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  الجزائري  الوفد كلمة

 السلمية  األغراض في الخارجي الفضاء استخدام للجنة 65 الدورة في
 2022يونيو  10 إلى 1 من فيينا

 
 الرئيس،  سيدال

 
بمناسبة   التهاني بخالص كمى سيادتإل يتقدم  أن شيء،  كل وقبل أولا  ،ي الجزائر  الوفد يود 
-  2022 القادمتين  لسنتينل   السلمية األغراض في الخارجي الفضاء  استخدام جنةلل  رئيسا انتخابكم
2023 . 

 نجاح في شك  دون  ستسهم الفضائية األنشطة مجال في الثرية موخبرتكواسعة  ال  معرفتكم إن
 . النجاح أن تكلل بكامل  لها نتمنى والتي للجنة، (65) والستين الخامسة الدورة هذهشغال أ

-Marius   بيسو لوان-ماريوس للسيد وامتنانه  تقديره عن يعرب أن الجزائري  الوفد يود كما
loan Piso  سيواصل أنهين  مقتنع ، 2021-2020 الفترة خالل حكمة  و  بكفاءة لجنةال  لرئاسته 

 .  COPUOS السلمية األغراض في الخارجي الفضاء استخدام لجنة خدمة في خبرته تكريس

 السيد وعلى رأسها  بأكملها،  واألمانة الفضاء شؤون  مكتب يشكر أن  الجزائري  الوفد يود كما
 مختلف  خبراء وكذلك  الدورة، لهذه الممتازتحضير  ال على ،Nikas Hedman  هيدمان نيكالس

 هذه أعمال جدول في  المدرجة البنود إثراء النقاش حول في طةالنش   لمشاركاتهم العمل مجموعات
 .الدورة

ترح التبطلب  بالجزائر  تقدمت  ر ات  التي  أو   هابشح  و  غواتيمال  من  لعضو زبكل  ة يكستان 
 . جنةالل



 الرئيس،  السيد

 والصين والمجموعة اإلفريقية.   77تنضم الجزائر إلى ما ورد في كل من كلمة مجموعة الـ 

 يوليها التي األهمية على أن يؤكد مرة أخرى  الجزائري  الوفد يود  على المستوى الوطني،و 
 السلمية األغراض في الخارجي الفضاء استخدام لجنة مستوى  علىت دراستها  تم التي يعضاللمو 

لخدمةا  الفضائي نشاطال تعزيز إلى  تهدف والتي  الفرعيتين، ولجنتيها  ورفاهية المستدامة لتنمية 
 .الخارجي للفضاء  السلمي ستخدامبالحرص على ال ،شعوبال

 
 : يلي بما الجزائري  الوفد يذّكر ار،طاإل هذا وفي

 
 فيما المحتملة النزاعات منع أجل من حدوده، وتعيين الخارجي الفضاءب تعريفال  أهمية ،أولا  -

الوثيق  ال ضوء في وذلك  الفضائية، باألنشطة يتعلق  الوطني الجوي  الفضاء بينترابط 
 ،الخارجي والفضاء

 السلمي الستخدام مبادئ أساس على ،المدارية المواقع إلى العادل  لوج الو  ضمان ،ثانيا  -
 تقنياتها عن النظر بصرف  النامية، البلدان لصالح ولسيما تمّلكه، وعدم الخارجي للفضاء
 ،الحالية

 عدم على الحرص مع الفضائي للحطام المتزايد النتشار يمثله الذي الخطر مكافحة ثالثاا، -
 .النامية البلدان في الناشئة الفضائية القدرات تنمية إعاقة

 
  الرئيس، السيد

 تكنولوجياتال جعل إلى الفضاء مجال في  الجزائر التي تنجزها نشاطاتوال المشاريع تهدف 
 التعاون  تعزيزب  ،المستدامة والقتصادية الجتماعية التنمية في أهدافها لتحقيق وسيلة ئيةالفضا

 والدولي.  اإلقليمي



الجزائرية شرعتإذ   الفضائية   ئيالفضا برنامجال أنشطة   تفعيل   في 2021 في الوكالة 
كاستمراري  بمختلف    2040 آفاق  الجديد الوطني -2006  الوطني ئيالفضاللبرنامج    ةجوانبه، 
 .بنجاح الذي تم تجسيده 2020

