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 ٥٤٧ الجلسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٥يونيو / حزيران١٦ الخميس
 فييـنا

 
 )نيجيريا(أبيدون . السيد أ: الرئيس

 
 ١٧/١٥الجلسة حوالي الساعة فتتحت ا

يس ادة أعضاء الوف :الرئ هًال الس ود أهال وس
م  نما رفعنا الجلسة         ا آم  .بك يوم حي  ، أوضحت صباح ال

ة سوف ترد أوًال قبل أن نفعل أي شيء            أقلت    ن األمان
تاذ          ى سؤال االس رد عل  بشأن االجراء الخاص   آوبالت

يما يتعلق بالتقارير التي               يما ف دًا وال س يوم وغ نا ال بعمل
لرد  وأعطي الكلمة لنائب األمين لهذه اللجنة ل       ،ندرسها 

ذي طرح صباح ه             ذا السؤال ال ى ه ذا اليوم تفضل   عل
 .السيد نائب األمين

ترجمة فورية    ) (األمانة (رودريغيز . السيد ن
 بالنسبة    ،أشكرك سيادة الرئيس ): من اللغة اإلنكليزية 

سوف يكون مؤلف من  روعلمشروع التقرير هذا مش 
الوفود   على  ه الجزء األول قد تم تعميم  .ء خمسة أجزا 
م ومعظم األجزاء األخرى سوف يتم    عصر اليو

 وذلك رهنًا بانتهاء      ،توفيرها بحلول غدًا صباحاً     
 وعلى أية حال      .مانة من لدن األ العناصر الرئيسية    

نأمل أن يتم توزيع هذا قبل حلول فترة الغذاء أو            
ولكم جزيل الشكر يا سيادة      ،بحلول فترة الغذاء 

 .الرئيس 

هل يرضي األستاذ آوبال هذا    : الرئيس
 ؟ لكالما

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . فالسيد 
راض آل    ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

 ونحن ممتنون لألمانة على      ، الرضا يا سيادة الرئيس     
توزيع الجزء األول من مشروع التقرير ونتطلع إلى         

 . شكرًا.تلقي األجزاء التالية    

شكرًا لألستاذ آوبال على إعطائنا      : الرئيس
 بعد أن قلنا هذا أعلن     .ألمام لطلع  تلتفاؤل لن  شعورًا با

 من اجتماعات اللجنة     ٥٤٧افتتاح االجتماع    
 الفضاء الخارجي وعصر اليوم سوف        الستخدامات

تقرير اللجنة العلمية       " وهو  ٧ستأنف دراسة البند   ن
 لرئيس    وذلك حتى يتسن  "٤٢الفرعية في دورتها   

 الفريق العامل بشأن الحطام الفضائي المتفرع عن          
 من    بورتيلي. ك  السيد ، اللجنة العلمية والفرعية    

 حتى يتسنى له أن يقدم نتائج عمله الذي قام به            ،إيطاليا  
في اإلجتماعات ما بين الدورات لهذا الفريق العامل            

 وسوف نواصل أيضا وننتهي من       .لذآرا السالف  
  ، "٣تنفيذ توصيات المؤتمر    " وهو ٦دراسة البند  

مسائل   " ١٣ للبند  وبعد هذا سوف نبدأ دراستنا
تشكيل مكتب اللجنة واألعضاء        " ١٢والبند  ، "أخرى
 وفي نهاية إجتماعنا       .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ية للفترة    عالفر

قدم العرض   ي  .عصر اليوم سوف نتقدم بعرضين فنيين 
لسيد أوآاوا من اليابان والذي سوف يتناول     ااألول 

 وبعد هذا يتبعه     ، أنشطة اليابان بالنسبة للفضاء والمياه       
سيد نيومان من ألمانيا الذي يتقدم بعرض عن النظر      ال
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من الفضاء إلى المحيطات والمياه أو المياه داخل            
 هل توافقون    . شكرًا. أو داخل سطح البسيطة   ،األرض
 شكرًا بعد أن قلنا هذا أدعوا رئيس اللجنة          ؟على هذا

تقرير عن العمل    ال لتقديم بورتيلي  الفريق العامل السيد    
 الحطام الفضائي تفضل األستاذ          الذي قام به فريق    

 .بورتيلي

ترجمة فورية    () ايطاليا  (بورتيلي  . كالسيد 
السيد    ، شكرًا سيادة الرئيس   ): من اللغة اإلنكليزية  

 أود أن أقدم لكم     ،السادة أعضاء الوفود    الرئيس،  
معلومات عن النتائج لإلجتماعات فيما بين الدورات        

لعلكم   للفريق العامل المعني بالحطام الفضائي و        
خبرت    للجنة أ   ٤٤ أنه في إجتماع       ستتذآرون أم

 الذي    ]؟يتعذر سماعها؟ [السادة أعضاء الوفود بالتقدم      
 واآلن  .تم إحرازه في أثناء أنشطة الفريق العامل           

ني أن أخبر اللجنة أننا في الفريق العامل نجحنا          ديسع
 آل البنود المطروحة في        النتهاء من عصر اليوم من ا  

هذه االجتماعات فيما بين        جدول األعمال في    
 .الدورات

ن ـاء م ـو االنتهـهي  ـاز الرئيس ـ إن اإلنج
ف الحطام     ــأن تخفي  ـة بش ـروع األول لوثيق ـالمش

خالت التي تقدم      ا الفضائي والتي تتضمن المد    
ي فرنسا والهند وألمانيا      ـدمت ف  ـي ق ـات الت   ـقتراح اال

لة   والواليات المتحدة والوآا    والمملكة المتحدة   واليابان  
 وهذا االقتراح وارد في    . ايسا ،األوربية للفضاء  

 ١ وتصويب   A/AC/105/2005/CRP.8 الوثيقة 
 وهذه قد تم    ،٢يضًا إضافة      أ ، معذرة ٢وتصويب 

توزيعها على اللجنة وأود أن أسترعي انتباهكم على          
 والتي تم تعميمها للتو فهذه وثيقة   CRP.18الوثيقة  

تخفيف  يقة الخاصة ب   تتضمن مشروع مبدأي للوث
  ،  وأصف هيكلها ومحتواها لكم     ،الحطام الفضائ    

 ، ناصر التالية   ع الوثيقة من ناحية الهيكل تنطوي على ال        
، رابعا   لتطبيق  ، ثالثا ا   السبب ، ثانيا    الخلفية  أوال 

  ،خطوط اإلرشادية لتخفيف حدة الحطام الفضائي              ال
 خطوط أساسية إرشادية تتعلق      ٧وهي مؤلفة من  

غيلها   ا وتشه وإنتاج تخطيط للرحلة وتصميمها       الب
 وعنوان الخط    . وآذلك المراحل في المدار    ، وإطالقها 

 أما الخط الثاني فهو        "العمل العادي   "االرشادي هو  
تقليل    "ثالثا   و "تقليل اآلفاق لعملية التحكم بالتشغيل         "

تجنب    " الرابع   الخط   "إمكانية التصادم في المدار     
  الخط الخامس      و"التدمير واألنشطة الضارة األخرى     

  "تقليل إمكانية التدمير بعد إنتهاء البعثة     "رشادي اال
الحد من وجودها في الفضاء في        " ط السادس  والخ 

المدار في المنطقة القريبة للمدار الثابت وذلك بعد           
 الخط األخير      "إنتهاء عمر الرحلة االفتراضي     

تقليل تأثير المحطات على المدى        "السابع  اإلرشادي 
متزامن وذلك بعد  الار مدال في منطقة    يما سالطويل وال

 وأود أن أذآرآم   ، ]؟يتعذر سماعها؟ [االنتهاء من  
ثم بعد ذلك    ... استيفاء  الفصل األخير من الوثيقة وهو       ب

 .لدينا المرفق والمراجعة    

سائل   مونالحظ أيضًا أن هناك بعض ال     
 سوف تطرح على بساط     CRP.18الواردة في الوثيقة    

ووضح أنها    فيما بعد   أيضا    لالبحث في الفريق العام       
بين  underline testوقد وضعت آلمــة اختبار      اختبار  
 في   ]؟يتعذر سماعها؟ [ ونحن نسعى إلى   .معقوفتين

قدرة النووية    ال اشتراك فريق الخبراء بشأن مصادر         
 رجي وذلك بالنسبة للتخلص من      في الفضاء الخا     

درة النووية بعد إنتهاء الرحلة والموضوعات         قال
 .م الفضائي   األخرى المتعلقة بالحطا     

ولهذا الهدف فسيرسل الخطاب إلى رئيس       
مل   الفريق العامل لمصادر القدرة النووية الفريق العا        

نة    ج لل٤٣واصل عمله وذلك في إطار      ي قد قرر أن  
في الفترة من     نا  ي في في تالعلمية الفرعية والتي عقد   

 والدول   ،٢٠٠٥مارس  / آذار ٤فبراير إلى   / شباط٢١
شترآوا    آل هؤالء إ،قبون والمنظمات التالية والمرا    

البرازيل   وهم  في االجتماع فيما بين الدورات    
الجمهورية التشيكية   والصين  وآندا واألرجنيتين و

اليابان    وإيطاليا  والهند واليونان  وفرنسا  وألمانيا و 
الواليات المتحدة     والمملكة المتحدة   واالتحاد الروسي   و

مجلس     الالوآالة األوربية للفضاء و     و األمريكية 
 وأود أن أتوجه بالشكر إلى آل      .ستشاري للفضاء  اال

الوفود التي اشترآت في الفريق العامل وذلك على          
التي     وعلى الروح البنائة والتعاونية       إسهاماتهم

ساعدتنا على أن ننجز المهمة الملقاة على عاتقنا في           
 لكم الشكر يا    .ما بين الدورات  تماعات في جهذه اال

 .سيادة الرئيس 

ممثل إيطاليا       بورتيلي  لسيد ل  اشكر: الرئيس
وهو رئيس الفريق العامل المعني بالحطام          الموقر، 
 والتقرير    . أشكرك على تقديم هذا التقرير    .الفضائي 

 وأعطي    ، كم للتعليق يأيها السادات والسادة مطروح عل     
 .الكلمة لفرنسا  

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
 يود   .ة الرئيس لك الشكر يا سياد ): اللغة الفرنسية  

وفدي يا سيادة الرئيس أن يثني على العمل الهام الذي           
جتماعات فيما      ال قام به فريق الحطام الفضائي وذلك با          

ن   ًا آبيرا ومم  وهذا الفريق قد أحرز تقد   .بين الدورات
وفقًا لما ورد في خطة العمل المتعددة السنوات            ثم و

م   ونود بصفة خاصة أن نؤآد وندعم االقتراح الذي قد    
لقدرة بشكل مشترك مع الفريق المعني بمصادر ا     

 الفريقين ينبغي أن يعمال     النووية والجدير بالذآر أن    
 .في االجتماعات المقبلة وفي الفترة المقبلة        وذلك  معًا 

  .شكرًا جزيال للسيد ممثل فرنسا  : الرئيس
 .وأعطي لسيد ممثل اليابان  

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي .  مالسيد
سيدي الرئيس نحن سعيدين بنتائج      ): اإلنكليزية  اللغة  

عمل هذه المجموعة نحن واثقون من أن نصل إلى   
 لهذا   ا ولذا نود أن نكرر دعمن ،نهاية هذه الوثيقة بنجاح   

. ك  ونود أن نعبر عن امتنانا آذلك للسيد  ،النشاط 
  .ن عمله آرئيس لمجموعة العمل هذه  بورتيلي ع

 .شكرًا سيدي الرئيس 
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 أعطي     .لسيد ممثل اليابان  ل شكرًا: الرئيس
ات األمريكية   يممثل الوالهودجكينز  الكلمة للسيد   

 .المتحدة

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    ) (األمريكية

سيدي الرئيس أود ضم صوتي إلى صوت الوفود          
حتى أهنئ رئيس مجموعة العمل هذه على         األخرى

 وأود أن  .لجيد الذي قامت به مجموعته     هذا العمل ا 
أعبر عن امتناني للمجهود الذي بذله السيد بورتيلي    

 ولي سؤال وهو أن العملية من هنا اآلن إلى       .شخصياً 
 هل إن مجموعة العمل      ،فبراير القادم   /شهر شباط 

 وهل   ن،يجتمع مرة أخرى فيما بين الدورتي    س
سيعملون عن طريق اإلنترنت بااللكترونيات حتى     

طر إلى االنتظار        ضإننا سن  أم   ؟ يصلوا إلى نص نهائي    
فبراير القادم حتى ينظر أعضاء         /شباطإلى شهر  

 أعتقد أنه من    ؟ المجموعة في النص من جديد     
المستحسن أن توضحوا لنا األمور بحيث نعرف ما      

 . شكرًا سيدي الرئيس  .هي الخطوات القادمة    

  .شكرًا لممثل الواليات المتحدة    : الرئيس
 أود أن   ،لسؤالكم فإني أود السيد بورتيلي    بالنسبة  

 .يستمع إلى آل التعليقات واألسئلة ثم يرد على ذلك  
 .واآلن الكلمة إلى ألمانيا    

ترجمة فورية من      ) (ألمانيا (بروآر  . السيد ر
 أنا اآلخر أود تهنئة       ، سيدي الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

  عن ا تحدثننا  وبما أن ،السيد بورتيلي على هذه الوثيقة
الموارد النووية فإني أود أن أذآر بموقفنا الذي عبرنا           
عنه في عدة مرات وآررناه وهذا الموقف هو أن         
ألمانيا تعترض على استخدام الموارد النووية في       

 إن مثل هذه الطاقات ال يجب أن         ،الفضاء الخارجي    
 وإذا ما آان ذلك الزما        ، نستخدمها في المدارات   

  ث ال يمكن أن نستخدمه  تستخدم في الفضاء البعيد حي     ف
 . شكرًا سيدي الرئيس .نحن

أشكرآم على هذه الكلمة باسم    : الرئيس
 .كلمة لليونان  ال واآلن  .ألمانيا 

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
  ا سيدي الرئيس أود أن   ):فورية من اللغة الفرنسية   

  ،  أهنئ زميلنا السيد بورتيلي زميلنا اإليطالي       ناآلخر أ
ذلك هو والزمالء اآلخرون الذين اشترآوا   وأن أهنئه آ

في وضع هذا النص الحالي وهو إنجاز آبير من            
 ولذا فأنا     ،الناحية الفنية وآذلك من الناحية السياسية       

  ، أود أن أعبر عن إهتمامي بموقف الواليات المتحدة     
إذ بدعم الواليات المتحدة وصلنا إلى هذا الحل الذي             

لرأي ولكنه   ليس هو موقف وسط أو إتفاق في ا       
مجموع لكل أطراف المشكلة التي تمثلها الحطامات              

 ولذا فيمكن أن نستخدم هذا النص في          ،الفضائية  
دوراتنا القادمة وأعتقد أن هذا النص هو أساس لعملية           

 سنة قادمة حتى نتمكن من    ٢٠ أو ١٠متطورة لمدة  

النظر في اإلعالن عن المواقف وقرار في األمم       
 . شكرًا سيدي الرئيس .حطام هذا  المتحدة حول مسألة ال    

 .وأعطي الكلمة للهند   . نشكرآم: الرئيس

ترجمة فورية     ) (الهند (سوريش  . السيد ب
سيدي الرئيس إن وفد الهند      ): من اللغة اإلنكليزية  

هذا العمل الجيد الذي قدمته مجموعة العمل      لممتن 
إن هذه المجموعة قد أبرزت       و ، حول حطام الفضاء     
لموضوع وآذلك أبرزت     في ا العناصر المهمة   

األماآن التي ما زالت تطلب اهتماما من طرفنا ونحن         
ثناء    األننتظر االجتماع في السنة القادمة وفي هذه           

