،ألضني وإحدى عشر الثاين/نوفمرب

ملذنب وستكون هذه فرصة لمتوعية عمى هذا املوضوع وإنه 
دوات تتيح زيادة فرتة اإلنظار تالنسبة رمبا يتم النظر يف أ

كتشف حديثًا وإن اإلقرار تننه رمبا تكون لألجسام اليت تُ 
هناك فرتة طويمة تني التهديدات اليت تستوجب التداتري جيب 
إجرا  دراسة ملعرفة املوارد الارورية عمى املدى الطويل 
لامان الدفاع ع  الكوكب وأنشطة الدفاع املدين مىت  

وجيب النظر يف إمكانية اإلطالق واحلمولة  .ةكانت ضروري
وإن جهود الكوتوس لوضع إطار لمقرارات  .يف مهمة صغرية

الدولية والنشاط املنسق أساسية وغريها م  املسائل القانونية 
 .واااصة تالسياسات جيدر النظر فيها واختاذ قرار تشن�ا

ومع اإلقرار تنن املوارد حمدودة جيب أن تنظر إىل السبل 
مع التمويل الرباجم  املتصمة تالضاا  لويادة التقدم تالنسبة جل

 .إىل أنشطة الدفاع وترامج الدفاع ع  الكوكب

تاختصار إن الدفاع ع  الكوكب مسنلة دولية 
ست قد ات وأنشطة منسقة وإن مؤمتر توخار تستوجب قرار 

زود تاملعمومات الدقيقة حول املوضوع وشجع مناقشة 
وإن التضاصيل  ،ربا  العاملينياام  الشؤون ذات الصمة 

 حول املؤمتر وارد عمى موقع املؤمتر عمى اإلنرتنت وعرب الـ
IAA.  وكما ذكرت فإن الوثيقة اليت ترخص التطبيقات

 .تتاح لمجميعسوف نشر و األساسية والتوصيات سوف تُ 
وإن منظم  املؤمتر واملشاركني فيها يودون التوجه تالشكر 
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حس  الايافة والدعم  ىإىل وكالة الضاا  الرومانية عم
 .رلممؤمت

أود أن أطمعكم عمى أنه يف ألضني  ،ويف ااتام
سوف تستايضه الناسا  IAA مؤمتر الـ ،وثالثة عشرة

وسيكون هنالك جولة  ،أريوونايف وسينعقد يف فالكستاف 
 شكراً. ،لويارة حضرة تسببت با إحدى املذنبات

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل م  وفد لديه األسئمة  .عمى هذا العر آيمر سيد 
 .العر ؟ كال، ما م  طمبات لمكممة رحها عمى مقدملط

العر  الثالث عمى القائمة تقدمه السيدة آريان  
فرق "الضاا  تعنوان كونيل م  المس االستشاري جليل 

مدخالت م  قادة قطاع الضاا  يف  ،عمل جيل الضاا 
 السيدة كورنيل.تضام   "،اجليل املقبل حول تطوير الضاا 

المس االستشاري جليل ( كورنيلأ.  السيدة 
شكرًا حارة  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الضاا ) 
دواع  سروري أن نعر  عميكم اليوم هذا إنه مل   ،الرئيس
سوف أقول لكم ما هو المس االستشاري جليل  .املشروع
 .قبل النظر يف تضاصيل هذه الضرق SGACالضاا  

هذا  ،SGAC مذي  مل يطمعوا عمى الـلتدايًة 
حن  إ�ا منظمة ال تتوخى الرتح متثل طالب صممناه المس 

إىل عشر اجلامعات واملهنيني الشبان تني س  الثامنة 
دأت وت .ااامسة والثالثني يف سياسة الضاا  الدولية

سبيس الثالث املنعقد عام تسعة منظمتنا نتيجة ملؤمتر اليوني
وتسعني وأصبحنا حنظى تصضة مراقب دائم هنا يف كوتوس 
وحن  أعاا  أيااً يف المس االقتصادي واالجتماع  لألمم 

آالف شبكة مهنيني متطوعني تام أرتعة دينا ول ،املتحدة
وعمومًا إن اختصاصنا نشن ع   .عاو م  تسعني دولة