 

خل القمر الصطناعي لالتصالت السلكية والالسلكية الفضائية د    :الفضائية  باألنظمة  يتعلق  فيما
  ، بمساهمته في:عامه الخامس في المدار في  2021ديسمبر  11بتاريخ  1-ألكومسات

   بجودة  ،خاصة وطنية لقنوات تلفزيونية وحزمة إضافية وطنية تلفزيونية قنوات بث مواصلة  -
 ،  (HD) عالية دقة ( وSDقياس موحد )

 الوطنية،  والهياكل الوطنية الهيئات مختلف  لصالح لالتصالت ةبيني اتصال شبكات إنشاء -
 : مثل

 المديرية خدمات إلى الهليكوبتر طائرات عبر  تدفقات ونقل بيني ربط شبكة نشر ✓
 ،  (DGPC) المدنية للحماية العامة

 زلزال  وقوع حال في "الكوارث من اإلغاثة لتنظيم خططم - ORSEC" محاكاة  ✓
 البريد ووزارة ، (DGPC) المدنية للحماية العامة المديرية مع بومرداس بولية

 ئية الفضا تكنولوجياال أدواتهام بإس ،مواصالت السلكية والالسلكيةوال

 
 في محافظة،ال وعمليات الستغالل مواصلةتمت   2021 خالل سنة ،ذلك  إلى باإلضافة

 ALSAT 1B و ALSAT - 2B و ALSAT - 2A الصناعية لألقمار المثلى التشغيلية الحالة
 .CDS الصناعية األقمار تطوير  مركز طرف  من واإلنتاج والقيادة مراقبةلل األرضيةمحطاتهم ل
  

 التي التطوير مشاريعمواصلة    ،2021سنة  خاللتمت   ،الفضائية بالتطبيقات يتعلق وفيما
 ونظمفضائي ال قعاالمو تحديد و  بعد عن الستشعار باستخدامعملين المست قطاعات مع شرعت فيها
 . SIG الجغرافية المعلومات
 



 وتسيرها: الكبرى خطار األعلى سبيل المثال في الوقاية من  ونذكر
 
 سبتمبر إلى يوليو من للفترة الجزائر شمال  في الغابات حرائق عن سنوي  تقرير إعداد -

2021 ،   
 قليماإل في للخطر المعرضة المناطق في الفيضانات مخاطر من للوقاية خطط وضع  -

 ،الجزائري 
 
 :التالية الدولية األحداث في ، عن بعد،الفضائية الجزائرية الوكالة شاركت الموضوع، هذا حولو   

 
 مراقبة حول UN-SPIDER لبرنامج اإلقليمي الدعم لمكاتب ياتعو الموض الجتماع -

 17 في عقد الذي (UNOOSA ) الفضاء لشؤون  المتحدة األمم مكتب نظمه   :الجراد
 ؛ 2021 مارس

والتطوير   مع UN-SPIDER برنامج خبراء اجتماع - للبحوث  الوطنية  الوكالة 
 الكوارث مخاطر إلدارة الفضاءاستخدام   على القائمة الحلول"  حول  (NASRDA) الفضائي

 ؛  2021 أبريل 15 إلى 13 من الفترة  في ُعقد الذي "نيجيريا في للطوارئ  والستجابة
 

الذي عقد  UN-SPIDER لبرنامج اإلقليمية الدعم لمكاتب عشر  الحادي السنوي  الجتماع -
  ؛ 2021 أكتوبر 13 و  12 يف

 
 ءالفضااستخدام   على القائمة حلول ال" حول     UN-SPIDER Bonn  الدولي  المؤتمر -

  عقد الذي   "األزمات حالة في المعلومات وتكنولوجيا الشبكات :إفريقيا في الكوارث إلدارة
 . 2021 نوفمبر 18 إلى 16 من

 

 ذات الصلة بـــ: عير االمش نذكر الطبيعية، بالموارد المتعلقةاريع بالمش يتعلق فيما



 الصور عن ناتجةال  أورثو صور خالل   من الجزائر جنوب تنمية لمجال  المتزامنة الدراسة - 
 ؛دقةال عالية الفضائية

