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حمضر مستنسخ غري منقح  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

 يف األغراض السلمية  
 
 

 ٥٤٤ الجلسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٥يونيو / حزيران١٥ األربعاء
 فييـنا

 
 )نيجيريا(أبيدون . السيد أ: الرئيس

 
 ١٦/١٠الجلسة حوالي الساعة فتتحت ا

 المندوبون   صباح الخير أيها   :الرئيس
 للكوبوس، لجنة      ٥٤٤أعلن افتتاح الجلسة      .. الكرام

هذا    . استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السليمة         
جدول   على  ٧الصباح سنستأنف النظر في البند     

تقرير اللجنة الفرعية والتقنية والعلمية          "األعمال وهو  
، وسنصغي إلى تقرير من        "٤١عن أعمال دورها  

 من اللجنة     ائي  الحطام الفض    رئيس الفريق العامل على   
الفرعية العلمية والتقنية حول العمل ما بين الدورتين       

 ٩للفريق العامل، آما أننا سنستأنف النظر في البند      
ض   االفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء، استعر        "

 على جدول األعمال   ١٠، والبند   "الحالة الراهنة    
ي   ، بعد ذلك سنستمر بالنظر ف    "الفضاء والمجتمع   "

تنفيذ توصيات     " من جدول األعمال   ٦البند 
 على   ١١ آما أننا سنبدأ النظر بالبند        "٣اليونيسبيس

مسائل    " ١٣ والبند  "الفضاء والمياه   "جدول األعمال  
 ."أخرى

وفي ختام جلسة هذا الصباح سيكون لدينا          
عرض تقني من السيد ريتشارد بروآر من ألمانيا     

، DLR لـ  مدرسية  ت مختبرا  "وعنوان مداخلته هو   
 ."آيفية تعزيز االهتمام في علوم الفضاء     

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعلم المندوبين       
بأن الفريق العامل على الحطام الفضائي من اللجنة                
الفرعية العلمية والتقنية يعقد اآلن جلسته ما بين     

والفريق العامل على استخدام        . ٧الدورتين في القاعة   
فضاء الخارجي للجنة          مصادر القدرة النووية في ال    

 .C0713الفرعية أيضًا يعقد اجتماعه في القاعة         

المندوبين الكرام، هذا هو جدول أعمالنا      
لجلسة هذا الصباح، هل لديكم من تعليقات؟ في غياب             

 على   ٧تعليقات سوف نستأنف النظر في البند       أية 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية         "جدول األعمال  
 وسنصغي اآلن إلى الفريق      "٤٢تها عن أعمال دور 

بورتيلي من   .العامل من الحطام الفضائي، السيد ك       
تفضل السيد    . إيطاليا حول أعمال الفريق العامل        

 .بورتيلي لديك الكلمة  

ترجمة فورية    ) (ايطاليا  (بورتيلي  . السيد ك
المندوبون . شكرًا سيدي الرئيس  ): من اللغة اإلنكليزية 

يتعذر  ؟[لعكم على تقرير     الكرام، اسمحوا لي أن أط      
 المحرز في إطار أعمال الفريق العامل في            ]؟سماعها

 .الحطام الفضائي    

  ١٣الفريق العامل قد بدأ عمله في         
 ١٦يونيو ومن المتوقع أن يعمل حتى       /حزيران
ر الذي توصلت إليه     ايونيو بموجب القر  /حزيران
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 التي    ٤٢اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها       
  ٤فبراير إلى   / من شهر شباط٢١ي فيينا في    عقدت ف

وتتذآرون أن اللجنة الفرعية        . مارس هذا العام   / آذار
العلمية والتقنية قد وافقت أيضًا على أن يطور الفريق              

وهذا سوف العامل وثيقة حول تخفيف حطام الفضاء         
يلجأ إلى المضمون التقني إلى لجنة تنسيق الحطام             

دئ التوجيهية لتخفيف     بين الوآاالت والمبا   الفضائي  
، هذه الوثيقة لن   L.206الوثيقة    في .الحطام الفضائي    

تكون ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي وسوف     
تأخذ بعين االعتبار معاهدات األمم المتحدة ومبادئها        

 .المتعلقة بالفضاء الخارجي      

آما أود أن أشير في هذا الصدد إلى اتفاقية        
صادقت عليها اللجنة        أخرى مهمة للفريق العامل       

الفرعية العلمية والتقنية، وبموجب ذلك فإن اللجنة            
الفرعية ستستمر في النظر بالبند المتعلق في الحطام            
الفضائي بموجب خطة العمل الجديدة التي تغطي              

، والعمل  ٢٠٠٧ إلى  ٢٠٠٥الفترة الممتدة من   
بموجب هذا البند سيكمن في النظر في ممارسات          

فيف الحطام الفضائي وتحضير          الدول في مجال تخ    
وثيقة حول تخفيف الحطام الفضائي الذي سوف            

 عام   ٤٤يعرض لتنظر فيه اللجنة الفرعية في دورتها          
٢٠٠٧. 