سبيس هو يف مناقشة واملسامهة تالرأي يف مناقشة يوني
سياسات الضاا  وهناك سبل عديدة نقوم فيها تذلك تداية 

اليت ننظمها مثل مؤمتر جيل الضاا  املنعقد  ثعرب األحدا
والتوصيات م  هذا املؤمتر اليت مت  IAAC إىل جانب الـ

وم   .شباط/فربايريف  ][؟يتعذر مساعها؟هنا يف ها نقم
الطرق األخرى اليت نعمل فيها عرب فرق املشروع الناشطة 

 .خالل عام وتام تالغني شبان م  شىت أحنا  العامل

وهذه الضرق تعط  األعاا  سبيًال ملناقشة املسائل 
ذات الصمة تالنسبة إىل الضاا  وتعويو املهارات التحميمية 

وإنتاج منشورات وتطوير لقادة الضاا  املستقبميني 
التوصيات م  طالب اجلامعات واملهنيني الشبان ملشاطرتا 
مع وكاالت الضاا  والصناعة واألكادميية واألمم املتحدة 

 تالطبع.

 ،اآلن أود أن أعر  عميكم فرق املشروع األرتعة
أو الشباب ألنظمة املالحة الذي أطمق  YNGSSـ تداية ال

م   GNSSاجلمهور عمى منافع ع ميف ألضني ومثانية وهو يط
خمتمف اآلفاق األثر االجتماع  األثر عمى االقتصاد الرتتية 

وعمومًا فإن الضكرة األساسية ه  أن  .والتطوير التكنولوج 
واملستضيدي  م  التعاون  GNSS حن  الشبان مستخدم  الـ

 ،GNSSواسع النطاق الذي حدث تغية تطوير أنظمة ال
تنا يف أن نتنكد م  أن ولذلك فإن هذا جو  م  مسؤولي

 .هذه املدارس سوف تتاح لألجيال املستقبمية عرب الكوكب
وهذه الموعة كانت ناشطة يف احلياة منذ تدايتها منذ العام 

عرو   تألضني ومثانية وقد تطورت مواضيع لممناقشة وقدم
 YGNSS ـوال .APRSAF إىل مؤمترات الـ IACعرب عامل 

يف ذلك الكتيب الذي قد أصدر مشاريع تواصل مهمة مبا 
شباب وأخريًا فإن الو  GNSS وزِّع عميكم تاألمس حول الـ

األمم املتحدة فقد استكممت توويد الوكاالت يف اليو إن  
كوتوس واجتماع المجان الضرعية ومنتديات اإليكوسوك 
فاًال ع  املسامهة تشكل مباشر يف عمل يو إن أوسا 

يف توعية  GNSS لـوالضريق العامل ج لمجنة الدولية املعنية تا
 .GNSSاجلمهور عمى 

الضريق التايل هو تكنولوجيا الضاا  إلدارة 
وهذه الموعة قد أنشئت عام ألضني وتسعة  ،الكوارث
التوعية عمى استخدام موجودات الضاا  وتطبيقاتا تغر  

لكافة مراحل اجلهوزية لمكوارث وإدارتا فاًال ع  نقل 
لبداية فإن هذه ومنذ ا .آفاق الشباب حول هذا املوضوع

هذا الضريق املعين تإدارة كوارث تكنولوجيا الضاا   ،الموعة
ألضني وعشرة قد وضع وثيقتني حول األحداث املدمرة يف 

يو إن " فاًال ع  مساتقة تقنية لـ .شيم الوالزل يف هايييت و 
تغية املشاركة يف حاور مؤمتر حول إدارة الكوارث سبايدر" 

يف املؤمترات الدولية وعموماً يف الكارييب وفاًال ع  النشاط 
تقدمي الدعم لتطبيقات الضاا  إلدارة الكوارث وجهود 

 التواصل اليت ستقوم با األمم املتحدة.
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هو الضريق املعين تاألجسام القريبة  ،الضريق الثالث
م  األر  وهذه الضريق تنسس عام ألضني ومثانية يكون 

يس سبب تشنن مبادرة أخرى نشنت ع  يونيصوت الشبا
وتذلك فإن هذا الضريق قد أصبح منصة لمطالب  ،الثالث