هيئة  والت المحلية جماعاتوال الداخلية وزارة من بمبادرة الوطنية، ةللعنون المرجعي النظام إعداد  -
 العمرانية، 

خالل     من الصحراويةفالحة  ال لتطوير خرائطي ملف  إلنشاء المحتملة راضيال أنواع تحديد  -
   ؛ Alsat - 1B الصناعية األقمار صور

 . ريغ واد بوادي النخيل بساتين وإحصاء وترسيم تحديد -

  الرئيس، السيد

 المعرفة ونقل تبادل لتسهيل المناسبة الوسيلة هو الدولي التعاون  أن الجزائر تعتبر
 والقتصادية الجتماعية التنمية أجل  من الفضاء وتطبيقات تكنولوجيات تطوير وتعزيز ،خبراتوال

 .ورفاهية الشعوب البيئة وحماية المستدامة،

 : التالية الفعاليات في، عن بعد، الجزائر شاركت السياق، هذا وفي 

 اإلماراتية الفضاء وكالة  نظمته الذي  الفضائي، للتعاون  العربية للمجموعة السادس الجتماع -
 .  2021 فبراير 22 في 

، الفضائية للتطبيقات المتحدة األمم برنامج لدعم فريقياإل الفضاء  لجيل الرابعة  العمل  ورشة -
   ؛ 2021 فبراير 26 و 25 يومي ُعقدت التي

 ، "CropWatch" محاصيلال مراقبةل المبتكر الصيني التعاون  برنامجل الفتتاحي الجتماع -
 ؛  2021 مارس 22 في عقد الذي

 الفضاء وكالة نظمته الذي ISF 2019 أنشطة متابعة حول (ISF) الدولي الفضاء منتدى  -
   ؛ 2021 يوليو 5 في اإليطالية والجامعة اإليطالية

 لسواتل العالمية النظم تطبيقات حول ومنغوليا  المتحدة األمم بين المشتركة العمل ورشة -
 ؛  2021 أكتوبر 29 إلى 25 من ،  GNSS المالحة



 في الحالية والبتكارات التجاهات حول األفريقية الفضاء وكالت لرؤساء نقاش حلقة -
 ،  الصغيرة الصناعية األقمار  حول األفريقية الندوة في الصغيرة،  الصناعية األقمار صناعة

 للمالحة الدولية األكاديميةو  (SGAC) الفضاء  لجيل الستشاري  المجلس نظمها التي
  ، 2021 نوفمبر 29 في عقدت التي ، (IAA) الفضائية

 من كوكبة إنشاء  مشروع في (وكينيا ونيجيريا إفريقيا وجنوب الجزائر )  الشركاء اجتماع -
 مشروعهذا ال إطالق إعادة بهدف ،   ARMC" "  األفريقية الموارد إلدارة الصناعية األقمار

 . 2022 مارس 30 في عقد الذي، تنفيذه فيقادمة ال الخطوات ومناقشة
 

 الرئيس،  سيدال

ا الجزائر أولت لقد  في  استثمار أفضل بأن مقتنعة ألنها كوينللت قصوى  أهمية دائما يكمن 
ا مجالا   وتطبيقاته الفضائي النشاط باعتبار خبراته. لذلك و  اإلنسان معرفة  الدائم، التطور في رائدا

ا منحهبل   ، دائم وطني وقانوني تقني مجتمع تشكيل ضمان ل يقتصر على  األمرف  أولوية أيضا
 مستوى  وعلىكوين  الت دورات مستوى  علىمحفزة  ال التدابير من سلسلة خالل من معينة

 وفرة. الم الوظائف 

 المدرسة قبل  من وكذلك  الوطنية الجامعات طرف من تقنيال كوينالت توفير يتم الصفة، وبهذه 
 رقم التنفيذي المرسوم بموجب إنشاؤها  تم التي ئيةالفضا تقنياتالو  يةز الجيودي للعلوم الوطنية

 .  2020 أكتوبر 15في  المؤرخ 20-300

 ،رئاستكم تحت ،للمساهمة وفدنا ودعم تعاون  على العتماد يمكنكم  ،الرئيس سيدال الختام، فيو 
 .للجنة والستين الخامسة الدورة هذهنجاح  في

 . اهتمامكمكم على شكر وأ

  