ويوم االثنين اتفق الفريق العامل على جدول       
عمله بين الدورتين وانطالقًا من جدول األعمال هذا،     

هي   ة التالية، و   م فإن الفريق العامل قد أنيطت به المه        
أوًال، نقاش العمل المتعلق بتوجيهات الحطام            

ثانيًا، مراجعة االقتراحات التي تقدمت بها           . الفضائي 
الدول األعضاء حول وثيقة تتعلق بتخفيف الحطام            

وثالثًا، إضفاء اللمسات        . الفضائي يطورها هذا الفريق     
المطورة     األخيرة على وثيقة تلحق بهذه الوثيقة     

رابعًا، أيضًا صياغة هذه      . ي المتعلقة بالحطام الفضائ     
خامسًا، مناقشة      . الحطام الفضائي    في الوثيقة المتعلقة   

جدول أعمال االجتماع المقبل للفريق العامل على         
 .الحطام الفضائي، وأخيرًا رئاسة الفريق العامل          

أنه انطالقًا من هذا       بيسعدني أيضًا أن أعلمكم   
معظم    بنجاح   الصباح فإن الفريق العامل قد أنجز          

المهام المذآورة آنفًا، وفي هذه اللحظة هو يحضر             
. مسودة وثيقة حول تخفيف الحطام الفضائي       

واالقتراح الذي تقدمت فيه فرنسا وألمانيا والهند        
واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ووآالة           

قاعدة واألساس     ال قد شكل  "ESA"الفضاء األوروبية   
. طام الفضائي    لمسودة الوثيقة حول تخفيف الح    

واالقتراح قد ضمن في ورقة القاعة         
A/AC.105/2005/CRP.8،    وفي     ١ وفي الضميمة 

Corr.1      وتم توزيعها على أعضاء اللجنة، وإن ممثلي 
الدول األعضاء التالية والمنظمات الدولية والمراقبة          
يشارآون في االجتماع بين الدورتين للفريق العامل         

دا والصين  األرجنتين والبرازيل وآن  : وهم
والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا واليونان والهند        
وإيطاليا واليابان واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة           

  ESAوالواليات المتحدة ووآالة الفضاء األوروبية          

والمجلس االستشاري للفضاء، إضافة إلى ذلك، من          
 من ١٦المتوقع أن ينهي الفريق العامل عمله في     

، وفي ذلك الحين سوف أتقدم بتقرير         ونييو/حزيران
. حول نتائج أعمال الجلسة ما بين الدورتين للجنة    

 . سيدي الرئيس شكرًا

تيلي، باسم اللجنة     ر شكرًا للسيد بو: الرئيس
إضافة إلى شكر الفريق العامل          . أتوجه إليك بالشكر   

على الحطام الفضائي للعمل الممتاز الذي أنجزتموه          
 األمل بأن تتمكنوا بإنهاء    في هذه الدورة ويحدون 

هل من تعليقات حول     . عملكم بأسرع وقت ممكن  
 .مداخلة السيد بورتيلي؟ ال أرى من تعليقات     

 سوف نعلق النظر في البند       ،المندوبون الكرام 
تقرير اللجنة الفرعية        " على جدول األعمال وهو    ٧

لي  ، ونشكر السيد بورتي  "٤٢عن أعمال دورتها  
لق بالفريق العامل حول الحطام             لتقديمه التقرير المتع  

 .الفضائي 

أيها المندوبين الكرام، نستكمل اآلن النظر في       
الفوائد العرضية      " من جدول األعمال وعنوانه     ٩البند 

 هذا البند، إذ إنه ليس لدي من      "لتكنولوجيا الفضاء  
طلب للكلمة، ما من وفد يطلب الكلمة حول هذا البند           

 .تفضل . نان؟ اليو ٩من جدول األعمال البند  

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
. شكرًا السيد الرئيس  ): فورية من اللغة اإلنكليزية  

 أود أن   ٩صباح الخير جميعًا، فيما يتعلق بهذا البند            
 بالجهود    ،أآرر ما قلته باألمس فيما يتعلق أوالً         

المبذولة لتزويد الدعم على المستوى المؤسساتي     
امج التطبيقات الفضائية        ألنشطة المكتب حول برن    