 .نهنئهم على عملهم شكرًا

 من  ال  األستاذ آوب  .شكرًا: الرئيس
 .الجمهورية التشيكية  

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
  ، سيدي الرئيس  ): زيةترجمة فورية من اللغة اإلنكلي      (

إن وفد الجمهورية التشيكية ممتن بهذا العمل وبنتائج         
تدارس مجموعة العمل وقد شارك بلدي في النقاشات            

؟يتعذر  [ك خبير ممثل عام الدآتور  لوآان هنا
اآلخر في العمل ووصلنا إلى         وه شارك  ]سماعها؟

تقييم لهذا النقاش وصلنا إلى وضع الخطوات األولى          
لى إدماج حطام الفضاء ضمن آل التدابير              التي ترمي إ  

 إن     .التي ستحمي األجيال القادمة من حطام الفضاء     
هذا االقتراح يحتوي على توصيات والتوصيات ال بد          
أن تكون واضحة وأعتقد أنه ال يمكن وأعتقد أنه ال     

من تقرير  فهمت  يمكن أن تكون ملزمة حسب ما  
 .ةاللجنة الفرعية والتقنية في دورتها الماضي        

 بلدي يفضل النظر في       نآما تعرفون فإ 
النواحي القانونية آذلك ونحن نعتقد أن ذلك سيكون         

في الوقت الحالي          و ، ضروريا إن طال الزمن أو قصر      
نتظر اللجان المختلفة      ننحن سعيدون بهذا العمل وس

 ونطلب في    ، عندما تنظر في انعكاسات هذه الوثيقة    
ية لهذا    النواحي القانون  نفس الوقت أن ال ننسى  

 .الموضوع

 لي تعليق     .آوبال شكرًا لألستاذ  : الرئيس
قلت إن هذه اللجنة فأنتم تتحدثون عن       , حول ما قلت  

الحطام الفضائي صحيح وقمتم بتقديم توصية بعد        
آالمكم وتلك التوصية إعتبرنا أن يقبلها الحضور إذ      

لمجموعة األعمال أن     أن ذلك شيء مهم جدا ويسمح     
ونية لهذا الموضوع وستقدمها إلى       لنواحي القان   تهتم با

 هل   ، هذا ما أفهمه مما قلتموه     .لجنتنا حتى ننظر فيها    
 . شكراً ؟ نعم؟إني فهمتكم جيداً  

 لقد غلطت      ،و دقيقة واحدة وغلاألستاذ آاساب 
 . الواليات المتحدة    ؟نقطة نظام  

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
): زيةترجمة فورية من اللغة اإلنكلي    ) (األمريكية
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سيدي الرئيس إن اقتراحكم اقتراح مقبول ولكن لنا     
 وال فائدة في     ، ق بالنسبة لهذه المسائل     يبرنامج عمل دق  

اذا سيحصل السنة القادمة        م ،فتح المواضيع األخرى   
 لقد تحدثنا عن االمكانية التي تسمح إلى         .ه إلى آخر 

تنظر في بعض المواضيع ولكن إذا       أن اللجنة القانونية     
 نعيد النظر في برنامج العمل في شهر        نأما أردتم 

 وأردت فقط لفت      .فبراير القادم فهذا شيء جديد    /شباط
 .النظر إلى آون هنالك برنامج عمل لدينا متفق عليه       

ني ال أريد أن       ، إإني أسحب ما قلته     : الرئيس
 إني في الواقع ال أود أن نخرج عن         ،ألخبط األمور  

  ، ا عليه   اتفقن ذي ال ]؟يتعذر سماعها؟ [البرنامج  
 .وأشكرآم على آلمتكم

 .واآلن أعطي الكلمة لليونان   

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
سيدي الرئيس أود ضم     ): فورية من اللغة الفرنسية    

صوتي إلى ما قاله زميلنا السيد آوبال من الجمهورية              
 بما أن اليونان     .التشيكية بالنسبة لمتابعة هذه الوثيقة      

 اقتراحا خاص بدراسة       اة قد قدمت والجمهورية التشيكي  
بسيطة للمبادئ القانونية التي تنظر في القانون            
الفضائي وترى ما هي النواحي فيه التي يمكن أن           

قدمناه فقط وبما    ما   هذا ،تطبق على الحطام الفضائي       
كلمة فإني أود أن أضيف أنني رغم         أنكم أعطيتموني ال 

حدة    نني أفهم ما قاله زميلنا من الواليات المت         أ
األمريكية فإن ذلك ال يمنع اللجنة الفرعية القانونية من      
أن تبدأ بالنظر في النص حتى بطريقة غير رسمية إن           
نص هذا القانون هو إنجاز مهم جدا من الناحية       

أن نبدأ النظر فيه      في    ونحن أحرار    ،السياسية ألعمالنا  
 . شكراً .حتى من الزاوية القانونية سيدي الرئيس     

 وأعطي    ،لسيد آاساغوبلو  ل اشكر :الرئيس
 .آنداإلى  الكلمة  

ترجمة فورية من   ) (آندا(الدورث . السيد د
نئة    إن آندا يود ته ،سيدي الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

على هذا العمل الذي قام به هو        يالسيد بورتيل 
جود قاعدة للتفاهم والتي     و وأشكرهم على   ،ومجموعته

 وهذا شيء     لحطام  من اترمي إلى الحفاظ على الفضاء        
 . شكرًا سيدي الرئيس  .مهم بالنسبة لبلداننا آلها   

هل من تعقيب على عمل    . شكرًا: الرئيس
 لذا سأطلب      ، قيب تعأي   ال أرى   ؟عمل هذه مجموعة ال 

 يرد على بعض األسئلة    من السيد بورتيلي أن
 .والتساؤالت

ترجمة فورية    ) (إيطاليه   (بورتيلي  . السيد ك
حسب ما فهمت      ،  لرئيس سيدي ا): من اللغة اإلنكليزية  

من التعليقات التي سمعتها إن النواحي التي تنطبق            
على عملنا هي مثًال التعليق الذي جاء من الواليات         

 أي ماذا سنقوم به من هنا إلى     ،المتحدة األمريكية 
أود شرح ما يمكن أن نقوم به     و،٢٠٠٦فبراير   /شباط

 هنالك عدة   CRP.18من هنا إلى آنذاك في الوثيقة      
 وتلك األجزاء سننظر   ،ء موجودة بين قوسين أجزا 

المبادالت االلكترونية عن      بفيها في األثناء حتى      
 بحيث نود أن يكون العمل      ،طريق البريد اإللكتروني   

  ، جاهزًا للدورة القادمة للجنة الفرعية العلمية والتقنية          
ولكن بعض البلدان األعضاء قالت إنها تود أن يكون    

 وأنا أود أن نتمكن من  .عهنالك تحليل مكثف للموضو   
النظر في آل هذه النواحي وذلك حتى نكون جاهزين             

ف الوثيقة بما     يفبراير القادم بحيث نك    /لشهر شباط 
يكون تقرر في األثناء وأن نحضره آمسودة وبدون     

  . هذا ما لي في الوقت الحالي     ،أي أشياء بين قوسين 
 .شكرًا سيدي الرئيس 

ل يمكن أن   بهذه التعليقات ه ، شكرًا: الرئيس
 إتفقنا على     ؟نقبل التقرير الذي قدمه لنا السيد بورتيلي       

  ٧سيداتي سادتي إنتهينا هكذا من النظر في البند          . ذلك
 .من جدول األعمال 

تنفيذ  " أي ٦واآلن أود أن العودة إلى البند     
ي هذا الصدد نود أن نرجع      وف"٣توصيات يونيسبيس 

تحتوي على      وهي وثيقة  CRP.17قشاتنا للوثيقة     إلى منا 
النص المطلوب ادماجه في التقرير وذلك بطلب من           

أمامكم وثيقة أحضرها المكتب وهي          والجمعية العامة   
 تحتوي على تعديالت للوثيقة      UIII/MP2الوثيقة  
CRP.17 ،    لم نتمكن من  و ،وذلك آنتيجة لحديثنا أمس

 واآلن أدعوآم للنظر في      .إنهاء نقاشنا لتلك الوثيقة    
آل    قبل  .ت لكم تعليقات فهي مقبولة     التعديالت وإن آان 

 .ويماششيء أود إعطاء الكلمة للسيد آ     

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

 ألن هذه الوثيقة  ،بإيجاز  ، سيدي الرئيس ): اإلنكليزية
 إذا ما نظرتم إلى الفقرة األولى       ،عةرأحضرناها بس  

فهنالك غلطة مطبعية في آلمة       المكتوبة بأحرف عديدة   
  ،  آبير ولكنه صغير Iليس الحرف ليس هو حرف      

 extra budgetaryنقول  funding resourcesوبدل 
resources  غير المسجلة في الميزانية     ال يعني الموارد. 

 أي في هذا النص في السطر          ،شكرًا: الرئيس
نقول ن أن بدل م يظة  الخامس أي األحرف الغل     

funding sources قول نextra budgetary resources  
 والموارد الخارجة        يعني غير المسجلة في الميزانية    

 أعطي     ؟بهذا التعليق هل تقبلون الباقي  وعن الميزانية  
 .الكلمة لسفير آولومبيا  

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
  أوًال أود أن أشكر  ،سيدي الرئيس ): من اللغة اإلسبانية  

 أخذ بعين االعتبار التعديالت التي     يو الذيشالسيد آما
طلبناها في نقاشنا وآل ما طلبناه موجود في هذا              

احيتي أظن أن      وهنالك اقتراح بسيط من ن    .النص
 الناحية األخيرة عندما تقول باللغة         وباألخص ٦الفقرة 

 المرآز الذي سينسق العمل مع األمانة       ، اإلنكليزية
مؤقتة لمؤتمر الفضاء        أود أن أقول األمانة ال     ،المؤقتة 
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الذي سينعقد في أمريكا الالتينية وال أود أن يكون    
  ، خلط بين تلك األمانة واألمانة المرآزية        أي  هناك  

ألني أعتقد أن األمانة الخاصة بالمؤتمر هي من          
 شكرًا سيدي  .خاصيات البلد المضيف للمؤتمر    

 .الرئيس 

 سفير آولومبيا على هذه الكلمة      أشكر: السيد
ن هذا ال ينطبق فقط على أمريكا الالتينية       أعتقد أو

ولكن هناك عدة برامج تنفذ في مناطق أخرى من          
 ولذا فإن هذه الجملة التي تقود في       ،العالم فيها مراآز  

حالة المرآز الخاص بأمريكا الالتينية والكاريبي           
وهنالك مراآز في تلك األقاليم        هنالك برامج اقليمية 

 تحاط علمًا بذلك      نأوويجب أن تعرف هذه المواضيع    
 ولكن أود أن تعد األمانة تلك   ،وهذا مثل جيد طبعا

 . سفير آولومبيا  ،نعم .الجملة حتى تغطي آل المراآز     

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
ال صعوبة أمامي     ،سيدي الرئيس  ): من اللغة اإلسبانية  

ر ما دار بيننا صباح         بمع ما اقترحت ولكن يجب نعت     
وهو الصعوبة الموجودة بين المراآز والمؤتمر     اليوم 

 لذا فإننا اهتممنا بهذه       ، الفضائي في أمريكا الالتينية      
الحالة المحددة إذا آانت هناك صعوبات أخرى في أي             
أماآن أخرى فليس لنا أي صعوبة من أن نغطيها           
 ولكن نحن نفضل أن تكون الجملة آما قدمتها األمانة        

 .بدون أي تعديل آخر عليها  

 هل هنالك وفود أخرى تود    ،شكرًا: الرئيس
 . البرازيل  ؟التعليق 

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
شكرًا    ، سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلنكليزية     

 ال شك أنه من الضروري أن نفكر في         ،سيدي الرئيس 
التقرير الخاص بهذا االجتماع الذي يجب أن يحتوي          

  ، التي جاءت من الوفود   على آل اآلراء وآل األفكار  
لموضوع الذي يتعلق بالبلدان الموجودة     ل ولكن بالنسبة 

 وهو أمريكا الالتينية     ، تي منه  أفي اإلقليم الذي أ   
 فإني أرى أنه مثًال يكون من الغريب أن     .والكاريبي 

تأخذ لجنتنا قرارًا ال يغطي إال جزءا محددا جزءا              
 يقوم   قليال من خاصيات ذلك اإلقليم والنشاطات التي     

 هي صعوبة في     ،بها وتقوم بها البلدان الموجودة فيه 
قبول فكرة أن نبرز المرآز الخاص بأمريكا الالتينية      

د أن تكون هذه اإلشارة أن تكون      و أنا أ ،والكاريبي 
 شكرًا سيدي  .موجودة في التقرير النهائي باألحرى     

 .الرئيس 

أشكر مندوب البرازيل على هذه   : الرئيس
 مندوب البرازيل هل يمكن أن      ؟قيب هل من تع  .الكلمة 

 .دون بالتدقيق حتى تفهمكم األمانة     تفسرون لنا ماذا تري  

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
في هذا الحال نحن نطلب         ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

قوم بعمل معين بأن ال نذآر بلدانًا   ي نمن المكتب أ 
للجنة     بصفة خاصة ولكن أن يقوم ذلك العمل باسم ا    

ن هذا العمل المطلوب هو عاآسًا      بأآملها ألن يكو  
 وفي الواقع فإننا في هذا         ، راء أعضاء هذه اللجنة    آل

النص ال نعكس إال رأي بعض البلدان ولكن هناك       
بلدان أخرى تشاطر هذا الرأي ولذا آلنا نصر على أن              
تكون أفكارنا معكوسة ال بالضرورة في هذا النص     

رير الذي سينهي أعمالنا في     ولكن على األقل في التق 
 . شكرًا سيدي الرئيس  .هذه الدورة

 فعندما تقول الفقرة       ، حسب ما فهمنا  : الرئيس
 إنني تشاوت مع األمانة     ، في حالة المرآز إلى آخره     ٦

 هو أن تبدأ النص بشيء يقول        اآلن وما تقترحه األمانة     
 بعض الوفود قالت وطلبت آذا وآذا بدل أن نقول          مثال

لمترجمين إذ لم    يمكن أن تعيدو ذلك ل هل  ،اللجنة 
 .تفتحوا مكريفونكم 

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
 إن هذا سيوافقنا     ،نعم): فورية من اللغة اإلنكليزية    

 .ويساعدنا

 .أعطي الكلمة إلآوادور  : الرئيس

ترجمة    ) (اآوادور (دي ميسمر . السيدة ف
سفير    أود دعم ما قاله   ): فورية من اللغة اإلسبانية   

 أنه  ، أي   نؤيد ما هو موجود في هذه الوثيقة       ،آولومبيا
من الضروري أن ينسق ذلك المرآز األعمال        
الخاصة بالمؤتمر الخاص بالفضاء الذي سيعقد في            

 . شكرًا سيدي الرئيس   .أمريكا

 وأعطي الكلمة      شكرًا سيدتي : الرئيس
 .للمكسيك

ترجمة    ) (المكسيك (آاستيالنوس . السيد ا
سيدي الرئيس إني أؤيد ما     ): ة اإلسبانية فورية من اللغ  

 . إن ذلك يناسبنا نحن األخرين    ،قاله مندوب البرازيل   

ألستاذ   لوأعطي الكلمة    ، شكرًا: الرئيس
 .لووغآاساب

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 إنني اآلن   ، سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

 ما قاله      ملخبط ال أعرف إن آنت فهمت آما ينبغي     
زميلنا من البرازيل من المستحسن في نظري إذا ما     
آانت هذه الجملة آما هي عليه اآلن تعكس وجهة              

 ، نظر خاصة وليست عاآسة لوجهة نظر آل اللجنة         
إذا ما عكست هذه الجملة وجهة نظر بلدان أمريكا            

 نقول   نيكون من المستحسن أ  فهل  الالتينية والكاريبي    
الوثيقة ستكون جزءًا من        إذ أن هذه   ، بعض الوفود 