اجلامعيني واملهنيني الشبان تغية املناقشة مع خربا  دفاع ع  
وهذا  .الكوكب حول مسائل األحباث والتواصل والرتتية

الضريق قد أصدر مسامهات ذات جودة ملهنيني شبان ولضرتة 
حول أرتع سنوات فإن هذا الضريق قد أرسى مساتقة تقنية 

املذنبات تتواصل لمطرق االتتكارية لوضع أنظمة إنذار 
وهذا أياًا يرتبط تتنظيم مؤمتر جيل  ،تاقرتاب املذنبات

الضاا  حيث مت تقدمي هذه الوثيقة يف هذا املؤمتر كما أن 
الضريق يقوم تتشجيع الشبان عمى املشاركة يف املؤمترات 

 وإن هذا .األساسية حول األجسام القريبة م  األر 
الضريق قد أصدر أحد األفالم األكثر شيوعًا عمى اإلنرتنت 

ر  هنا يف  تشنن النيوز األجسام القريبة م  األر  وعُ 
كوتوس واعترب عمى أنه م  أكثر عمميات الوصف الدقيقة 

وأن هذا الضريق ينظم  .ملسنلة األجسام القريبة م  األر 
  فعاليات لمتواصل واألهم احلدث األخري يف الشهر املاض

يف توكاريس يف رومانيا عمى هامش مؤمتر الدفاع ع  
وإن هذا احلدث قد جذب مائة وعشري  شخص  ،الكوكب

يمر الذي آس وكانت فيه مداخمة الدكتور تيل م  توخاري
ماريا إيون  استمعنا إليه لمتو مدير مركو احلطام الضاائ  و 

توست شريكري املدير العام لوكالة الضاا  األوروتية كوزو 
تنسيس مجعية مستكشض  هو رائد فاا  ومشارك يف و 

وأخريًا وليس آخرًا رئيس  ،P6 12الضاا  ورئيس مؤسسة 
 .يو إن كوتوس

يو إن  "وأخريًا فإن هذا الضريق قد أسهم يف عمل 
ويف فريق العامل الراتع عشر املعين تاألجسام  "كوتوس

القريبة م  األر  تغية التواصل إذًا مع الشباب وتشجيعهم 
 .قبل يف جمال الضاا عمى أن يمعبوا دوراً يف املست

الضريق العامل املعين  ،اإلضافة األخرية ،أخرياً 
وعمى ضو  الرتكيو  ،SSS ،تالسالمة واالستدامة تالضاا 

املتوايد يف كوتوس حول مسائل االستدامة طويمة األمد 
ق يف ااريف املاض  س هذا الضريلمضاا  ااارج  تنس

الدعم نمل هذا الضريق النظر يف هذه املواضيع وتقدمي يو 
وتوعية اجلمهور تشن�ا فاًال ع  املسامهة مبنظور م  
 .الشباب حول كيضية التخضيف م  هذه اآلثار كنسرة دولية

ويف أقل م  عشرة أشهر منذ تنسيس هذا الضريق قد أجنو 
عددًا كبريًا م  املهام فقد عّني فريقًا استشاريًا م  املنظمات 

حتظى تصضة  املتخصصة وتشارك مع املنظمة األخرى اليت
مراقب يف كوتوس اجلمعية الدولية إلحراز التقدم يف جمال 

وقد أنشن مساتقة لمحصول عمى منحة  ،السالمة يف الضاا 
فاًال ع  اإلسهام يف ورشة عمل حول عممية االعتماد يف 

 .جمال األم  واألمان يف الضاا 

تغية  [؟يتعذر مساعها؟]كما أنه تواصل مع 
شا  خمرجات إلن STKاستخدام ترجميات منذجة الضاا  

كما أكمل عممية استعرا  لممقاالت   .يف العامل احلقيق 
حول األمان واالستدامة لمضاا  ويومع املشاركة يف املؤمترات 

 والـ IACالدولية هذا العام تتام  مؤمتر جيل الضاا  والـ
IAASS يف املؤمتر السنوي يف فرنسا م  هذا العام. 

 املسامهة تطمع إىلنوأخريًا مع تطور الضريق وحتميمه 
يف األمم املتحدة ومناقشتها حول االستدامة طويمة األمد يف 
الضاا  ااارج  والتشارك مع عدد متوايد م  الدول 

 األعاا  واملراقبني الدائمني حول هذا املوضوع.