  ٤ إلى  ٣فريق يتضمن   ل تأسيس   في والهدف هو  
أشخاص وحسب ليحضروا وثيقة تقدم إلى اللجنة            

فبراير المقبل حول آيفية تعزيز        /الفرعية في شباط  
  ، على مستوى الموارد البشرية والمالية والقدرات      

والبد أيضًا أن نطلب إليكم      . العمل في هذا المجال  
خرى أن تتقدم بآرائها حول هذا    ألاوإلى الوفود  

 نريد إذن أن نؤسس فريقًا صغيرًا للغاية،          .الموضوع
لجنة صغيرة، ليس مهم إذن إن آانت لجنة أو فريق،          
لكن هذا الفريق سوف يعد وثيقة حول آيفية مساعدة      
برنامج التطبيقات الفضائية والخبراء العاملين على             

ر الفوائد   التطبيقات الفضائية من أجل اإلسهام في نش      
العرضية للتطبيقات الفضائية والسيما إلى الدول         

 .النامية 

وفي هذه المناسبة أود أن أآرر أيضًا     
 على   ٨ الذي تقدمت به والذي يتعلق بالبند        ح االقترا

جدول األعمال المتعلق بالرسالة التي قلت باألمس إنه         
يجب أن توجه إلى الدول التي لم تنضم بعد إلى            

، رسالة تفسر آيفية االنضمام إلى         المعاهدات الخمسة   
أن    أنه ليس من الضرورة   بع التأآيد   مهذه المعاهدات  

لديها برنامج استكشاف فضاء أو        تكون هذه الدولة   
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تطبيقات فضائية، لكن يمكنها أن تنظم إلى هذه         
 .شكرًا سيدي الرئيس  . المعاهدات 

أشكر السيد آاسابوغلو وتعليقه على       : الرئيس
رضية، وأود أن أطلب من مدير    مسألة الفوائد الع  

 .المكتب أن يعلق بدوره على هذا الكالم    

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

يمكن أن ُيطلب من     .  سيدي الرئيس  ):اإلنكليزية
المكتب أن يشارك في عمل هذه المجموعة إذا ما           

ة المكتب،   قررتم إنشائها، وذلك لالستفادة من خبر    
وسنفكر في التقرير طبعًا ومتى سيكون جاهزًا، وهذا       
يتطلب حضور عدد من األشخاص حتى يتبادلوا        

هذا هو الشيء الذي      . النظر واألفكار واالقتراحات    
شكرًا سيدي . يمكن للمكتب أن يقدمه في هذا المضمار    

 .الرئيس 

 شكرًا للسيد آماشيو، هل يمكن    :الرئيس
د آماشيو أن يتفقا أن يكون     لو والسيغللسيد آاسابو 

هنالك بعض الخبراء من البلدان المختلفة الذين لهم           
نشاط في ميدان الفضاء والذين يمكن أن يساعدوا على           

ال أعرف ماذا    . وضع شيء بشأن الفوائد العرضية    
 ولكن نحن في حاجة إلى شيء يمكن         ،يمكن أن يقدموا

 هي   فما . أن يصلوا إليه قبل نهاية هذه الدورة مثالً     
االقتراحات لجمع هؤالء الخبراء؟ أرى مندوب           

 .الواليات المتحدة  

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

ض أن تنظر مجموعة خبراء      اعتراال . سيدي الرئيس 
ح لشيء مختلف، وهو      في هذه المسألة، ولكني مرتا    

ي سيكلف بتنسيق     الشخص الذ  وأن نعرف من ه 
إنني لم أفهم بعد آيف يمكن للمكتب أن يجد    . العملية 

الوقت والموارد للقيام بعملية تنسيق في هذا الصدد،             
إنني أقول إنه       . إال إذا آان المكتب على رأي مختلف      

  ، إذا ما آان هناك خبراء فالبد أن يكون هنالك منسق    
 والبد أن نعرف من هم أعضاء المجموعة ومن هو     

ق وإذا أمكن ذلك يجب أن نتعرف عليهم قبل         المنس
 إال إذا آان المكتب قد آّون فكرة    .نهاية هذه الدورة 

ولكن   . حول الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا الصدد     
أعتقد بأننا آنتيجة ألعمال اللجان الفرعية المختلفة          
باألخص منها الفنية، فنحن على بينة من الوضع         

قد   . ل أي اقتراح منكم   مستعدون لقبو الحالي، لكننا     
  ، ة في اليوم أو اليومين القادمين      قيمكن إحضار وثي  

بتعيين شخص يكون هو المنسق لمجموعة الخبراء      
 . شكرا.هذه

إنني سأعطي      . ألستاذ آاسابوغلو ا: الرئيس
الكلمة للسيد هودجكينز بعدآم وآل الوفود األخرى        