من التقرير ولذا حتى نتعدى هذه   فأقرأ    التقرير 
 يمكن أن نقول بعض الوفود قالت وإلى      ،التعقديات 

 .آخره

وأود أن أعرف سيدي الرئيس في آخر الفقرة      
 تحدثنا    ؟relevant companies ما هو معنى آلمات  ٦
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عن هذه المراآز وقلنا أن الحملة للدعم من الشرآات          
 إننا وجدنا    ،لصلة يعني ذلك الشرآات التجارية      ذات ا

 وسيدي الرئيس هل إن هذه الشرآات     ،هذه الكلمة اآلن 
 هذا   ؟رآات تجارية لها إهتمام بمسائل الفضاء         شهي 

 . وشكراً .هو سؤالي سيدي الرئيس 

 . نعم ،كلمة الالبرازيل طلبت    : الرئيس

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
معت   تسا ،السيد الرئيس): نكليزية فورية من اللغة اإل 

استمعت إلى السيد      أن آالمي لم يكون واضحًا و    
ب فقط توضيحًا لما طلبه هو            مندوب اليونان وإني أطل   

 .اآلخر

 .والكلمة لكندا   ، شكرًا: الرئيس

ترجمة فورية من    ) (آندا(اوتارا   . السيد ت
 صباح اليوم تحدثنا     ،سيدي الرئيس): اللغة الفرنسية   

بعين  ذلك  د أن آخذ   وبافريقيا وهنا أ   عن قلق خاص    
 منطقة    وأن نتحدث عن اقليم واحد أ من  بدل  ،االعتبار

محددة أعتقد أن الفكرة هي الفكرة التي جاء بها زمالء              
  ،  وهي أن اإلطار يكون سياسيًا أآثر منه فنياً         ،آخرون

في أفريقيا وإذا     ] يتعذر سماعها؟ ؟[إذا ما تحدث عن  
 ولذا فال بد     ،يا فإننا ال ننتهي    ما لمحت دائمًا إلى أفريق     

 المكتب سينهض    نأن يكون النص عام بحيث نقول أ 
 ولذا فإننا ندعو المكتب     ،بالتعاون مع األمانة إلى آخره    

إلى دعم األشياء بصفة عامة ولكن دون أن يدخل في         
التفاصيل وإال فإننا آل سنة نطلب أن يقع ذآر             

 أمريكا    نحن نؤيد مؤتمر.األحداث الطفيفة والصغيرة    
ه من   ن ونعتقد في هذا الصدد أ    ،ال شك في ذلك  

 نعمم المسألة وال أن نخصها بأمريكا         ن أ ب المستح
 . شكرًا سيدي الرئيس  .الالتينية

هل   .هذه المالحظة    على  شكرا لكندا  :الرئيس
اقتراح تقدمونه لنا، هذه الجملة معقدة بعض        ميكدل

ور   ط سوف ي المرآز  قول أن نالشيء ومن األفضل أن    
ول األعضاء على     د مع المرآز في ال  لتعاونا

 إنه على الصعيد التقني        ، المستويات االقليمية والدولية    
يتعذر  ؟[يمكن أن نرى آيف يمكن أن ندمج الفضاء و      

 دقيقة لو     أعطني . وغيرها من األمور ]سماعها؟
 .سمحت

 .الكلمة للسيد السفير من آولومبيا    

  ترجمة فورية    ) (آولومبيا(أريفالو  . السيد س
 لألسف أنا   ، السيد الرئيس ): من اللغة اإلسبانية  

أدلي بها     ال إلدالء بمالحظات آنت أتمنى أن        لطر  ضم
 قالته آندا فمؤتمر الدول      ولكن أوًال وردًا على ما ،هنا

األمريكية ليس بمؤتمر عادي ولكن المؤتمر الدول       
األمريكية المعنية بالفضاء إنما هي إجراءات للتنسيق          

وأآثر   آارتاخينا   دت بمقتضى أنظمة    وله أمانة قد أع    
 مندوب وخالل مؤتمر استثنائي في أمريكا        ٦٠٠من 

 هذا االجتماع    .الالتينية قد أعطو الوالية لهذه األمانة   

يضم البلدان النامية والبلدن المتقدمة المنتمية للمنطقة             
 .على حد سواء  

ثانيًا إن الجملة تعكس ما طلبنا به باسم             
مانة المؤقتة في بالدي سيدي     واأل،األمانة المؤقتة  

نني آممثل للدولة المعنية بالمؤتمر     إ وبالتالي ف   ،الرئيس 
ي أن أجد أفضل االجراءات حتى نتمكن        لفإنه يتعين ع 

من الوفاء بالوالية التي خولنا إياها بما في ذلك بالدك          
 .سيدي الرئيس 

ثالثُا وحتى أشير إلى المالحظات المقدمة من           
ما قلتموه   ...   أفهم تمامًا، البرازيل ومن المكسيك 

 وهذا ال يثير أي مشكلة ولكني ألفت       ،سيدي الرئيس 
هذا العمل إنما هو عمل بسيط ومثمر      أن  إنتباهكم إلى  

 صباح اليوم تحدثت بإيجاز        .وال يمس األمور األخرى 
وقلت أننا ال نقلل من قيمة أعمال هذه المراآز         

هذه    وشرحت الصعوبات المالية واإلدارية التي تواجه        
  ،  عمل بسيط وإيجابي   ن وهذا العمل إذ   ، المراآز

  ،  هيئات منظمة بصورة سليمة   عوالهدف هو التفاعل م 
وفي    لقد إستجبنا لنداء الجمعية العامة لألمم المتحدة        

 تقرير وارد   ، العام الماضي طلب منا أن نقدم تقريراً      
وعند قراءة هذه الوثيقة يبدو  CRP.14/7في الوثيقة   

ة تغطي النواحي الثقافية والنواحي          بجالء أن األنشط 
 ن  إذ.المحددة بالنسبة للعالج عن بعد والتعليم عن بعد   

هذه الجملة يجب أن تكون بمثابة نقطة تلفت االنتباه            
 والهدف هو المحافظة عن        .الصلة فحسب   هذه  إلى 

وحدة الفكرة هذه التي ميزت الصالت دائمًا بين دول       
نريد المضي    من من التضا  أمريكا الالتينية وهو نوع   

 .فيه

هذا سيدي الرئيس هو ما حدث وهو عمل تم   
المطالبة به ونتمنى بالطبع أن يتم االعراب عن ذلك          

 . نذآر بما تم من أعمال ،رةومذآال  في الصورة  

 أن ل أشكر السيد سفير آولومبيا وقب : الرئيس
دة هذه اللجنة      أود مناش  ،أعطي الكلمة للمتحدث التالي        

جلسة لتناول الغداء     الرفع    قبل ،االعتراف بشيء
ضحت لكم أننا يجب أن ننتهي من هذا البند صباح            وا

الغد وفي بداية هذا االجتماع أوضحت لنا األمانة التي               
 تقريرًا    د وإننا سوف ننتهي من عملنا ونعتم     .تطبق 

ولكن يجب أن نتسامح بعض الشيء وأن نعتمد   
 ولذلك فإنني أناشدآم جميعا مواصلة       ،االجراءات هنا  

 الكلمة     ا لعمل لدي أربعة متحدثين إضافيين طلبو      ا
للتحدث عن هذا الموضوع وهم الواليات المتحدة          

 وبعد هؤالء أرجو   ،واألرجنتين ونيجيريا واالآوادور 
أن نواصل العمل   و ،أال نواصل مناقشة هذا الموضوع   

 بعد  ن إذ .ألننا بحاجة ملحة للتوصل إلى نتيجة    
سوف   فاألرجنتين   أي   ،االستماع إلى المتحدث األخير      

وقد تقرر هذا      .ننهي مناقشة هذا الموضوع تماما  
كلمة للواليات المتحدة       وأعطي ال  .األمر على النحو 

 .األمريكية
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الواليات المتحدة    ( هودجكينز  .السيد ك
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

سيدي الرئيس أود أن ننتقل إلى الفقرة األخيرة من       
الورقة وأتقدم باقتراح نقول أن أن اللجنة قد             هذه 

 على أن المراآز    agree بدًال من agreedوافقت   
 وأنتقل من هنا إلى الفقرة       ،االقليمة سوف تدعى 
 وأنا هنا أشعر بشيء من   CRPاألخيرة من صفحة    

بالنسبة    والبلبلة بالنسبة للمناقشات التي تدور هنا         
أو ذاك ولكن إن  إنني ال أؤيد هذا  .لمعنى هذه الفقرة 

آانت هيئة المكتب سوف تعمل على تطوير التعاون        
مع الدول األعضاء فإن هذه الجملة إما أن تظل سلبية         

أعربوا عن وجهة  قد وهي أن ببعض األعضاء  
أو نقول وافقت اللجنة     ... أن المكتب يجب أن    بنظرهم 

 إننا نذآر هنا     ،على أن تعمل هيئة المكتب على تطوير 
ًا يجب أن يتم وأن المكتب سوف يعمل        بأن هناك أمر   

اف ويعطي هيئة     أعتقد أن هذا آ.على تطوير التعاون 
قد   فإننا    ع وفي الواق   . بهذا العمل  م سلطة للقيا   الالمكتب  

طلبنا من هيئة المكتب القيام بهذا العمل ومن ثم فإنني              
أقترح بالنسبة للفقرة األخيرة وبالنسبة للجملة التي              

 نقول     ...طور التعاون مع   تقول أن المكتب سوف ي   
وافقت اللجنة على أن تعمل هيئة المكتب على تطوير         

 بالنسبة ألمريكا الالتينية       .التعاون وهذه الجملة التالية    
والكاريبي فإن المكتب سيشجع هذه المراآز على        

 ال   ا  أن. تبقى آما هي  ، ثم الجملة األخيرة     .التعاون
نه من في      لكنني أفهم أ  ، أحاول التعقيد سيدي الرئيس   

ضوء المناقشات أنه من األجدر بنا أن نقوم بهذه       
 إننا بالطبع إذا ما وافقتم على إعتالء          .التصويبات 

األفضل   المهمة للمكتب فأنا ال أعترض ولكن أنه من       
 .أن نستخدم آلمة اللجنة   

 ما قلته هو ما آان         شكرًا أعتقد أن  : الرئيس
مر ولكن     لألي  هذا هو تفسير ، يعنيه هيئة المكتب تماماً    
 لفقرة المكتوبة بالخط العريض     ما جاء هنا هو هذه ا   

  .ة التي حظت بانتقادات عديدة       رهذه الفق  ... التي  
 .االآوادور

ترجمة    ) (اإلآوادور(دي ميسمر . السيد ف
  ، شكرًا سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلسبانية    

 لكن وفد بالدي  ى،وشكرًا إلعطائي الكلمة مرة أخر  
 االقتراح المقدم من السيد مندوب   لديه اعتراض على 

آندا ألننا ال نحل بذلك المشكلة إننا هنا نتحدث عن            
زيادة أنشطة أمريكا الالتينية والكاريبي آما قال السيد              

 فإن هذه المؤسسة مؤسسة تابعة       ،سفير آولومبيا
للمنطقة برمتها وهذه المراآز تواجه الصعوبة في            

إن    و،إلى قرار   لوقت الراهن ولذلك علينا أن نتوصل     ا
وفد بالدي يشعر بالمرونة الكافية ويوافق على إعادة       

 ولكننا نود أن نرى  .صياغة النص إن لم يكن واضحاً   
شيئًا يشير في التقرير إلى إحتياجات مكتب أمريكا           

  .يبي التعاون مع هذا المرآز ودعمه   الالتينية والكار  
 .شكرا

 .والكلمة لنيجيريا   ، شكرًا: الرئيس

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (بو  شا. السيد ج
شكرًا السيد الرئيس إلعطائي الكلمة      ): اللغة اإلنكليزية  

قد  ي االمكان ولن أحاول تع  رسأتوخى االيجاز بقد  
 هذا األمر بسيط      إنني أؤمن سيدي الرئيس بأن     .األمور

 بالطبع فهمت ما قاله السيد         .وأن هناك إتفاق بيننا  
 األنشطة    ، أوالً .نمندوب آندا ألن األمر يتعلق بنقتطي  

التي تقوم بها أمانة المؤتمر لدول األمريكية وبعد ذلك      
ألمور إال أنه    ل ط وربما آان هناك خل     ، الحكومات 

 نأخذ    نهناك نوعًا من االتفاق بيننا على المعنى وأود أ       
بعين االعتبار القلق الذي طرحته آل من البرازيل           

 هنا   والمكسيك وإنني على يقين من أن ما يريدون قوله  
  ،  بعض الوفود تريد من هيئة المكتب أن تشجع        نهو أ

 أن هذه الوفود متفقة فيما بينها وربما آان          د وإنني أعتق
وإن آان ذلك يتعارض     هنا   أن نكرر هذه الرغبة  اعلين

 إننا هنا    .وما قاله السيد مندوب الواليات المتحدة         
نستطيع أن نقول أنه بالنسبة لمرآز أمريكا الالتينية       

 أعتقد أن هذا هو     ،ض الوفود رأت آذا وآذا     فإن بع
الحل الذي تحدث عن وفد البرازيل وآولومبيا       

 من اإلطالة نقول أن بعض      نبدًال إذ و،وإآوادور
شكرًا    . الوفود رأت آذا وعلينا أن نقر ذلك دون إطالة       

 والمتحدث األخير بعد الظهر اليوم السيد       .لنيجيريا 
 .مندوب األرجنتين 

ترجمة    ) (ألرجنتينا(سايوس . السيد س
  ، شكرًا سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلسبانية    

بإيجاز أود أن أعقب عنه هو وجود مؤسستين في    
 بين المراآز    ،  واألنشطة يمكن أن ننسق بينها    .المنطقة 

 .وبين الوآالة المعنية بالفضاء     

شكر األرجنتين على هذه     أ: الرئيس
 .المشارآة 

  ا ى الجميع بم    لقد استمعنا إل  ، السادة األعضاء 
 . بضعة مقترحات   ا ولدين ،في ذلك األمانة  

االقتراح األول هو هذا االقتراح الوارد في        
النصوص مع التعديالت الطفيفة المقدمة من الواليات          
المتحدة والتي توضح تمامًا أننا هنا نعمل طبقًا لوالية         

 وهذا وارد في النص ولكن هناك من ال يتفق    ،اللجنة 
 .على ذلك

تراح التالي هو ما اقترحته آولومبيا        االقنإذ
واالآوادور وغيره من المتحدثين والذين قالو أن     
االقتراح المقدم من البرازيل والمكسيك يجب أن يدرج          

  ٦وهذا يعني أننا في الجملة قبل األخيرة من الفقرة         
 .سوف نشير فيها إلى آلمة بعض الوفود    

وباالضافة إلى ذلك فهناك إقتراح مقدم من            
 ويقول ال يجب أن نقول بعض الوفود ولكن   ،آندا

  ، يجب أن ننظر إلى االطار العام الدولي لهذه الفقرة          
وبدًال من التعريف بصورة خاصة على مرآز معين   
فإننا يمكن أن نقول أن هيئة المكتب هي التي تتعاون     

 وبالتالي فنفس النص سوف يرد هنا         ،مع آافة المراآز   
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هذا هو   ، قة جغرافية  ولكن دون االشارة إلى أية منط  
مندوب آندا أننا    السيد  وقال    .االقتراح المقدم من آندا  

 وأنا آمل     ،لو فعلنا ذلك فإن اللجنة ستوافق على ذلك       
  ن  أنا ال أريد أ نإذ...  وحث  ،أن يتم الموافقة على ذلك  

 لي أي   انخوض مناقشات ولكن أرجو أن توضحو  
 ؟ التي أشرت إليها تفضلون     ةاالقتراحات الثالث   

 تريدون هذه الفقرات أن تكون بالخط         هل
ل تريدون أن نقول بعض     ه  ؟العريض آفقرة جديدة  