ما رأيتموه هنا  ،املندوتون الكرام ،السيد الرئيس
هو أن اجليل املقبل لقادة الضاا  ناشط ومطمع وذاخر 

سبيس الناشئة ع  يونيوكما كان يف الوالية  .ماستاحل
ن هلم الضرصة فإن طالب اجلامعات واملهنيني الشبا ،الثالث

ولك  هذه الضرصة  .سياسات الضاا  ةلممشاركة يف مناقش
ال شك ملا كانت ممكنة م  دون الراعني والداعمني وإن 
جممسنا يود أن يشكر املنظمات اليت تقدمت تدعم مباشر 

 Secure Worldاريع وهذا يتام  لضرق املش
Foundation، IAASS ،جمتمع الكوكب ،Space 

World Commercial ،ISSF  ووكالة الضاا  الرومانية
 .ست وغريهاخار " وجامعة تو يورو أوفيا"

 ،تذلك أتوجه إليك تالشكر حارة الرئيس
وأشكر املندوتني عمى إصغائكم وأشجع مجيع الدول ألن 

 .ملشاركة يف أعمالناتاجتذب الطالب واملهنيني 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)لرئيس ا
عمل المس االستشاري جليل الضاا   ،عمى هذا العر 

هكذا كان حديث  ،وتالغ السرعة أيااً ( .تالغ األمهية
هل م  ، . المس يؤدي مهمته عمى خري ما يرام)املتحدثة
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أسئمة أو تعميقات عمى هذا العر ؟ ال أرى أي طمبات 
 لمكممة. 

 الجلسةفع ر 

د أن قبل رفع هذه اجلمسة أو ، املندوتون الكرام
األول هو أن املشاورات غري الرمسية  .أعم  لكم أمري  اثنني

تشنن املسائل التنظيمية ستمتئم صباح غد تني الساعتني 
 .M7التاسعة والعاشرة يف القاعة 

كما أود إتالغ املندوتني الكرام أنه يوم غد تني 
فإن العر  املتعمق تاآللة  ،العاشرة صباحًا والثالثة عصراً 

هو و  MOE15د املواقع سيقدم يف القاعة املكتبية لتحدي
وهذا يبني   ،SHDIعر  يقدمه املكتب يف إطار املبادرة 

كيف ميك  هلذه اآللة أن تكشف ع  كائنات حية خمتمضة  
وه  تسمح لمعمما   ،كشنن اااليا والبكرتيا وغري ذلك

  .تالتوازي معهاو إجرا  جتارب عممية يف الرحالت الضاائية 
تعميمية ملصمحة الطمبة لمتعمم  كما ميك  استخدامها كنداة

ويرجى م   .يف حقل اجلاذتية الدقيقة وعموم اجلاذتية الدقيقة
تني  MOE15كافة املندوتني متاتعة هذا العر  يف القاعة 

يكض   .الساعة العاشرة صباحًا والساعة الثالثة عصراً 
كل البقا   حسبكم أن متروا عمى القاعة ليس م  الاروري 

 .تمك الساعات الطوال

تالغكم جبدول أعمالنا لصباح إنين أود إوتعد ف
 ،نستننف أعمالنا يف الساعة العاشرة صباحًا متاماً  ،الغد

وآنئذ نواصل عمى أمل أن نضرغ النظر منه يف البند الساتع 
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا "

مث نواصل عمى أمل الضراغ منه أيااً النظر  "،الثامنة واألرتعني
تعد ذلك  "،املسائل التنظيمية"يف البند ااامس عشر 

أوهلا يقدمه ممثل ع  اهلند  .نستمع إىل ثالثة عرو  تقنية
أما الثاين والثالث سيقدمهما ممثل ع  األكادميية الدولية 

 .لممالحة الضمكية

هل م  تعميقات؟ الربازيل ستتمو عمينا تيان صباح 
تعميقات أو  شكرًا جويًال. هل م  ،غد تشنن البند التاسع

إذاً أنتم اآلن مدعوون إىل  أسئمة؟ ال أرى أي طمب لمكممة.
 السهرة التقميدية يف مقصف شعيب منساوي.

 ٠٤/١٧اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