هل يمكن أن أطلب   . المهتمة بالموضوع ثم المكتب 
لوفود األخرى أن تساعد اللجنة بشأن       منكم وا

التعيينات المختلفة، ويمكن مثًال من هنا إلى يوم غد            

إن السيد هودجكينز قد    . أن نقدم شيئًا يمكن أن نتدارسه 
بّين لنا ما هي األشياء التي يجب أن نقدمها وأطلب         

 .من المكتب أن يعلق على ذلك   

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (يالفضاء الخارج    

أنا أوافق على اقتراح       . سيدي الرئيس): اإلنكليزية
نفس    عمل آبير، وفي  اآلن  إننا لنا    . الواليات المتحدة  

إذا ما آان هناك مجموعة ستنشأ فنحن نود أن      وقت  ال
شكرًا  . نشارك في عملها وذلك لتقديم الخبرة التي لدينا         

 .سيدي الرئيس 

 هل أنتم  ،غلواألستاذ آاسابو : الرئيس
 راضون على هذا الترتيب؟   

ترجمة فورية       ()اليونان ( السيد آاسابوغلو
نعم، ونشكر الزميل األمريكي     : ): من اللغة اإلنكليزية  

 .على دعمه لعملنا 

حتى نتحصل على هذه الوثيقة        : الرئيس
الفوائد  " الخاص بـ  ٩أمس، فإننا نعلق دراسة البند        

 ."العرضية 

 ١٠ أن ننظر بالبند    سيداتي سادتي، أود اآلن  
 ولي من المتحدثين مندوب     ، "الفضاء والمجتمع    "

 .لكم الكلمة  . الواليات المتحدة السيد هيغينز   

الواليات المتحدة    ( هيغينز. جالسيد 
): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    ) (األمريكية

سيدي الرئيس، إن وفد بالدي سعيد بالحديث حول هذا    
ربية في العلوم وفي    الموضوع، نحن نعرف دور الت 

الهندسة والحسابيات، وذلك شيء مهم حتى نقوي         
القدرات الخاصة بالبلدان المختلفة وحتى ندعم فرص            
التربية في ميدان استخدام الصواريخ واألقمار       

 ونحن نعتقد أن   .الصناعية والفضاء بصفة عامة     
التربية هي مسألة مهمة       مسألة العالقة بين الفضاء و       

لوم والتقنيات هي شيء يتعلمه الشباب          ن الع  أجدًا، إذ   
في المدارس وفي الجامعات، ونحن نبدأ ذلك في         

إن لنا    . المدارس الثانوية ولنا عدة برامج بهذا الشأن     
حاجيات بالنسبة للمستقبل في هذا الصدد، إننا ننظر        
في برامج المدارس وبرامج التربية بصفة عامة،         

 هي   ونطلب من مؤسسة ناسا في بالدنا أن تهتم      
األخرى بهذه المدارس والجامعات لوضع برنامج           

وإن هؤالء . خاص برواد الفضاء ولتعليم الناس بشأنها     
الرواد للفضاء، هم يقومون بدورهم بعمل آبير في          
المحطات الفضائية ويكونون جسورًا بين المجموعة       

 وهي تقدم   .العلمية في بالدنا والمجموعات الشبابية       
ها الشباب عبر اإلنترنت     برامج يمكن أن يتحصل علي   

  .تشارك فيه عدة مؤسسات خاصة    ووعبر الحاسوب  
وتختار الناسا عددًا من المدارس وتقيم معها شراآة      

 سنوات لتسمح لها تلك الفترة أن تنفذ برنامجًا         ٣لمدة 
 .للتوعية ولتربية الشباب في ميدان الفضاء      
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وننظر في البرامج في المدارس المختلفة         
حتوي على جزء يمس بمسائل        ونتأآد من أنها ت   

الفضاء وذلك للتربية العامة وشيئًا فشيئًا فإن عدد        
 في    ١٥٠المدارس التي تتعاون معها الناس سيبلغ      

ونحن سعيدون . واشنطن وفي بورتوريكو باألخص  
 ووزارة الثقافة      األوروبية للفضاء   والوآالة    ابأن الناس 

نفذ والعلوم والتربية في هولندا اتفقوا مع بعض حتى ي           
بعض هذه البرامج الفضائية في هولندا مثًال، ولنا       
دروس ونختار عدد من المدارس، آما سبق وقلت،        

 . سنوات٣نتعاون معها في إطار شراآة تدوم     

  ا ثم هنالك مبادرة أخرى من طرف الناس   
وهي برنامج يقدم األدوات ويقدم المعلومات حتى       