 هل نترك الفقرة على حالها ونعدل وطبقًا         ؟الوفود
  . وتبدأ الجملة بكلمة وافقت اللجنة       ؟لوجهة نظر آندا  

 . ثالثة ثم ننهي الموضوع   وسوف أسمح بكلمتين أ

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
 السيد   .شكرًا سيدي الرئيس ): ن اللغة اإلسبانية م

الرئيس ما هي وجهة نظر المدير حول هذا        
 فأرجو معرفة      ،  فإننا هنا نحمل المسئولية    ؟الموضوع

 أنا ال أريد أن أعقب على      ،  نظره في هذا الشأن     ةوجه
القتراح الكندي     األطر، ا  هذه المقترحات فهي مختلفة        

مكسيك    الن ح  ن، ليس خيارًا يمكن أن نلجأ إليه      
برازيل وآولومبيا وغيرها بما في ذلك األمانة         الو

 السيد الرئيس أطلب من المدير أن         .المؤقتة للمرآز  
 .عطينا وجهة نظره حول هذا الموضوع      ي

 وآمل أن ننتهي من   ، لمديرلالكلمة  : الرئيس
 .هذا الموضوع بعد أن ينتهي السيد المدير من آلمته   

ن مدير مكتب شؤو (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

 بما    ،أوصي بما يلي   .شكرًا سيدي الرئيس  ): اإلنكليزية
أنه ضروري أن نعكس وجهة نظر بعض الوفود وفي          
أمريكا الالتينية وهي دول تهتم بنتائج التقرير واآلثار         

  ،المترتبة عليه وضرورة التنسيق في بعض المجاالت        
ظر إلى هذه الجملة      فربما آان من األفضل أن نن   

ونضعها آفقرة جديدة بالصورة العادية التي تعمل بها            
 ومن وجهة نظر هيئة المكتب يمكننا في هذه           ، اللجنة 

الحالة حتى لو قيل بعض الوفود فإننا يجب أن نتخذ             
 نقول بعض    ن إذ،األعمال بغية االتصال بالمرآز   

 نقول    ،البلدان من المنطقة وال نحدد أسماء هذه البلدان    
تفضيلها   بعض البلدان من المنطقة قد أعربت عن     

 .لكذا

 .آولومبيا: الرئيس

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
 نوافق على   ، نعم سيدي الرئيس): من اللغة اإلسبانية 

هذا االقتراح فهو مالئم ولكن أنتم أحرار في اإلشارة            
 .إلى آولومبيا في الخطاب الذي تضعونه      

 .الكلمة للبرازيل   شكرًا : الرئيس

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
  .شكرًا سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

 الحل الذي قدمه     نالسيد الرئيس يرى وفد بالدي أ    
م ومضمون المناقشات التي       ء يتوامدير المكتب حالً 

عين  ب وهذا الحل يأخذ   ،دارت حول هذا الموضوع  
اآلراء التي طرحت خالل          االعتبار بصورة محايدة ب   

 . شكراً .المناقشة 

ل  أشكر السيد مندوب البرازي  : الرئيس
 .وأعطي الكلمة للواليات المتحدة    

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

  ، سيدي الرئيس أنا ال أريد أن أقف أمام إتفاق محتمل      
 خاصة     ،لق ألن هذه الصياغة غريبة    ولكني أشعر بالق 

أننا قد إتفقنا على بعض األمور إال أن بعض الوفود          و
 هيئة   ن إذ،تطالب هيئة المكتب بأشياء لم نتفق عليها      

المكتب سوف تقوم بأعمال بناء على طلب من بعض       
 أنا أطالب أن نلجأ إلى المستشار          ، الوفود فقط  

 ض  وأنا ال أعترض على ارسال بع   ،القانوني 
 ولكن يجب االتفاق      .طابات من قبل هيئة المكتب     الخ 

 ولكن يجب االتفاق      .في الرأي بشأن عمل هيئة المكتب    
 فعلى أساس أن بعض     ،بشأن عمل هيئة المكتب  في

الوفود قد طلبت ببعض األشياء ال يمكن أن نعتبر أن         
 ومن ثم إننا يجب أن نتأآد من أن هيئة         ،هذا اتفاقان  

 .ل محددة المكتب تطالب بالقيام بأعما     

هل لنا أن نعطي الكلمة        . شكرا: الرئيس
األخيرة لكندا ثم مدير هيئة المكتب ثم ننهي      

 .الموضوع

ترجمة فورية من    ) (آندا(اوتارا   . السيد ت
  ، مرة أخرى آندا تود أن توضح ذلك): اللغة الفرنسية   

مؤتمر الدول األمريكية من بين    من الجلي أن   
أحدثكم عما يتم في   يمكن أن   ا وأن.األولويات في آندا  

 ولكن  ،هذا الموضوع ألني مسئول عن الملف هذا   
ومرة أخرى وآما أوضح مندوب الواليات المتحدة       
فإننا يجب أن نتوخى الوضوح فيما نطلبه من هيئة        

 .المكتب

اآلن بالنسبة للصياغة المقدمة نحن ال نواجه            
 ا مشكلة ولكن إذا أردنا أن نشير إلى اتفاق اآلراء فإنن          

 وأنا أود أن أقدم لمنظمي      ،خي اإليضاح  يجب تو 
 فعندما   .المؤتمرات في أمريكا الالتينية الدعم الواضح     

 ولكن آندا ال    ،نؤيد عمل فإننا يجب أن نؤيده بجالء       
لدول األمريكية ونرى   نشير إلى مؤتمر ا  ال تريد أن 

 وأنه   ، نعطي هيئة المكتب الدعم الفعلي   أنه يمكن أن
راء الذي نتوصل إليه اليوم     أيًا آان نوع االتفاق في اآل     

 وهو   ،حها اإال أن آندا على استعداد إللغاء إقتر 
وضح  ن وإننا نريد أن  ،االقتراح األول الذي قدمناه  

 إننا ال نريد إعاقة       ،  دول من أمريكا الالتينية  م أمااألمر 
 النشاطات ولكننا وأي آان االقتراح          ن أي نشاط م 

 .والقرار الذي يعتمد فإننا سوف نؤيده   
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شكر السيد مندوب آندا على    أ: رئيسال
 .مشارآته وأدعو المدير إلى الحديث   

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

 ن  سوف أحاول أ  ،شكرًا سيادة الرئيس): اإلنكليزية
أطرح المسألة طرحًا مختلفًا عما طرحه ممثل            

  قت  فالجنة و  اول   قن  فأن .لواليات المتحدة األمريكية    ا
 حال فقرة    ة هذه على أي ، على آذا وأوصت بكذا 

 أيا آان األمر نحن     ،منفصلة تشير إلى بعض الوفود     
 قد يرد على رأي من   بفالمكت سابقة  هنا ال ندعو 

 وحالما نقول هذا رأي وفد قال آذا         ،الوفود وإلى آخره  
 سواء آان هناك توافق       ،وآذا بالنسبة لتنفيذ البرنامج   

 ولو أن األمر يرى الخبراء أو ترى       .أم ال في اآلراء   
إن علينا أن نقول     ف ... الغرض  أي جهة أن هذا يعزز     

للجنة تقول أنت تقول على آذا وآذا وآذا وإال فإننا          ا
 أنا أوضح األمور أن     .حلقة مفرغة   دور في سوف ن

 هنا أو   من جانب واحد ال يتفاعل مع عمل    هناك عمل
ندعم   نحن  .بيل من اللجنة أو شيء من هذا الق     يءش

قوم بحملة     ن أحد أن   ا طلب من  ي  لم  ،ليس إال  المرآز  
  ، دعاية أو حملة للمرآز فهذا أمر نفعله بأية حال      

نزيل   أحد فإننا نحاول أن        عترض  ونضع هذا وإذا ما ا   
 افعلوا هذا أو ال       شخص قول فقد ي أسباب اعتراضه،    

 في دعم المرآز أو أي     تنستطيع أن نب  تفعلوا هذا، ال   
 . شكرًا سيادة الرئيس  .نشاط آخر  

 نغلق هذه   ؟ هل أغلقنا هذه المسألة   : الرئيس
 . تود أن تقول شيئا؟ تفضل    هل ،المسألة 

ترجمة   ) (البرازيل (دا آونشا . السيد ك
يا سيادة الرئيس،     أتسائل ): فورية من اللغة اإلنكليزية 

عنه ممثل الواليات المتحدة األمريكية       أعرب  هل ما  
على   تؤآد بلدان لن   من هواجس بمعنى أن بعض ال   

المشاغل   هذه  هل   ،والية لألمانة باتخاذ منهج ما للعمل     
 وذلك فقط    ؟ الوفاء بها سيتم  أو هل ؟ مازلت قائمة  

  ، ل ي  أو أي صيغة من هذا القب     ، ر المكتب سيشجع يبتغي
فإننا نوضح أن هذه توصية ليست من      حالة  لوفي هذه ا

دولة عظمى وموجهة إلى المكتب لكي يفعل المكتب             
  .المكتب وصالحيته   اختصاص    أو يقع في صميم  شيئًا

فبعض الوفود توضح أن مرآز أمريكا الالتينية        
 ينبغي أن يشجع     ،والكاريبي عليه أن يشجع المرآز  

شيء من   ينسق األنشطة أو    واصل األنشطة أو   يلكي 
 . شكرًا جزيالً  .هذا القبيل 

 االستاذ   ،شكرًا لسيد ممثل البرازيل: الرئيس
 .لآوبا

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
يمكن أن نبدل  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (

 وليس سيقوم   ، بامكان المكتب  couldبـ   wouldآلمة  
 . بامكان المكتب أن يفعل آذا وآذا     ، المكتب

 .هل توافق نايجيريا على هذا   : الرئيس

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
أعقد األمور الصيغة   أود أن ال نا أ): اللغة اإلنكليزية  
  ،  تشجع ليس إال طفق هي   ليست إلزامية   ي الموجودة ه

وهذه أضعف يمكن أن نحصل عليها وبعض الوفود       
تود المكتب أن يشجع فإن هذا لن يفرض شيئًا على       
األمانة فمكتب شؤون الفضاء الخارجي لن يطلب من         
  المكتب أن يفعل هذا أو ذاك ولكن فقط يشجعه على أن   

أظن أن هذه الصيغة صيغة رقيقة بما       . يقوم بكذا 
ذلك أو نعقدها      وال يجب أن نميعها أآثر من      ، يكفي

 .أآثر مما هي معقدة  

 أرجوا أن     ،آولومبيا تود الحديث : الرئيس
 الوقت يداهمنا والمهمة التي تقع على       .تنتظر لحظة  

عاتقنا آبيرة وأقترح عليكم أن تقبلوا هذا االقتراح من      
 وآل الوفود المهتمة      ،نحذف هذه الجملة  المكتب و

  ، التوصل إلى فقرة مقبولة   ب يمكن بالتعاون مع األمانة 
هذه    بحيث أن نواصل    ،غدًا صباحًا قبل اعتمادها     

ألننا ال نود أن نطلب مناقشة          ،  بدون توقف المسألة  
. مناقشة هذه المسألة التي ناقشناها لمدة ساعة ونصف        

 . تفضل  السيد سفير آولومبيا، 

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . يد سالس
 أظن    ،نعم حتى ال نطيل المناقشة      ): من اللغة اإلسبانية  

أننا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى توافق في            
 وأوافق تماما على ما قاله ممثل نيجيريا          ،اآلراء

 ربما   ،  ال تضر على اإلطالق     wouldبمعنى أن آلمة    
 ولكن    ،  البعضsome delegationsبعض الوفود   قول ن

 ، نقوله ما نود أن  علينا أن نحصل على الحرية ونقول    
ما يبلغ بنا إلى        ا سيادة الرئيس إننا طلبنا فعًال          أظن ي 

 .المنشود الهدف 

 في    .لسيد سفير آولومبيا لشكرًا : الرئيس
 ٦الفقرة  نصه،   التي وزعت   المطروحة علينا و   الوثيقة  
ة األمريكية   أخذ بالحسبان إقتراح الواليات المتحد          ال ت

من أسفل الفقرة     لسابع والذي يكون نصه في السطر ا   
تقديم  المكتب على    وافق   نقول، theوالتي تبدأ بكلمة   

الدول األعضاء على   من لتعاون والدعم للمرآز  ا
 ثم بعد ذلك فقرة جديدة   ،المستوين اإلقليمي والدولي 

نقول فيها بعض الوفود أعربت عن رأي وهذا ما        
انة أعربت عن رأي يفيد بكذا وآذا   أوضحت إليه األم   

 والجملة األخيرة تتحدث عن البلدان ذات الصلة            ،وآذا
هل    . ينبغي أن تأتي قبل الجزء المكتوب بخط أسود    

 الجملة األخيرة آما هي      ؟السيد سفير آولومبيا  تتابعني 
لوحيدة التي ستكون فقط الجملة التي وردت         ا الجملة  

  ن  إذ،ذا وآذا آرأت بحبر أسود ونقول بعض الوفود  
هذه الفقرة المكتوبة بالحبر األسود ستكون فقرة    

تكفل بهذا ثم الجملة األخيرة في        ستمنفصلة واألمانة    
الوثيقة سوف تكون في اللجنة وفقط على آذا وآذا هل         

 آولومبيا طلبت الكلمة     ؟الوثيقة بهذه الصيغة  قبلون ت
 .تفضل

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
 ، نعم أقبل هذا من حيث المبدأ    ): لغة اإلسبانية  من ال
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  ]يتعذر سماعها؟ ؟[ولكن أرجوا أن نلتقي في موضوع    
 .لثة لمناقشة هذه المسألة تحديداً      بعد الساعة الثا  

 .الواليات المتحدة : الرئيس

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

 أستوضح فقط     . أعتذر عن طلب الكلمة  ،ة الرئيس سياد
الوفود األخرى أن تتحدث      وال أطلب من     واحدًا  أمرا 

 هل أخلص مما      ، األمانة أو  ولكن أستوضح أمرًا منكم   
 الجملة الموجودة بالحبر األسود     قلتوه أن المرآز 

 وأن هناك بعض     ؟ عرب فقط عن رأي بعض الوفود    ت
 ؟ مناقشة الفي  الوفود األخرى التي تعترض على هذا     

 نقول وافقت     ال لما ضلم يكن هناك إعترا إذا ألنه 
 الوحيد أو   ياللجنة على آذا وآذا هذا هو إقتراح      

طرحي الوحيد ألننا بالعودة إلى ما قلت من قبل لو أن        
بعض الوفود فإن هناك بعض الوفود لها رأي       

تقول بعض الوفود وإلى آخره ثم    الفقرة  وأن  ،مخالف 
 إن هذا يفتح الباب    ،تفعل شيء األمانة بعد ذلك 
مجموعة أميرآا     تتخذ  حينما ن، إذ.آثيرة لمشاآل 

اليوم أي رأي بالنسبة      لهم  تينية والكاريبي إذا آان   الال
لالعراب على هذه الصيغة بصيغة عدم توافق اآلراء      

عدم اإلعراب عنها بالتوافق في اآلراء       ألن السبب في  
ي إجراء   أخذ تتال  وأرى أن األمانة ينبغي أن   ،واضح

 . شكرا جزيالً   .بشأن هذه الجملة  

 هو أنه إذا ما أعربنا       ه ما نقول  .شكرًا: الرئيس
وآذا فإن اللجنة ليس        عن رأي بأن بعض الوفود آذا 

  إيضاح،   أنت طلبت مجرد     .لديها فرصة للتصرف  
وضع    قدما،  نمضي  ن إذ، ينبغي أن نبدأ على شيء

 ٦دة يدملة بالحبر األسود هذه ونجعلها فقرة ج      الج
أمريكا   ومجموعة  ،  ونقول فيها بعض الوفود    مكرر 

 والوفود التي     .وتقدم موقفًا غدا  سوف تلتقي الالتينية  
ما يكمل هذا فالباب        إن آان لديهم   تعتذر عن هذا  

 نقبل هذه الصيغة باستثناء الجملة التي          ن إذ.مفتوح
 . شكرًا جزيال .هي بالحبر األسود   

وددت  أود أن أعطلكم أآثر من هذا ولكن        ال
، والتعليق على     نوافق على شيء قبل أن نقدم تعليق    أن 
إن بعض البلدان المستضيفة       ... لجملة األخيرة قد      ا

 أنه ليست هناك وضع       ،تقول إنه ليس هناك تطبيق      
في واقع األمر     هذه المراآز   .تقريرًاليقدم  ينوانق

 منطوية تحت      ي هأنشئت تحت لواء األمم المتحدة ف      
 ولذا هناك تفاهم     .لواء األمم المتحدة بشكل أو بآخر    

مشترك مع األمم المتحدة وحتى إن لم يكن هذا تفاهم     
 هذه    ، هذا مجرد تعليق   . وأنا ال أثير مناقشة    ،مكتوب
ينبغي أن تنضم إلى     فهذه ،مسألة  أنا ال أثير    ،نصيحة 

وأنشئت تحت ظل األمم المتحدة فإن        ... األمم المتحدة   
اتفاق األمم المتحدة أن هذه المراآز        ... من الطبيعي   

توضح ما تقوم به وما     لكي  آلخر  آن سوف تأتي من  
والذي وافقنا     مريكيةممثل الواليات المتحدة األ   ه طرح 

 هذا آل ما   . هذا ينبغي أن يكون آل سنةنعليه هو أ
 .مناقشة   وأنا ال أود  ، في جعبتي 

  . لك   شكرًا، مناقشة يدأرجوك ال نر: الرئيس
...  والفقرة سوف تنتهي   ، نعتمد هذه الورقةنإذ

أتناول موضوع خاص بالفريق المعني          أن  وختامًا أود   
آما طلبت األمانة فكما تعرفون أننا          و ، بتدبر الكوارث 

ورقة مؤتمرات بشأن توصيات     تعد طلبنا للجنة أن     
هاء من  تاللجنة إلى هذا فريق الخبراء بشأن االن         

آيان دولي لتنسيق     أو فريق   الدراسة بشأن إمكانية     
 واألمانة قد وزعت      ،الخبراء بشأن تدبر الكوارث   

 هل توافقون على أن هذه    ...آمل  و،CRP.20عليكم 
 . اليونان ؟التوصية الواردة في هذه الوثيقة   

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
شكرًا أخشى أن هذا    ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

  عن المناقشة التي أجريناها في         النص ال يعبر تحديداً   
 التي    ات قتراح  اال  وال يعبر عن   ،االجتماع السابق   

  ، اقترحتها الوفود عن الجانب الرسمي لهذه المنظمة       
جزة  و وأؤآد أنه ينبغي أن يرد هذا في المحاضر الم     

لهذه الدورة ويرد أن االقتراح االغريقي والخاص     
تابعة لألمم     البنية األساسية والتسهيالت ال     ... باستخدام  

مها للنهوض بهذه   االمتحدة والقائمة بالفعل استخد    
معهد   ...  إلى اليونيسات     هنا أن نشير    لي  وع.األنشطة 

 آما تعرفون أن موقعها في    يوالت ... التدريب والبحث   
جنيف وتستخدم التسهيالت المعلومات وهذا مسألة         

 و ١٫٥  على وجود توفير   ت  وآما فهمت نص   .ممتازة
 وهذا   . الكيان الجديد ار إلنشاء هذ مليون دوال١٫٦

 يكون آارثة ألن هذا المبلغ إذا ما تم    نيمكن أ
الحصول عليه من األمم المتحدة فإنه من األفضل أن       

 أنا إحتفظت       ن إذ.بالفعل القائمة    يوجه إلى الكائنات     
فبراير    /دورة شباطفي  بحقي للعودة إلى هذه المسألة    

لك لطرح هذا    الرابعة وذ...  حتى ربما في   ،المقبلة 
 هذا ما أود أن يرد في        .االقتراح اليوناني بشأن التمييز     

 أظن أنه من األهمية أن نمضي قدمًا         ، تقرير لجنتنا  
 ولكن ،وبسرعة وأن ننجز آيانًا جديدا ومنظمة جديدة    

إن هذا سوف يتكلف تكاليف آبيرة وال أرى فعالية     
لهذه المنظمة فنحن نحتاج إلى مزيد من الوقت على            

ال فكل البلدان تعاني من الكوارث الطبيعية          أية ح  
ينبغي أن تستعين بالمنشئات الموجودة بالفعل وذلك          

 . وأشكرك يا سياة الرئيس   .حتياجاتها  لوفاء با  ل

 وأظن أن    ،لووغشكرًا لألستاذ آاساب  : الرئيس
 أن هناك شيئًا قد تم بالفعل أال وهو أن          افتراض  هناك  

لى   إ... ذا هحدث و تي، لCRPنطلب إلى مقدم وثيقة    
استدعاء المجلس أن يدرس الورقة بصفة رسمية            

 .تفضل ممثل المكتب  

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة       ()الفضاء الخارجي    

ليكم يشير إلى     هذا النص المطروح ع   ): اإلنكليزية
إنه سوف يرد عناصر من المناقشة    اللجنة و   وأالتقرير 

 شكرًا سيدادة     . األمور حرفيًاوليس بطبيعة الحال يورد  
 الرئيس 

 األستاذ   .شكرًا للسيد المدير : الرئيس
 شاف؟  هل هذا رد  ،لوغوبآاسا
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ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 .زيًال، شكرا ج  شكرًا): فورية من اللغة اإلنكليزية   

هل لديكم أي مشاغل أخرى بالنسبة        : الرئيس
CRP.20، مشروع مشروع المقترح سوف يرد في     ال
 .تكون موافقاً  بلغاريا، آمل أن   . التقرير

ترجمة فورية من   ) (بلغاريا(بيشيف  . السيد ا
السيد     ان سيادة الرئيس  فهمت يا    ): اللغة اإلنكليزية   

ترحه بأن هذا ينبغي تناوله        قان لديه شيء ا    ممثل اليون
 ربما يكون فكره هو في هيئة وأرجو      ،أخرى  هيئة  في 

 .ا هذه الهيئة منه أن يسميها وأن يوضح لن  

نحن  ،   عما قاله المدير    اضهو ر: الرئيس
 هل تطالب بانشاء      ،نتحدث نيابة عنه على أية حال    

 ألنه    ؟هناك هيئة تود أن تشير إليها باالسم   أن أو ؟ هيئة
 .دير آان ردًا شافيا تفضل   ما قاله الم   

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
  ، يادة الرئيس  شكرًا يا س ): فورية من اللغة الفرنسية   
أو أربع أيام   ... تنصب على  أآرر ما قلته إن مداخلتي   

وخاصة باستخدام أو االستفادة من البنية          مضت،  
مة بالفعل بالنسبة إلدراة      ئقا  الاألساسية لألمم المتحدة    

التابع لنشاط جنيف هو     اليونيسات  الكوارث بمعنى أن  
من الناحية    الذي يستغل البنية األساسية المتقدمة     

با وفي   وأآثر من تقدمها في أور    هو  ربما  حاسوبية،  ال
تهدف إلى   ...  وأستطيع أن أتلو عليكم مبادرة   .العالم 

الوصول إلى صور السواتل وآذلك استخدام وسائل         
 ويسهل من خاللها     الحاسوبية  االنترنت وغيرها   

التنفيذ والبرمجة من جانب السلطات         التخطيط و  
 والذين يقدمون   المحلية ومدير المشروعات والعاملين    

السالم   فظ  ئ ومنع الكوارث وح  استجابة الطوار    
  د ع التعمار بتأهيل على المستوى البيئي و   الوإعادة 

 لدينا البنية    ن  إذ،الحروب وآذلك التنمية المستدامة    
ساسية الموجودة لكي نمضي قدمًا في هذا      األ

 . وأشكرآم يا سيادة الرئيس  .الموضوع تحديداً 

 وآما    ، لوغآاسابوشكرًا لألستاذ   : الرئيس
 أود من    ، قالت بعض الوفود فإن السيد مدير المكتب       

لو أنا    وغ السيد آاساب ،أن يسمعنياليونان د ممثل يالس
  ، يعرفها المدير  المسألة التي أثرتها       ، أرد على سؤالك  

مدير المكتب وآذلك الوفود األخرى وهذا سوف يتم        
اإلعراب عنه في التقرير الذي سوف نستعرضه غدًا        

 هل نعتمد التقرير     ، ما قاله للمكتب من قبل       وهذا
تقرر األمر على هذا    ، نعم؟معدلة CRP.20ـآتعديل ل

 .الحال 

السادة أعضاء الوفود باستثناء الفقرة الجديدة        
الالتينية    أمريكا  جموعة تتناولها م وف والتي س

فإننا نكون قد انتهينا من       والكاريبي، بإستثناء هذا     
االنتهاء النهائي من هذه    ونعلقه بعد ٦دراسة البند 

 قد   ٦ البند إذن .ًا وهذا سيتم غد ،الجملة األخيرة فقط    

تقرر     .انتهى باستثناء هذه الجملة التي أشرت إليها     
 .األمر على هذا النحو  

 أود اآلن أن نبدأ    ، السادة أعضاء الوفود  
 وفي هذا   ،"أمور أخرى "هو  و،١٣دراستنا بالبند  

 ٥٩/١١٦ ي القرار  الصدد أود أن أذآر الوفود أنه ف   
طلبت الجمعية العامة من اللجنة أن تدرس سبًال        

من جانب الدول األعضاء وآذلك         الشتراك  لتحسين ا
ذلك    لها وضع المراقب و  من جانب الكيانات التي      

بهدف الموافقة في هذه الدورة على توصيات محدة        
تقدموا    ي أدعو السادة أعضاء الوفود أن     .بهذا الصدد 

بل لتحسين اشتراك الدول      باقتراحهم على الس   
األعضاء والكيانات التي لها وضع مراقب في هذه              
اللجنة والمتحدث األول في القائمة هو السيد ممثل         

 . تفضل السيد ممثل آندا  ،آندا

ترجمة فورية من   ) (آندا(الدورث . السيد د
 إن لجنة     ، شكرًا يا سيادة الرئيس    ): اللغة اإلنكليزية   

الخارجي لها سجل ناجح          استخدامات السلمية للفضاء       
وطويل لدفع مصالح المجتمع الدولي بالنسبة           

السلمية للفضاء الخارجي إن زيادة         الستخدمات  
التطورات في      مؤثرات المعيشة ونوعيتها يعود إلى  

عدد من األنشطة الفضائية      الفضاء وتمخض عن هذا      
من    التي في آثير من الحاالت اعتبرت تتأثر وتنظم          

المنظمات الحكومية        و والمنظمات   األمم المتحدة  جانب   
ال يتم االضطالع بها     إن هذه األنشطة     . وآذلك غيرها 

بالتنسيق فيما بين هذه الهيئات المهتمة، ونتيجة لهذا        
] ؟يتعذر سماعها؟ [فإنه ليس واضحا إذا ما آانت      

ونرى أنه قد آن اآلوان لألمم     . وتنتهي والية أخرى
شترآة في    لدراسة الكثير من الهيئات الم      المتحدة  

التأثير في الصرفات الخاصة بالفضاء وذلك للتأآد من             
في مجاالت    أن المعلومات بشأن األنشطة والسياسات       

جديدة مشترآة يتم مشاطرتها ومراقبتها فيما بين هذه        
وأن استجاباتها سوف يتم تحديد معادنها      . الهيئات 

العمل   ] ؟يتعذر سماعها؟ [سوف  بشكل آاف، وهذا   
 .الفضاء وذلك للنفع العام      معا بشأن أنشطة   

وآندا ترى على سبيل المثال بأن اللجنة        
األولى واللجنة الرابعة ينبغي أن يكون لها آليات             
رسمية آي تتشاطر وتتعاون معنا في المسائل المتعلقة        
بالفضاء وأولويات الفضاء، وأننا نرى بأن مؤتمر        
نزع السالح واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية         

ية ولجنة استخدامات الفضاء الخارجي يمكن              والالسلك
أن تطور فيما بينها آلية للتشاور والسيما في مجل        
االستخدام المزدوج للمتلكات الفضائية وذلك لضرورة          

على أن سياساتها وتنظيماتها      ] ؟يتعذر سماعها؟ [
 بعضًا وأنه ليس هناك      سوف تدعم بعضها بعضا  

 التصرف    حيث ال يتم  ب ثغرات في السياسات الرئيسية      
الفرصة لالستفادة من      ندع  وأنه ينبغي أن    .أي مشاآل

 وهناك اقتراح يقضي بأن       ،مراآز الفضاء الخارجي    
جتماع فيما بين الوآاالت بشأن        عضوية اال ع من سنو
شطة الفضاء ولكن هناك آثير من الخيارات التي         نأ

 .يمكن األخذ بها 
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 موضوع   جإدراآندا تماما يد تؤالسيد الرئيس  
 الجديدة واآلليات الجديدة للتعاون الدولي في          المجاالت  

االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وذلك في           
ستخدامات السلمية     االجدول أعمالنا وتشجع لجنة    

 تتقدم باقتراحات مفصلة لتحقيق         نللفضاء الخارجي بأ    
 . وشكرًا.من أجل التعاون  يدة دهذه االقتراحات الج   

  ، على هذا شكرًا للسيد ممثل آندا  : الرئيس
  ؟ تناول هذا الموضوع أن يوهل هناك أي وفد آخر يود   

بالنسبة      نقدم تعليقًا مقتضبا وستعرفون أن المكتب       ،ال
 أود قبل  ،بين الوآاالت بشأن الفضاء    فيما  عقد اجتماع  ل

آل من أخذ مبادرة واقترح بأن نتعدى  هذا أن أشكر 
 الدول األعضاء    عودفيما بين الوآاالت ون   هذا الفريق   

 تشترك في هذا االجتماع فيما بين    هتمة بأن  الم
  ،  أرى ان الموقف الذي أعربت عنه آندا        .الوآاالت 

موقف يمكن التأآيد عليه مرة أخرى في هذا االجتماع         
سوف    لقرارات  أو في ذلك االجتماع تحديدًا وأن ا      

في هذا االجتماع وذلك لنقل ما طرحته آندا              ؤخذ ت
 أنا واثق يمكن     ،  والمكتب.ه أمر متفق عليه  ن باعتبار أ

سوف يتم االعراب عنه في    هذا أن يعبر عن هذا وأن 
 ولكن آما قلت إذا آان هناك تعليق في         ، تقرير اللجنة  
 فنحن سنرحب بهذا التعليق ومن ناحية       ،اللجنة هناك   

أخرى فإذا آنتم تودون أن تترآون هذه المسألة     
للتعليق غدًا إن أتيح الوقت وأنا لست واثقًا سوف يتاح             

  . ولكن على أية حال أعطي الكلمة لليونان      ، الوقت  لنا
 .شكرًا يا سيادة الرئيس  

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
الكندي وهو زميلنا   ): ... فورية من اللغة اإلنكليزية   

قتراح الخاص بجدول األعمال الجديد للدورة          اال حول 
  ، ن المسألة مسألة اقتراح العمل       هل أ واآلتية للجنة أ    

 يهتم بها    ن لمدير المكتب أ و نفوض للرئيس أ    نأيجب  
  ننا حينما نتحدث عن االجتماع       أل،في الدورات القادمة    

 الوآاالت فإن ذلك االجتماع ينعقد قبل الدورة        بين
لذا أود تفسيرًا حول هذه    ،العادية للجمعية العامة   