،   تستخدمها المؤسسات الثقافية المختلفة في البلد       
ونحاول آذلك توعية العموم، توعية الجمهور، بصفة      
عامة، حتى يكونوا على علم بما يجري في ميدان          
الفضاء، وهذا نشاط تقوم به على مستوى البلد آله،       
وتشارك فيه المجموعات المحلية والشرآات         
والمتاحف واألوساط العلمية ومدن العلم، ونحن نعمل       

ك حتى نزيد    ذلك مع هذه األطراف المختلفة وذل  آ
الوعي والثقافة في ميدان الفضاء بصفة عامة ونرآز              
في بعض الحاالت على ميادين مثل االستشعار عن        

ونحن نتمنى أن تعطينا اإلمكانيات      . بعد وإلى آخره  
التي لدينا الفرصة حتى نتمادى في تنفيذ مثل هذا            

 ١١البرنامج وإننا بدأنا في هذا العمل التدربيبي منذ     
 مدرسة في عدد آبير من   ١٥٠٠٠ا بـ سنة واهتممن

البلدان وتعاونا معها ونتحصل على بيانات دقيقة تأتينا          
وفي سنة    . من آل النواحي، وهذا برنامج ناجح      

 أي السنة الجارية، سيعقد في الجمهورية       ٢٠٠٥
التشيكية مؤتمر حول هذه المسائل في شهر        

أغسطس القادم، وذلك      /يوليو إلى شهر آب  /تموز
لعيد العاشر إلنشاء هذا البرنامج والورشات      احتفاًال با  
 .المختلفة  

 هو    GLOBEوإن هذا البرنامج الذي اسمه  
نه يفيد البلدان المشترآة     أبرنامج مهم وهو دولي، إذ  

زيد في توعية الجمهور بمسائل الفضاء        ن فيه، وحتى   
بصفة عامة، آما قلت، وتوعية الطلبة في المدارس            

مختلفة ونقوم بها في        وفي الجامعات، فهنالك نشاطات         
 في العالم وجعلناه جزء من      عدد وافر من البلدان

، وهذه أشياء تتطلب مجهودًا خاصًا       برامج الدراسة
ويمكن أن    . من الطالب ومن األساتذة على حد سواء      

يستخدموا البيانات الموجودة في ميدان العلوم       
 .والتقنيات والهندسة والحسابيات    

انيات الجديدة التي        وإننا مازلنا ننظر في اإلمك     
ويمكن .  لنا بإشعاع خاص في هذا الميدان     حتسم

الحصول على آل هذه البيانات عن طريق اإلنترنت     
إننا نشجع الطلبة في آل         . باب التربية    و االخاص بالناس    

بلدان العالم أن يهتموا بهذا الميدان، ونحن مستعدون    
للتعاون والدعم، الموارد يمكن إيجادها، ولكني أعتقد          
أن الهدف هو أن نزيد في توعية الجميع وتثقيف    

 .الجميع في هذا الصدد   

إن بلدي يقوم بمجهود خاص لفائدة األجيال      
ما يهمهم في     آل  القادمة بحيث نضع تحت تصرفهم        

ميدان النشاط الفضائي، ونحن مستعدون االستعداد         
التام لتبادل اآلراء مع اللجنة وإلعالمكم بكل النشاط          

 .شكرًا سيدي الرئيس . الذي نقوم به 

أشكرآم على هذا الحديث حول       : الرئيس
 .، وأعطي الكلمة ألوآرانيا، السيدة زوباك     ١٠البند 

ترجمة فورية     ) (أوآرانيا (زوباك  . نالسيدة 
 سيدي الرئيس،    اباسم وفد أوآراني): من اللغة الروسية 

ننا واثقون من أن     أول لكم أود أن أشكرآم وأهنئكم وأق  
 .ن دورة ناجحة هذه الدورة ستكو

بالنسبة لهذا البند، فإن برنامج الثقافة والتربية           
متطور وهو ينقسم إلى جزأين، جزء يمس بالقانون         

 وذلك قصد تربية     ،وجزء يمس بالفنون والتقنيات     
وإن المرآز المهتم بالنشاط الفضائي،           . شباب أوآرانيا  

ألجيال    اأن يدرب   هذا المرآز في أوآرانيا يحاول        
ننا في حاجة إلى مزيد من      أوآرانيا، إذ  القادمة في أ 

ونحن    . العلماء في ميدان الفضاء واستغالل الفضاء        
نقوم بتدريب الطلبة سواء بالحضور مباشرة         
بالمدارس والجامعات أو عن طريق المراسلة بالنسبة          
لبناء الصواريخ مثًال واآتشاف الفضاء، ونحضر في         