 .المسألة 

لو  غوب إني أشكر األستاذ آاسا  : الرئيس
 .و يماشوأعطي الكلمة للسيد آ  

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

 االجتماع    نسيدي الرئيس بعد التوضيح إ): اإلنكليزية
بين الوآاالت ال يدعو البلدان األعضاء للحضور في       

 ولكن في آخر اجتماعاته تفتح األبواب          ،ذلك االجتماع  
لوآاالت هذه    ممثلين لوذلك للتفاعل بين المندوبين وال 

 .شكرًا سيدي الرئيس  .هي المسألة  

 هل يمكن أن ننتقل     ، هل توافقون: الرئيس
 غدًا صباحًا سنقفل الباب بشأن هذا          ؟ إلى موضوع آخر   

ون الفضاء    ؤ سيكون هنالك معهد أوروبي لش   ...البند
  قدم طلبًا لالنضمام إلى هذه اللجنة آمراقب          

 CRP.6المعلومات حول ذلك موجودة في الوثيقة        و

 ولذا هل    ،CRP.6أعتقد أنكم قد اطلعتم على الوثيقة         و
 . بايجاز من فضلك    ،  اليونان ؟من يريد التعليق 

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 نحن   ، شكرًا سيدي الرئيس ): فورية من اللغة الفرنسية    

 ونود أن نعطي     ،طلب الذي تقدم   ال نقبل بكل حرارة   
 شكرًا سيدي .نتنا  لهذا المعهد صفة مراقب دائم في لج  

 .الرئيس 

   وأعطي  .أشكر مندوب اليونان: الرئيس
 .الكلمة لمندوب فرنسا  

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
سيدي الرئيس بإيجاز أود أنا اآلخر           ): اللغة الفرنسية   

 أضم صوتي إلى السيد مندوب اليونان وذلك لدعم     نأ
ة   بية لتتحصل على صف    ومطلب هذه المؤسسة األور    

 . شكرًا سيدي الرئيس .مراقب في لجنتنا   

 واآلن هل    ،أشكر مندوب فرنسا : الرئيس
يمكن أن نعتبر أننا متفقون أن تعطى صفة المراقب           

 هل من   ؟بي في لجنتنا  والدائم لهذا المعهد األور  
 .ولذا اتفقنا على ذلك   ،   قبول إجماعي  ؟اعتراض

اآلن سيداتي سادتي لقد طلبت أن الوثيقة         
ommp1   تهم التخطيط الخاص بدور اللجنة          والتي

 فيوم الخميس الماضي استمعنا          ،المستقبلي ونشاطها  
أن بتحدث  يتش إلى بعض اآلراء وطلبنا من السيد دو   

إلينا عن ما هو دورنا المستقبلي وأن يعطينا فكرة عن    
 آان ذلك في األسبوع   .التقدم في ميدان الفضاء  

وع يوم الماضي بعدما استمعنا إليه تحدثنا في الموض        
 ، الجمعة الماضي وبعد ذلك تساءلت بعض األسئلة        

قلت لنفسي إننا طلبنا من هذا الشخص أن يأتي ويقوم           
بذلك العمل وقد قام بذلك العمل على أحسن وجه       

 هل إنه    ؟ ماذا بعد ذلك،وشكرناه على ذلك ثم قلت 
 أي عمل إني     ك لن يتبع ذل ؟ تحدث ونسينا الموضوع 

بعمل جبار وقدم إلينا     أعتقد أن هذا الشخص قد قام  
عدة تحديات للمستقبل ال لمستقبلنا نحن فقط ولكن         

 ولذا آنتيجة لذلك قلت للجنتنا          ، مستقبل أحفاد أحفادنا    
أن تتخذ قرارًا أن تعمل شيئًا ولذا إني اطلبكم أن     
تساعدوني وطلبت من األمانة أن تساعدني على    

قد استشرت البعض    و.صياغة هذه الوثيقة التي أمامكم     
خر   آل هذا النص وقبل أن أمر إلى شيء   نكم حوم

 يساعدني   ن هو شخصيا أ    يتش فإني أود من السيد دو   
هل يمكن    يتش   دآتور آارل دو ، هذه الوثيقة  تقديم على 

 ؟ تقديم هذه الوثيقة

ترجمة فورية من     ) (آندا(دويتش   . السيد ك
سيدي الرئيس أنا سعيد بأن البعض        ): اللغة اإلنكليزية  

 وأنا متشرف بأنكم     ، مناقشة اللجنة    من أفكاري جاءت ل   
بتم مني أن أقدم هذه الوثيقة الخاصة بأعمال          لقد ط

 إني لن أدخل في تفاصيل        .اللجنة في المستقبل ودورها     
االقتراحات ولكني سألح على ضرورة ذلك العمل          

 إن هذا االقتراح يهم مشكلة أساسية      .والدور والنشاط 
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 حتى اآلن    هبوهي النشاط في الفضاء الذي لم نعترف        
المدني  يدان آأداة تساعد على حل المشاآل في الم    

 إننا رأينا     ، ولنا مثال عن ذلك   .بالنسبة للقادة السياسيين   
أنه ال بد أن نلمح إلى النشاطات الفضائية في وثائق         

نعتقد   وأن نقدمها للجمعية العامة ونحن        ، األمم المتحدة 
  ن أن تغير هذا الوضع وأن     كمأن اللجان الموجودة ي    

تصير عامًال نشيطًا في تسهيل تطبيق النشاطات           
 ذلك الهدف فنحن نطلب من         غ  ولكن حتى نبل  ، الفضائية  

لجنتنا أن تفكر بعمق عن الحالة العامة التي نعيشها             
في العالم وأمام النشاطات الفضائية التي تقوم بها              

 ولذا  ، البلدان في الميدان المدني والميدان الصناعي   
  ن  يظهر أنه من الصعب أ     ، دايةمن الصعب آان في الب    

 المطلوب هو      ن لكن رأينا أ  .ننسق بين آل هذه النواحي  
 وهذا هو هدف االقتراح    .وضع خطة عمل واضحة     

ضاء لجنتنا لو     وأنا واثق من أن أع ، الذي قدمناه
 المستقبلية فإن ذلك سيسمح لنا من       ةاهتموا بهذه الرؤي 

 برنامج لى  أن نمر من مجرد اقتراح لمجموعة عمل إ   
عمل للجنتنا بصفة عامة وتطلب من البلدان األعضاء         

أن يستجيبوا لما تتطلبه      في  وآل المهتمين بالموضوع  
 وإني أعتقد أننا اآلن ال بد أن ننظر في هذه           .الحالة  

المسائل عن آثب حتى نرى ما تقوم به األوساط            
العالقة     هي  المختلفة في ميدان النشاط الفضائي وما        

 وال بد    .ول الممكنة لمشاآل الغد    بين ذلك النشاط والحل    
عون بأن النشاط الفضائي صار مرآزيًا     أن نجعلهم ي

 الوفود   ن والوقت حان اآلن وأتمنى أ    .مهما جدا 
 شكرًا سيدي .سينظرون في االقتراحات وسيعتمدونها    

 .الرئيس 

من  رل دويتش  شكرًا للدآتور آا : الرئيس
آتور   يداتي سادتي أمامكم الخطة التي قدمها الد         س. آندا
 .ولندا بوأعطي الكلمة ل   يتش، دو

ترجمة فورية    ) (بولندا (والنسكي  . السيد ب
سيدي الرئيس لم أحضر تقديم    ): من اللغة اإلنكليزية  

األسبوع الماضي ولكني قرأت الوثيقة         يتش   السيد دو
التي أمامنا واستمعت إلى تقديمه اآلن ويمكنني أن        

تكون    أقول أن الوفد البولندي يؤيد فكرة ضرورة أن     
لنا التزامات على المدى البعيد بالنسبة لسياسات         

 ونؤيد هذه الرؤية ولذا فنحن نؤيد فكرة هذه       ،الفضاء  
البرمجة وأن يكون لنا بشأن ذلك مجموعة عمل في           

 . شكرًا سيدي الرئيس  .نطاق لجنتنا   

 هل من تعقيب على هذا      ،شكرًا: الرئيس
 . اليابان  ؟ االقتراح

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي . السيد م
 إن اليابان   ، شكرًا سيدي الرئيس): اللغة اإلنكليزية  

يؤيد هذا االقتراح وإن أهم شيء بالنسبة للجنتنا هو أن            
نقف على مخطط للمستقبل وأن نكون قادرين على         
متابعة ما يحتوي عليه من عناصر ومن اقتراحات            
وأن تكون هذه االقتراحات مطروحة على الجميع هنا           

ي عليه هذا   و فيها وحتى نعرف ماذا يحت    ننظر   حتى 
 وذلك خصوصا إذا ما اعتبرنا الخبرات            ، البرنامج

 ولذا سيدي ،المتاحة والموجودة لدى البلدان األعضاء    

فكرة إنشاء مجموعة عمل هي      أعتقد أن  ناالرئيس أ 
 تهتم بهذا العمل في أقرب وقت      نفكرة جيدة وال بد أ 

 .قتراح  وإن اليابان مستعد لدعم هذا اال  ،ممكن

أعطي الكلمة      و، شكرًا لليابان  : الرئيس
 .لنيجيريا 

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
 أشكر عبرآم  ،سيدي الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

 وأشكرآم أنتم   ،  على اقتراحاته   يتشالدآتور آارل دو 
 طبعًا نحن آنا نفضل أن      .على صياغة هذه الوثيقة 

راح من الرئاسة وال       تكون هذه الوثيقة في شكل اقت     
 وآما قلت فإننا نود أن نؤيد هذا االقتراح      .مجرد ورقة

 وآنا   ، تأييدا تامًا بشأن النظرة البعيدة لعمل لجنتنا      
نتمنى لو أن المجموعة المقترحة آانت لها مشموالت            

 ونحن نتمنى   .ا شيء لم يرد في هذه الوثيقة ذمحددة وه
مجموعة    ذلك ألننا نود أن نعرف ماذا هو مطلوب من        

 يمكن أن تفكروا في تقديم اقتراح خاص       لالعمل فه
  ؟ بما يمكن أن نكلف به مجموعة العمل المقترحة         

 .شكرًا سيدي الرئيس 

 إذا ما رأيتم   ،شكرًا لمندوب نيجيريا : الرئيس
إذا ما نظرتم إلى الصفحة الثانية فهنالك أربع فقرات            
في أول الصفحة تحدد مشموالت مجموعة العمل هذه          

  ،  مع الوقت أن نتوسع في تلك االقتراحات   ويمكن
ولكني أعتقد أن هذه قاعدة للبداية ال يمكنني أن أحدد    
آل شيء منذ البداية ولكن هذه قاعدة ويمكن أن ننطلق    

 وإني أعتقد أنه       .منها ثم نحسنها وندخل في دقائقها       
طي الكلمة     أع  و.يتوجب علي أن أشكرآم على دعمكم    

 .إلى جنوب إفريقيا اآلن   

ترجمة     ) (جنوب أفريقيا  (جريلينغ   . يدة لالس
 إن    ،شكرًا سيدي الرئيس  ): فورية من اللغة اإلنكليزية   

دآم وإذا ما أردنا أن تكون       يوفد جنوب إفريقيا يؤ    
 فال بد أن نأخذ بعين ٢١لجنتنا لجنة عاملة في القرن      

االعتبار التقدم الكبير الذي وصلنا إليه في ميدان           
 نهتم بذلك ونحن سعيدون  وأعتقد أنه يجب أن  .الفضاء 

 . شكراً .باقتراحاتكم هنا  

 واآلن  .ا شكرًا لمندوب جنوب إفريقي   : الرئيس
 .أعطي الكلمة للسيد سفير تايلندا    

ترجمة فورية      ) (تايلندا (اريبروشا  . السيد س
سيدي الرئيس إني أشكرآم على        ): من اللغة اإلنكليزية   

،   يتش دورل هذه الورقة آمتابعة لما قاله الدآتور آا        
إني أعتقد حسبما قرأنا في هذه الوثيقة من ناحية           و

وضع السياسات والعمل وأعتقد أن لجنتنا ال بد أن         
 ويجب أن    ،تتابع إهتمامها بمسائل النشاط الفضائي         

ن أقترحه     وما أود أ .تتماشى مع التقدم في هذا الميدان   
نع الشخصيات المرموقة أن         اآلن هو آيف يمكن أن نق 

 شخصيات مرموقة يمكن    ، العمل تشارك معنا في هذا   
أن تقدم النصيحة لمجموعة العمل هذه هل يمكن أن    
تكون لنا مجموعة استشارية تعطي لنا نصيحة        
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لمجموعة عمل تقدم لنا أشياء ملموسة مثًال شخصيات         
هذا   لتعطينا   أآاديمية وشخصيات من مدارس مختلفة         

 . شكرًا سيدي الرئيس   .النصح

ننا    أ وأعتقد  .لنداأشكر السيد سفير تاي   : الرئيس
بهذا العمل نعتقد أن مجموعة العمل المقترحة ستنظر        

 فنحن نود االستماع إلى     وآما اقترحتم  ، إلى المستقبل 
وآاالت    الالمصادر األخرى باألفكار وباألخص        

ة والمؤسسات التي تهتم بنفس الموضوع       يالفضائ 
غيرها مثل ناسا وغيرها من       األوسا و باألخص  

 بالمسائل الفضائية فال فائدة من      المؤسسات التي تهتم  
أن نحدد عدد األعضاء ولكن يكفي أن نقول أننا نهتم          
بمواضيع تهم العالم بأسره وندعو آل اللذين يريدون   

 .ا بذلكموتقديم اشتراك بعملنا أن يقو  

 هل تود أن تعلق على      ،شكرًا على إقتراحكم  
 . السيدة ممثلة آوبا  ؟ ما قلت 

ترجمة فورية      () آوبا (باالسيوس  . السيدة ل
 استمعت    . شكرًا، سيدي الرئيس ): من اللغة اإلسبانية  
ه على نوعية    ئ وإني أهن دويتش   إلى السيد آارل   

 وبكل صراحة أود أن أقول أنني ال أفهم فائدة             ، عرضه
إنشاء هذه المجموعة هنالك فكرة إنشاء مجموعة عمل        

 نفر ونقول أن المجموعات اإلقليمية        ١٥تتكون من 
 لنا اللجنة الفرعية        ،١٥لنا مجموعة    تقدم األعضاء   

القانونية من جهة والعلمية من ناحية أخرى وفي تلك              
اللجان الفرعية هنالك نظرة إلى المستقبل واليوم         

  .تقدمت إلينا إقتراحات حول المنتديات وحول اللقاءات        
لي شعور يا سيادة الرئيس أن هذه المجموعة          

خرى   أ يمكن أن تبرر وجودها في منظمات         للتخطيط  
  ى ولكني بصراحة ال أرى فائدتها   وفي ظروف أخر 

 . شكرًا سيدي الرئيس .ضمن لجنتنا هنا  

أعطي الكلمة       و،شكرًا لك سيدتي : الرئيس
 .للسيد سفير آولومبيا 

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(اريفالو  . السيد س
شكرًا يا سيادة الرئيس في فرص          ): من اللغة اإلسبانية   

وضوع وال فائدة في االعادة     قدمنا رأينا في الم ،عديدة
  ل ر  ولكنا نعتقد أن تقديم السيد آا ،لما قلته وسبق 

 عرضه منذ دقائق آان شيئًا مهما جدًا وال          دويتش
يمكن أن نعترض على أن تطلب هيئة النظر     
المستقبلي في أعمال اللجنة ولكن فنحن قد تحدثنا عن          
ضرورة النظر المتعمق في طرق عملنا وفي            

شيلي قد قدم اعتراضات حول          ت وسفير ، برامجنا 
الموضوع وطلب أن يؤخذ هذا بعين االعتبار عندما        

 وفي نظرنا يا سيادة الرئيس فال        .يناقش هذا الموضوع   
ادة القومية حول مسألة النظر إلى          يبد أن نحتفظ بالس   

 إن النشاط الفضائي أصبح أآثر ثراء آل          .المستقبل
ول هي    يوم بمداخالت جديدة ولكن في آخر األمر فالد   

التي يجب أن تأخذ القرارات الدول هي التي يمكنها             
أن تأخذ رأي المشارآين اآلخرين أنتم تعرفون رأيي       

 ولذا    ،يعرف رأي وفد آولومبيا دويتشوالدآتور 

 إذ هنالك    ،سأآون موجزًا وأقول أن الوقت لم يأتي بعد       
كن أن نفكر في      مأجهزة أخرى وشكوك مختلفة وي     

 هذا قد يكون حل مبادل  ١٥مجموعة تساعد مجموعة  
من شأنه بأن يسمح بإعطاء دفعة إلى العمل الذي قمنا              

 شكرًا   .ومازلنا نقوم به وهو شيء مهم ال بد أن ندعمه  
 .سيدي الرئيس 

 سيداتي    .إني أشكر سفير آولومبيا   : الرئيس
  ،  وإن لم يكن هنالك تعقيب  ؟سادتي هل من تعقيب

 .لتشيكية  من الجمهورية ا ل فسأعطي الكلمة للسيد آوبا    

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
،   سيدي الرئيس  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية      (

وفد بالدي عبر عن موقفه تجاه هذه المبادرة وهو     
 ويعني أننا نتفق على هذه    ،موقف إيجابي جداً  

 هذا شيء مهم لعمل لجنتنا ولكن        ،االقتراحات معكم   
عمل لجان الفرعية      إن .آذلك للجان الفرعية األخرى     

آان مستقًال عن عمل اللجنة الرئيسية ومن الضروري     
 مثًال اللجنة    ،أن نعرف ما هي االتجاهات في المستقبل     

الفرعية العلمية والتقنية ما هو إتجاهها هل هي تهتم               
عية    بالعلوم والتقنيات وماذا يجب على اللجنة الفر         

تفي   ا وهل يجب أن تك  هاهالقانونية أن تعمل ما هو إتج    
 العمل    ولذا فإنني أعتقد أن    ،بالنواحي القانونية فقط    

 ليس لي أي تعقيب حول     ،الخاصة هذه هي فكرة جيدة    
 إذ أن هذا النص قد نظرنا فيه معكم           ، هذا النص 

 ولكن أود أن أقترح     ،١٥وتناقشنا فيه في مجموعة       
نقتطين طفيفتين على الصفحة الثانية في النشاطات             

 آلمة المصادقة نعوضها       بين الدورات بدل أن نقول   
 إذ ليس لنا اتفاقية هنا حتى نصادق          ،لموافقة   ابكلمة 
 .عليها

ثم الجملة األخيرة في هذه الصفحة نقول         
continue informal consultations ،   نعم هذا شيء هام

 فهل نعني     ،وأن نستعرض النشاطات التي قمنا بها    
األولى أو هل إننا      النشاطات المذآورة في الصفحة         

 وفي هذه الحالة فال بد أن نكون      ،خرآ كر في نشاط  نف
 . شكراً .دقيقين في صياغتنا  

شكرًا يقول الرئيس لقد قلنا إن     : الرئيس
 لنا عرضين بعد ظهر      .األستاذ آوبال هو آخر متحدث   

سأعطيكم     و، دقيقة فقط  ٣٥ وما زال أمامنا   ،اليوم
 .دقيقة لرد فعلكم  

 أنا سعيد ألني   ،رد فعلي سيكون آما يلي
 وأشكرآم على  ، ستمعت لتعليقاتكم حول هذه الوثيقة   ا

 وأنا أعترف     ، دآم لهذه الوثيقة  يدعمكم وعلى تأي
على إتخاذه هذه     يتش بالجميل للدآتور آارل دو   

 في الواقع أود أن أقول أن مجموعة العمل        .المبادرة
 األستاذ آوبال لفت النظر إلى        ،هي ال تتخذ قرارات   

 التي تقول بأنها تقوم     الصفحة الثانية من هذه الوثيقة    
 وهذا يعني أن    ، قيد موافقة اللجنة   ة بنشاط معين

وذلك المدير المسئول هو    موعة العمل لها مدير   مج
 .هذه اللجنة 
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ومن الناحية الثانية فأنا أعتقد بكل تواضع أن           
هذا االقتراح هو عمل جاد وقيل أن هذه اللجنة يمكن       

ية األخرى   أن تهتم بالمواضيع المثارة أو اللجان الفرع         
لكن  و ،يمكن أن تهتم به لكني أقول نعم هذا صحيح 

أود آذلك أن ننظر إلى عمل آل اللجان إن هذه اللجنة       
 وإذا ما لم تكن هنالك     ،١٩٥٩قد تأسست في سنة   

خبراء قانونيين وعلميين وهذا دفعنا إلى إنشاء لجنتين         
  ؟  ماذا قمنا به هنا   ، ومنذ األسبوع الماضي  .فرعيتين

أعطيت الكلمة إلى رؤساء المجموعات         أنا شخصيا   
 لو   ،  أعطيت الكلمة لرؤساء اللجان الفرعية         ،المختلفة  

 ،  الوقت ى أن اللجنة هي آلفت بهذه المسائل لما آف        
وهذا هو الشيء الذي دعانا إلى إنشاء تلك اللجان         

 اللجنة هي لها نظرة عامة وإذا ما أمكننا أن           .الفرعية
ة فإننا نفهم أن       ننظر إلى هذه األمور بهذه الطريق    

 إني ال   .المسائل الخاصة آهذه تتطلب نظرة خاصة      
 ولكن    ،صبغة سياسية على هذه المسائل    أي أدخل  

أعتقد أننا لو لم نتفق على مثل هذه النظرة إلى         
  ،  فإن لجنتنا ستضمحل    ، إلى حلمنا بالمستقبل    ، المستقبل

 إذا ما أردنا أن نكون   .لماولن يعترف بنا أحد في الع  
جب أن نحلم ولكن في نفس الوقت يجب              موجودين ي

 وأن نعمل في     ، أن نكون واقعيين وأن نكون طموحين
 أمامنا    .غدالالوقت وال يمكن أن ننتظر إلى يوم       نفس  

عمل آبير ونحن الوحيدين في هذه القاعة الذين        
ربما البعض منكم سيكون  يتش،  دو استمعنا إلى آارل  

البعض    هنا بعد سنتين أو بعد ثالث سنوات قد يكون   
 .منكم موجودًا ولكن ال يمكن أن نكون آلنا موجودين   

ولذا فإني آرئيس ومسئول علي أن أطلب منكم أن    
تفكروا في هذه األفكار وأحسن طريقة رأيتها هو أني        

بهذه الوثيقة  أنني   قدمت هذه الوثيقة أمامكم وإني أتمنى    
 .قد طلبت منكم من أن تفكروا فيها    

 سيداتي    .ض اآلنوبعد هذه الكلمات فإلى العر   
وغاوا من اليابان     ا .سادتي إني أطلب من السيد ت    

 .لتقديم النشاطات لهيئته حول مسألة الفضاء والمياه         
 .لكم الكلمة يا سيدي   

ترجمة فورية    ) (اليابان (اوغاوا . السيد ت
شكرًا السيد الرئيس على       ): من اللغة اإلنكليزية   

ة  إعطائي فرصة تقديم التجارب في اليابان والخبر         
 .اليابانية فيما يتعلق بمراقبة البيانات من الفضاء           

اسمحوا لي أن أبدأ آالمي هذا بهذه الصور        
منا المحيطات       ا أم ، التي توضح الصورة العامة للمياه     

 آما أن لدينا       ،والبحيرات واألنهار والغالف الجوي    
رها عن طريق    سبل لإلنتقال عبر هذه األنهار وغي   

هم  ف أن أذآرآم بأن  وأود.ر حالهطول وعن طريق الب 
ووصف آم المياه وآم نقل المياه ليس بالمهمة       

 وآم نقل المياه يتغير من مكان    البسيطة ألن آم المياه  
 .خرآل

إن مياه المحيطات ثابتة بعض الشيء حتى          
وإن آانت هناك تغيرات ترجع لكم المياه التي سجلت               

 فتجدون أن آمية المياه في     ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٦من عام 
 وهذه الصورة توضح   ،السبعة هذه قد تغير السنوات 

 اللون األصفر يوضح      ،أن آمية المياه تتبدل وتتغير   
األماآن التي تحتوي على مياه أآثر من غيرها وبها    
هطول شديد أما األلوان التي تختلف من األزرق    

؟يتعذر   [غامق فتوضح زيادة آميات البخر و    ال
يات    وهنا في الصورة األخرى نجد اإلمكان      ]سماعها؟

ت والجفاف ونعرف     الفيضانا    والخاصة بإنتاج الغذاء    
أن األمطار تتأثر بالتنبؤات المناخية وبالتغيرات        
المناخية والنماذج المناخية والتفاعل بين البحر       

ر في المناطق       وهذه الصورة توضح األمطا  ،والهواء
عملية اإلستهطال وتغير آميات    المدارية وقياسها و  

رات لقياس االستهطال على        لقد وضعنا رادا  .المياه
ساتل في إطار بعثة مشترآة بين اليابان والواليات             
المتحدة وزودنا الرادار بأجهزة مايكرويف للقياس         

 .والبث وبقدرة على معرفة هيكل االستهطال بدقة     

 هذا  ، أود أن أوضح لكم بعض هذه األحجام 
الساتل يمكنه التعرف على األحجام الثالثية بالنسبة        

يف  يكروا من الم  وهناك مثال آخر   لألعاصير   
اتل يمكنه مراقبة      وهذا السAMSREالراديوميتر  

ه   ابطة بالمي  ت راميترية المر اقية الب يالتغيرات الجيوفيز   
 يقوم بقياس لفترة ثالثة أعوام للتعرف على      ،وبالطاقة  

التغيرات المناخية على المدى الطويل وقد وضع هذا       
ي وتوضح  في المنطقة المدارية من المحيط الهاد           

الصورة أن هناك إختالفات زمنية في درجات         
 وإن هذه التغيرات    ،الحرارة بالنسبة لخط االستواء     

زادت بصورة       ينيو التي نلى ظاهرة ال   عإنما هي دليل    
جات الحرارة       ترون هنا در  ،٢٠٠٣خاصة في عام      

 .ينيونالتي إرتفعت بسبب ال  

أما هنا فقد قمنا بوضع صفحة على الويب             
 & grmm & amsre؟ [ات على أساس     توضح البيان 

amsrوقد رآزنا بصورة خاصة على األعاصير        ]؟
المدارية وترون أن التوزيع هنا وترون أن التشكيل   
المكون من احجام ثالثة وارد بجالء هنا وهنا عنوان          

 .طيعون اللجوء إليها  تصفحة الويب تس   

أما هذه المخططات فهي مخططات            
 العام وهذا المشروع     المستقبلية وهي قياس االستهطال      

 ولدينا    ،يتكون من ساتل ومن دراسة السواتل الثمانية  
 أما   .هنا رادار واحد لالستهطال وإمكانية لقياس المياه        

يف يمكنه دراسة   ورويكافي الساتل اآلخر فلدينا م   
وبذلك لنظام الرد هذا     ] ؟يتعذر سماعها؟ " [الوتر"

يمكن أن نحصل على عملية رصد عام للمياه آل         
 وهذا يوضح المعنى العلمي       .ث ساعات  ثال

ويمكن أن ننظر لخريطة     GPMـ  واالجتماعي لل 
األمطار آل ثالثة ساعات حتى نتعرف على التغيرات          
المناخية ونتمكن من تقيمها ونتمكن من رصد   

ن التنبؤات المناخية والتنبؤ        يهطال وتحس  تاالس
 .ر المياه وغيرها  دبالفيضانات وإدارة مصا   

ام اإلنذار بالفيضانات      ونحن ننظر في نظ   
 والبيانات من السواتل تقدم وتجمع في        GFESوهو 

محطات والشرآاء الذين يعملون في مجال تجميع       
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بيانات السواتل وتحليلها يقومون بتوزيع هذه البيانات          
 .عبر اإلنترنت 

وهذه بضعة أمثلة على النظام بالنسبة لمنطقة           
ة في     توضح أن الصور الملتقط    وهذه ،الجندة وغيرها

 وال شك أن مثل هذا    ،آوترا وحوض نهر ميغنا  براما
النوع للمعلومات هام للغاية بالنسبة إلدارة مصادر         

 وفي برامابوترا     ،المياه وآيفية التغلب على الفيضانات     
 وهذا صورة لمشروع     ، استكملنا دائرة الدراسات  

ألوس أي مراقبة األرض بصورة متقدمة للساتل        
رة مصادر المياه    وتمكنا من التعرف على إدا 

د الكوارث ووضعنا خريطة      صوالسيطرة ور 
للمخاطر سواء بالنسبة لألنهار أو البحيرات والهدف            
األساسي هو أن تخدم هذه البيانات عملية إدارة المياه          

 .ورصد الكوارث التي قد تقع    

وختامًا فإن الرصد عن طريق السواتل جيد            
رف على   للغاية ألنه يمكننا من تجميع البيانات والتع      

ولوجيات رصد المياه في السنوات األخيرة آما أن         نتك
هذه البيانات تستخدم لرصد إدارة مصادر المياه       
والتعرف على الفيضانات ويمكن أن تتحول إلى شيء       

 .ن إصغائكم  سملموس في المستقبل شكرًا لح    

شكرًا للسيد أوغاوا على إسهامه في      : الرئيس
ن سؤال    هل م  ،space and waterهذا الموضوع    

 . شكرًا جزيًال سيدي  ؟تريدون توجيهه للسيد أوغاوا  

واآلن أدعو السيد نيومان للتقدم بعرضه وهي    
 .ء على المحيطات والمياه الداخلية        نظرة من الفضا  

ترجمة فورية من   ) (ألمانيا(نيومان . السيد أ
 السادة    ، شكرًا السيد الرئيس   ): اللغة اإلنكليزية  

ة للتقدم لكم ببعض    شكرا إلعطائي الفرص  ،األعضاء 
البيانات الخاصة بالنظر عبر السواتل إلى المياه            

 وأود أن أبدأ بصورة    .الداخلية في المحيطات وغيرها     
ما نظرنا فإننا سوف نرى القارات       إذا  جميلة إننا  

رة   و هذه الص ،ات طى المحي روالمياه داخلها لكننا ال ن  
 فإن    ، التي تمت على أساس الصور الملتقطة بالسواتل          

محيطات لونها هنا أزرق وتوضح النشاط الذي            ال
 وما أريد أن أصل إليه من نتيجة هي تفهم      .يسودها

سات المختلفة ال شك      يااألرض والنظم الساحلية والق    
أن فيزياء المحيطات تقوم على أساس العالقة بين            

ألنشطة    اه في المحيط األطلسي والهندي و        اتوزيع المي 
نود أن نعرف آيف      ولذلك فإننا    ، ي تتم تالبشرية ال 

 ، يؤثر ذلك على النشاط البشري في إطار هذا النظام         
 إلى المحيطات والمناطق الساحلية           نلماذا ننظر إذ  و

 إن المحيطات جزء هام من النظام الساحلي           .والمياه
على األرض ويلعب دورًا أساسيًا في المناخ وفي             
دورة المياه وثاني أآسيد الكربون ودرجة الحرارة         

 واألحداث    .كات المرتبطة بالفضاء والوقت       والدينامي
التي تتم في غالبية هذه المناطق وهناك أنشطة مختلفة                 
آالصيد وغيرها ولذلك فإننا إذا ما نظرنا إلى هذه         

 أن هناك أنشطة تتعلق       المياه الداخلية فإننا سوف نرى       

مصادر المائية وغيرها داخل المناطق         ال  بالمصادر آ 
 .في الدول 

 نعطيكم فكرة عما نستطيع        نود اآلن أن نإذ
ذي يتم في هذه السواحل       الأن نقوم به ونفهم ما 