أن   آل النشاطات الدولية والمعارض التي تقام بش       
وإن هذا المرآز الذي لدينا له متحف حول      . الطلبة 

الفضاء وهو وضع عددًا من الكتيبات حول      
الميكانيكية وحول العلماء في الفضاء، ثم المؤسسات         

 .الخاصة بالفضاء وغير ذلك     

 أقمنا اتفاقية بين هذا المرآز     ٢٠٠١وفي سنة 
في أوآرانيا والمؤسسات الروسية المختصة منذ سنة        

تنا إلى إنشاء هذا المرآز، الذي تحدثت       أوصل١٩٩٨
هذا المرآز يهتم آذلك بقانون الفضاء وآل       . عنه

المسائل القضائية التي تهم أوآرانيا واالتحاد الروسي            
وآذلك مجموعة البلدان المستقلة، الجمهوريات       
السابقة في االتحاد السوفييتي، وهي آلها تهتم بمسائل          

مم المتحدة بهذا    الفضاء والقوانين ودور منظومة األ   
 . الشأن، ومواضيع أخرى طبعاً   

ن أوآرانيا، سيدي الرئيس، لها عدد قليل من       إ
العلماء ولكن لنا برامج مختلفة بالشراآة مع الواليات           
المتحدة األمريكية تجعلنا ندرب أآثر عدد ممكن من        

ولنا آذلك عدة     . العلماء والمختصين في مدائن الفضاء       
رآة في عدة أشكال، فهناك       جهات حكومية تقدم المشا   

 ومدن ]؟يتعذر سماعها  ؟[الجوامع مثًال في آييف و     
أخرى وجامعات أخرى في بلدنا تشارك في هذا        

 . البرنامج

باإلضافة إلى هذا النشاط فإن أوآرانيا تقوم        
بعمل خاص بالتقنيات المتعلقة بالصواريخ وهي لها          

 األوروبية   برنامج شراآة مع الوآالة الفضائية      
ل، ولنا مشاريع مختلفة وهي مشاريع      تدام السواالستخ
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تعمل آمشاريع نموذجية للعلوم التطبيقية في أوآرانيا،           
ومع آخر السنة الحالية فسيكون لنا مجموعة من      
البيانات والوثائق التي يمكن للطلبة استخدامها، إذ            
نحن نحاول أن نشرآهم في هذا النوع من النشاط      

نا، وإن هذا المشروع   وآذلك الشباب الباحث في بالد    
عدة بلدان لها  . يرمي إلى تعزيز صورة هذا النشاط    

برامج شبابية في هذا الميدان ولذا قد يكون من المهم   
نحن لنا خبرة    . أن نعقد مؤتمرًا دوليًا حول هذه المسألة  

عدون باستضافة مثل هذا     بهذا الموضوع ومست 
 .شكرًا سيدي الرئيس  . المؤتمر

أوآرانيا السيدة  أشكر مندوبة : الرئيس
ان   نريشاأعطي اآلن الكلمة للهند السيد راد      . زوباك

 .١٠حول البند  

ترجمة    ()الهند( ريشمانررادا. السيد د
نا في     س، إني السيد الرئ): فورية من اللغة اإلنكليزية   

إن قلة العلم في هذا        .  موضوع مهم الهند نعتقد أن هذا   
ذا هو   وه. الميدان هو مشكل تتشاطره البلدان النامية       

السبب الذي جعلنا نطالب في إعالن فيينا أن تقوم          
البلدان بمجهود خاص في ميدان التثقيف والتربية       

 تل الريفية وذلك باالهتمام بالبرامج الخاصة بالسوا        
ن الخاص باأللفية األممية قد         وإن اإلعال . والفضاء 

ذلك شيء مهم جدًا بالنسبة      أن ار إلى ذلك، إذ   أش
الجتماعية واالقتصادية ولمقاومة        للتنمية الثقافية وا   

 .الفقر واستئصاله   

وإننا نعتقد أننا في الهند لنا خبرة في هذا         
الميدان وباألخص في التربية عن بعد والتطبيب عن        
بعد، وآذلك المراآز والموارد الموجودة في القرى         

 .في الهند 

إننا لنا أقمار صناعية تسهل هذه العملية ولنا         
لنا آذلك    . عدة أقاليم في الهند   عدة شبكات تربوية في   

في منطقة     ١٠٠مدارس هندسية، مثًال أآثر من  
آارناتاآا التي هي جزء من الشبكة، ولنا آذلك تقريبًا          