ة التي تعد    يااليكولوجية وندرك االجراءات الفيزيائ      
الموضوع األساسي الذي نحاول تفهمه وندرك في           
نفس الوقت مدى حساسية هذا الموضوع وآيفية        

 وآيف يمكن أن  ،تعامل المجتمعات مع هذه الظاهرة    
 .البشريةندير األنشطة   

 أدخل في تفصيل هذه    نبإيجاز وأنا ل  
ولكن يمكن إذا ما نظرنا من الفضاء أن      البارامترات   
ناصر     نرى الع ،  يمكن أن نرى آل شيء   ،نرى ما يلي  

الفيزيائية واالجراءات آدرجات الحرارة والهواء             
واألمواج وهناك إجراءات بيولوجية فعندما ننظر إلى            

عرف على تأثير ذلك   المياه واألمواج فإننا يمكن نت  
؟يتعذر   [ الخصائص      أما .على النظم الساحلية    

 شيء أخر ويمكن أن نتعرف على نوعية       ]سماعها؟
 فإننا    "موالسيتوبالنك "نا إذا ما نظرنا إلى        إن.المياه

يكولوجي    سوف نرى أن هذا األمر يدخل في الطار اال  
شطة   ن قد يؤثر على األ   "موالسيوتوبالنك "للمياه وإن  
 ذائبة    ادناك مواد أخرى معلقة أو مو     البشرية وه 

وتدخل في االطار االيكولوجي ويمكن في هذه الحالة        
أن نحافظ على المواد الداخلية لمحاولة استخدامها             

 يمكن أن   ؟ فكيف يمكن أن نفعل ذلك  .بصورة سليمة
نطهر المياه إذا ما تحدثنا عن نوعية المياه ولكن ماذا           

ت التي تتضمنها     عن لون المياه تحتوي على المعلوما 
المياه وعملية القياس تقضي بالتعرف على الكميات              
الخاصة بالمواد المتواجدة في المياه من خالل        
الكلوروفيل والمواد غير العضوية المعلقة والمواد     

 نوعية المياه     العضوية الذائبة وبعد ذلك يمكن أن نقيم    
إسهام دورة الكربون في المياه       في مجال اإلنتاج و     

 والمياه ليست فقط زرقاء ولكن     .اه الساحلية  وفي المي 
ذا    هناك ألوان مختلفة ه   ، البحر األسود ليس أسود  

اللون األصفر يوضح لون المياه في الصين ويمكن أن            
 .عرف على النظم الساحلية      تنستخدم اللون لل 

تناريف   وهذه صورة إلتقطت بالرادار في      
وتوضح األلوان المختلفة التي نراها وتوضح سطح           

 وهذا السطح يوضح لنا اتجاه المياه واتجاه          .ياهالم
ظنا هنا إلى جزء أخر من       ر  وإذا ما ن ،الرياح وغيرها 

الجزيرة فسوف نرى األشكال المختلفة والتي يمكن أن          
 .نستخدمها لتحديد االجراءات   

وهنا أيضًا صورة من فلوريدا ويمكن أن   
 وهذه .نستخدم هذه الصور للتحقق من المعلومات     

  ،صلنا إليه من الناحية االيكولوجية     و ما ت  أمثلة على
قد بدأوا في عام       سبيسوالزمالء في منظمة اليوني     

١٩٩٦ IRSP3انطالقا من ذلك فإننا تمكنا من         و
التعرف على ضرورة استخدام ساتل أساسي يغطي           

با وأنا ال يمكن أن أشرح بالتفصيل هذه التقنيات            وأور
ة في هذه   المختلفة المتوفرة وآذلك الموارد المائي      
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 تشبه العملية التي    ن هناك بضعة أمثلة إذ   .األماآن
 .أوضحتها لكم في البداية تتعلق بالنشاط في المحيطات           

ما الذي نعرفه       و ؟ما الذي نريد أن نفعله    
 هنالك ثالثة موضوعات الصيد وطبعًا        ؟بالضبط 

م وكنيرتبط بالمناخ وفي قانون المحيط والسيتوبال     
 أآسيد الكربون  ي ك ثانتعيش في هذه المياه وتستهل  

 نستطيع أن نتعرف على دورة الكربون     ، وبالتالي 
وندرك تمامًا أن هناك مشاآل بالنسبة لهذه المياه وإننا          
نتمكن في هذه الحالة من التعرف على نوعية المياه        

 هنا بحر البلطيق مثًال وتستخدم     .من خالل الصور 
هذه الصور واحدة ألغراض علمية والثانية على       

يومي لتجميع البيانات ودعم الحكومات        أساس  
ت العاملة في مجال الرصد وهي ملتزمة            والوآاال

بي والتعرف   و بتطبيق اللوائح الخاصة باالتحاد األور     
على المعلومات المنتظمة التي تأتي حتى يتمكنوا من         

 .إجراء التقييم  

أما هذه الصورة فتثير البلبلة بعض الشيء      
 وهذه  ،هام جداً فهناك عالقات زرقاء تصبح جزء         

صورة لبحر البلطيق واألعشاب البحرية الزرقاء التي             
تؤثر على نوعية المياه والتي تشكل خطورة بالنسبة          
للسواح أو بالنسبة للسياحة وتمكننا هذه الصورة من       

 أدوات   ،  أما األدوات  .التعرف على نمو هذه األعشاب   
 ستة ماضية  و فقد إستخدمت لسنوات خمسة أ     ،الرصد
عرف على درجة الترددات ومنها نوعية       ت من الوتمكنا 

المياه وفي هذه الحالة نرى الصور الملتقطة عبر            
الساتل والتي توضح االستمرارية فإذا ما إنتقلنا أآثر            
من ذلك نرى أن هنا أدوات أآثر تعقيدًا يمكن أن    
تستخدم على مقياس أوسع وبذلك يمكن أن نتعرف     

ى   إدارتها حت على وضع المياه والبيانات الخاصة ب      
  .ر المائية  دإدارة المصا  نتمكن من تقييم نوعية المياه و  

من  ... وبالنسبة للناحية المادية أيضًا لها أهميتها وأنا            
فإننا نستطيع أن نحدد   صور قبل وإذا ما آان لدينا من   

إتجاه الرياح على مجال أآبر أو مكان أصغر بالنسبة              
هذا شاطئ     لهذه اإلعصار فإذا ما ذهبنا إلى الشاطئ ف       

دقة الصورة     نمارك و  االبحر الشمال بالقرب من الد     
 بعض مئة المترات وهذه الصور تمكن من      ، تبلغ مئة

إدارة السواحل وتحديد المعدل للتآآل وتدعم هذه     
 .مسألة شرآات الطاقة وإلى أخره         ... الصور أيضًا    

 فهناك مجموعة من المسائل استطعنا أن       نإذ
لى آل األسئلة ولكن     ندعمها ولم نستطيع أن نجيب ع  

خر وهو النقل      آنا على أية حال دعمًا وهناك شيء         قدم
والمسألة الهامة أننا قد إشترآنا مع الشرآاء اآلخرين           
في إجراء تحقيق في استخدام بيانات الرادارات وددنا          

 موجودة   ]؟يتعذر سماعها؟[أن نعرف إذا آانت هذه  
ي    والذ]؟يتعذر سماعها؟  [من أساسه وإذا درسنا من 

 النقاط     ]؟يتعذر سماعها؟ [ متر فإننا   ٢٠يتعدى 
  بالفعل نستطيع أن نجد فرص تكون  ن وإذ ،الحمراء 

ويف ولذا فإن      فيها هذه ما يسمى بموجات الفري       
شرآات التأمين سوف تستفيد من هذه الموجات وتتأآد          
أنها موجودة وعلى أية حال سوف نواصل هذا العمل         

مناطق الساحلية       مرة أخرى وذلك حتى نتفهم مشاآل ال 
 .وما تعترض وسائل المواصالت في المحيطات       

وهناك مسألة أخرى ذات أهمية وهي مسألة           
 فإن هناك حدث آبير لمنطقة لما            تلوث وفي أية حال      ال

 وهي قد اصطدمت فيها     ]؟يتعذر سماعها؟  [يسمى  
لم يكن  بترول آبيرة وهذه صورة للناقلة و   ناقلة  

 من األحياء    أو ننقذ أيئ طالوصول إلى هذا الشا   
المائية هناك وعلى أية حال نود أن نعرف المناطق          
المعرضة للخطر في هذا الشاطئ ألن هذا على أية             

 هنا يتوجب     .حال خطر آبير على مصائد األسماك     
؟يتعذر  [علينا أن نتخذ بعض االجراءات وذلك      

 ودخلنا إلى المناطق البرية وقد تحدثنا من        ]سماعها؟
 ولدينا هنا    ]يتعذر سماعها؟ ؟[قبل عن مرآز أنشئ في  

 وأنا سأتحدث     .٢٠٠٠ في عام  ]؟يتعذر سماعها؟ [مثل  
  ]؟يتعذر سماعها؟  [هنا عن مستوى النهر في مدينة    

في الوسط وآل هذه األرقام األخرى هي نفس تدل            
على نفس الشكل صور الموجة التي أغرقت وقد      
قدمنا فرق لإلنقاذ وقدمنا للسلطات المحلية مساعدات               

بيانات     إلى أخره وقدمنا أيضا معلومات و      البناءإلعادة 
وقدمنا أيضًا لشرآات التأمين وهذا نفس الشيء        
للمنطقة القريبة من النهر أيضًا وهذا يوضح المدينة           
آلها قد وقعت تحت الفيضان واستخدام هذا النوع من         
البيانات فإننا نقدم هذه البيانات للسلطات وحتى               

ار التي تتعرض لها       خط يتعرفوا على التلوث وعلى األ     
 .تلك المناطق   

سوف أنهي حديثي بهذه الحالة المأساوية         و
التي حدثت في العام الماضي في منطقة المحيط          

 وذلك   ]؟يتعذر سماعها؟ [صورتان لمنطقة    اتان وه
قبل إعصار تسونامي وهذه توضح على أية حال        
الضرر الذي ألحقه تسونامي بالساحل المحلي فقد              

ياآل البنى األساسية هنا قد تدمرت         تبينت لكم أن اله 
تمامًا وعادة ال يكون هانك ساتل فوق المنطقة التي       
تتضرر ولكن هذا الساتل آان موجودًا في هذه     

 هذا له تأثير     ن إذ،المنطقة حينما وقعت الكارثة      
 في     ]؟يتعذر سماعها؟  [ على منطقة    ]؟يتعذر سماعها؟ [

 .أقل من يوم

  ]عها؟؟يتعذر سما[هذا مثل أخر لمنطقة      
حيث أنه تم تحديد المناطق التي تعرضت لدمار أآثر          

سلوب المتخذ لتحديد    األمن غيرها ودمار آثير وهو 
الدمار الذي يلحق بهذه المناطق إذًا هذه إستعراض          
سريع لألنشطة التي نقوم بها بشرآائنا في ألمانيا        

 .با وبطبيعة الحال وفي أور    

راء عن   آوأود أن أختتم عرضي هذا بثالثة       
 هذا   ]؟يتعذر سماعها؟ [ آيف يمكن أن ن  إذ،المستقبل

مة أظن      اليس فقط في معاهد التحتية ولكن بصفة ع         
 المراقبة     ]؟يتعذر سماعها؟[أنكم قد سمعتم جميعا عن    

العامة للبيئة وآذلك مبادرة الخاصة بااليسا واالتحاد        
  ]؟يتعذر سماعها؟  [بي لكن هناك ما يسمى     واألور

 بالنسبة    باوء خارج أور    ولدينا على أية حال عمال     
للمناطق الساحلية وآما ذآرتم ربما أنتم سمعتم عن        
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شيء من هذا معلومات التي يقدمها السواتل للمناطق            
المتعرضة لألخطار وأية من المآسي اإلنسانية التي قد          

 وفي هذه اآلونة على أية حال فنحن ندرس في              .تقع
سوف خزانات المياه العذبة في المناطق البرية وهذه         

يتم تقديمها بعد ثالثة أسابيع من اليوم للجنة          
 .روبيةواأل

مشروع المتكامل   ال وفي إطار ما يسمى   
للموارد المائية والذي يدمج تقويم المناطق وآذلك        

ناك أرجاء أخرى        نوعية المياه وما يتم أيضا في وه   
سيا وغيرها وذلك لوضع    آ  وافريقي أيتم فيها هذا في 

وإذا ما نجحنا      .  هذا المجال   خدمات لتقويم التشغيل في   
إلدارة     تشغيلية  تفي هذا المسعى فإننا سنوفر خدما      

 .المياه

 وأشكرآم على حسن    .هذا آل ما في جعبتي    
  ، إن آانت لديكم أسئلة يمكن أن تتصلو بي    .إنتباهكم

 .شكرًا. األسئلة  توجهوا  و أرجوا أن تتصلوا بي أ   

 أنت قد     .شكرًا للسيد نيومان  : الرئيس
 هل لديكم من  .عل مسألة الفضاء والمياه   أوضحت بالف   

 . ال؟أسئلة أو تعليقات   

سنلتقي غدًا إن شاء اهللا ولكن قبل أن أهم         
تنفيذ    " ٦ نستأنف دراستنا للبند    ،  أوضح ما يلي   ،بذلك

 والبند الوحيد المتبقي أو الشيء         "٣مؤتمر  التوصيات  
الوحيد المتبقي من هذا البند هي الجملة التي تتعلق         

 وآمل أن الوفود المهتمة     .ة عمل المكتب  باستراتيجي 
 بعد هذا سوف  غدا،تقرير ال قدم لنسوف تتفق على هذا  

 والذي آان من ١٢نبدأ وننتهي من دراسة البند 
تشكيل مكتب    "المفروض أن نتاوله عصر اليوم وهو    

 ".٢٠٠٧-٢٠٠٦اللجنة والهيئات الفرعية للفترة     
ألنني   ا غدتمع إلى بيان لرئيس الجمعية اآلسيوية      سون

  ]؟يتعذر سماعها؟ [أفهم أن وفد باآستان هو الذي    
أيضًا سوف نسمع من حسب ما آمل باآستان غدًا       

 .بشأن هذا الموضوع 

 ١٣سوف نواصل وننتهي من دراسة البند     
دث عن المسائل     حوحينما نت  ،  "مسائل أخرى  "وهو 

األخرى فمن بين الموضوعات األخرى التي        
وا منكم أن تفكروا      سندرسها هي الورقة األخرى وأرج     

 .فيها اليوم 

نص   ،ومرة أخرى أشكرآم على ما أديتموه 
الورقة نص مرن ليست المسألة نعم أو ال ولكن مسألة          
على أية حال يمكن أن ندخل عليها التعديالت المناسبة         

 إذا آان لديكم     ، حتى نحقق الهدف المنشود من الورقة       
ه  أية أفكار على تحسين النص فإننا سنستمع إلى هذ    

 وهناك بعض االقتراحات التي تم تقديمها        .األفكار 
واألستاذ آوبال قدم بعض االقتراحات وأنا قلت له أن           

الورقة    اإلعراب عنه وسوف تعدل    هذا سوف يتم  
يعن لها    ونفس الشيء ستفعل الوفود األخرى التي قد      

قدم أي تعديل على النص حتى يعمل الفريق     أن ت
 .أفضل على نحو  العامل  

نبدأ بإعتماد     سوف ١٣هي البند وحين ينت
  ،  نبدأ باعتماد التقرير في الصباح   التقرير وأملي بأن 

وننتهي منه في أقرب وقت ممكن عصر غد إن شاء           
 .اهللا

  ؟ هل لديكم أي أسئلة حول جدول العمل غداً     
 .إن لم يكن رفعت الجلسة   

 

 ٠٧/١٨اختتمت الجلسة حوالي الساعة 