 موضوع في ميدان الهندسة ندرسها عبر هذه      ٤٠
إن منطقة آارناتاآا تقوم بنشاط خاص في           . الشبكة

ميدان الفضاء وفي ميدان التربية بصفة عامة، وبعض          
لمدارس موجودة في المناطق النائية التي ليس فيها             ا

آهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية وذلك حتى تشغل          
 .الشبكات التي تغطيها وحتى يتعلم الشباب فيها        

لنا عدد من المدارس االبتدائية والثانوية      
وآذلك العليا التي تعطي برامج وتنفذ برامج خاصة            

ونحن نعتقد . ت بالتدريب عبر هذه الشبكات التي ذآر  
الشبكة بحيث نغطي     أننا ستكون لنا توسيعات لهذه    

جاستان وبيهار وأوريسا وآذلك    ا رمناطق بانجاب و    
 .المنطقة الشمالية الشرقية في الهند       

سيدي الرئيس، إننا حققنا تقدمًا آبيرًا في           
 ١١٣السنوات األخيرة، مثًال بالنسبة للطب، لنا          

 محطات    ٧ذلك   مستشفًا مغطى بهذه الشبكة، ولنا آ 

  ك متنقلة، وآل المناطق الموجودة في شمال البلد وآذل          
هناك     . الجذر قد أعطيت الفرصة لالشتراك في الشبكة       

 استشارة طبية تقدم عبر هذه الشبكة   ٥٠٠٠٠قرابة 
 .وهي طريقة ناجعة جدًا لتقديم الخدمات      

سيدي الرئيس، إننا نهتم بالمناطق الريفية          
تسهر عليه الوآاالت    صدد في هذا ال  ولنا برنامج آبير  

الفضائية المختلفة في البلد، وآذلك عبر الحكومة        
 بتقديم هذه الخدمات، آما       ح تسمآليات   المرآزية، ولنا   

قلنا، التربية عن بعد والتطبيب عن بعد وآذلك        
البيانات حول الموارد الطبيعية وتخطيط النشاطات               

وآذلك نغطي    . التنموية في المستوى المحلي في البلد      
 وصيد األسماك واألراضي       ة عاميادين مثل الزر 

والموارد المائية وآذلك الماشية ونقدم بيانات حول       
األرصاد الجوية، آل ذلك نغطيه بفضل هذه الشبكة،         
وسوف نزيد بعدد الشبكات بحيث نغطي مناطق           

وستكون لنا في   . أخرى التي لم تكن مغطاة حتى اآلن      
 .النوع محطة من هذا   ١٠٠ قرابة ٢٠٠٦آخر سنة  

إن الهند تشارك في تنمية     . سيدي الرئيس
الموارد البشرية في ميدان العلوم الفضائية والتقنيات        
في آل منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك مشارآة             
منا في بناء القدرات في المستقبل وآذلك عبر المراآز       

إن هذه النشاطات موجودة في      . اإلقليمية لألمم المتحدة 
إن آل . فيما بعد أثناء هذه الدورة  عرض سنقدمه لكم 

المتطلبات، سيدي الرئيس، من شأنها أن تساعد في         
التنمية لبلداننا النامية وهي تستجيب لكل التحديات           

 .التي نواجهها في هذا الصدد     

الفضاء    " ١٠سيدي الرئيس، بالنسبة للبند   
 نود أن نقدم لكم فيديو قصير حتى يبين لكم        "والمجتمع

 .ائيات في بالدنا   ما هو دور الفض  

 ).يتم هنا عرض لفيديو من قبل وفد الهند   (

 أتوجه بالشكر إلى السيد ممثل الهند         :سيالرئ
  ، "الفضاء والمجتمع  " ١٠على هذه المداخلة على البند    

وأدعو السيدة ممثلة آوبا إلى التوجه بالحديث إلى       
 .اللجنة عن البند نفسه   

ترجمة فورية       ()آوبا ( باالسيوس . لالسيدة 
 سيادة الرئيس، نود أن نتوجه      ):ن اللغة اإلسبانية  م

بالشكر للجنة على إتاحة الفرصة لنا لكي نقدم لكم        
بعض الخبرات التي لدينا في بلدنا، وذلك بالنسبة             

لتعليم وارتباط التعليم     لمسألة غاية في األهمية وهي ا    
 بطلنا القومي آان يفكر      ]؟يتعذر سماعها؟   [.بالفضاء  
ة، وهذا هو الذي حدى بحكومتنا بأن       فة والحري  ا في الثق 

تتخذ قرارًا منذ بداية االنتصار الثوري منذ بداية    
 وحتى   نة التعليم في آوبا مجانًا من الحضا     . ١٩٥٩
، الحملة الوطنية التي شنت        ١٩٩١ في  ،ثانياً  . الجامعة 

لمكافحة األمية قد مضت على هذه األمية      
ل  اإلعدادية وآ والتعليم ضروري حتى . واستئصلتها

فرصة للدخول في المدارس الفنية أو           التالميذ لديهم  
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ولدينا معاهد وجامعات فنية وذلك في          . الدراسات العليا   
 .آل األقاليم 

منذ سنوات بسيطة فتحنا فروعًا للجامعات           
في مختلف البلديات بحيث يتسنى للشباب أن يواصلوا             

؟يتعذر  [األولوية في    . دراساتهم أينما وجدوا  
يق الظهور الثقافية لشعبنا حتى             هي تعم ]سماعها؟

ومن   . يكون لدينا نظام تعليمي شامل بالمعنى الحقيقي         
ثم افتتحنا قنوات تلفزيونية تعليمية جديدة وهذه تقدم    

وهذه البرامج تتضمن دورات في      . برامج متخصصة 
. اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية والبرتغالية          

دورات عن علم    وبهذه البرامج الهامة هناك أيضًا    
الفلك والتكنولوجيا وغيرها، وآل المدارس الثانوية            

فيديو   تسجيل واالبتدائية يوزع عليها جهاز تلفزيون و 
بحيث يتسنى لكل الطلبة أن يتعلموا محتوى المنهج      

والمدارس    . وذلك باالستماع إلى الدورات التلفزيونية     
في المناطق النائية أدخل إليها الكهرباء عن طريق               

 وآل األحياء في بلدنا لديها     .دام الطاقة الشمسية    ختاس
 حتى    ،مراآز متخصصة وتستخدم نوادي الحاسوب    

أن يتعلموا العلوم األساسية     واألطفال   يتسنى للتالميذ  
  وهذا يوضح آيف أن بلدي تدعم تعليم  .من خاللها 

 .الشباب والبنات في آل األعمار دون استثناء     

عرفة    األنشطة وم هذه  واآلن أود أن أوضح   
نا أسابيع مختلفة تتعلق       نحن عقد . األطفال عن الفضاء   

عرضنا فيها شرائط فيديو وأفالم وعرضنا          بالفضاء   
وارتباطًا    .  لمراقبة النجوم وإلى آخره     تليسكوبات فيها 

بهذه األسابيع الفضائية آان هناك ما يسمى بالقبة         
ماوية التي وزعت في    سالسماوية أو سينمات القبة ال   

؟يتعذر   [ آما أن معهد الفك قام     .نمختلف البلدا  
؟يتعذر     [ وتم عرض آبير في الصاالت   ]سماعها؟
 أشهر ٦ أشهر أو ٣ وهناك برامج لمدة  ].سماعها؟

  .يحضرها الشباب الذين أبدوا اهتمامهم بهذه المسألة       
وهذا على أية حال يتم بالتناوب بين المناطق بحيث            

هج   تتاح الفرصة ألآبر عدد ممكن لدراسة هذه المنا    
وهناك مئات األطفال والشباب الذين استفادوا من هذه             

 .البرامج

آوبا يا سيدي الرئيس تتعاون تعاونًا وثيقًا في      
إطار األنشطة التعليمية مع البلدان األخرى التي            

.  التي نقدمها]؟يتعذر سماعها؟ [طلبت منا المساعدة،    
آما أنه لدينا برنامج للدراسات الطبية نقدمه للبلدان             

مية وغيرها، والطلبة الذين يأتون للدراسة لنا يقدم          النا
ونحن نتعاون تعاونًا وثيقًا   . لها نوع من اإلعداد مجاناً 

 وتم وضع برامج مشترآة   ]؟يتعذر سماعها؟[مع  
وذلك لمكافحة األمية وآان هناك نتائج إيجابية في هذا            

 .البلد

وفي هايتي أيضًا فإننا قد طورنا برنامجًا           
ونحن قد    . ألمية وأثمر ثمارًا استثنائياً    إذاعيًا لمحو ا   

اشترآنا أيضا مع مجموعة من بلدان أمريكا الالتينية           
 اشترآنا في إطالق      ]؟يتعذر سماعها؟ [التي تترأسها  

 تقدم رأي أمريكا الالتينية من     ]؟يتعذر سماعها؟ [قناة  

 وهذا يهدف إلى تقوية ثقافة         ،مريكا الالتينية  لدن أبناء أ  
 .شعوبنا

د، سيادة الرئيس، أنه رغم    من المؤآ
 .الصعوبات يمكننا أن نحقق عالم أفضل مما نحن فيه         

شكرًا لممثلة آوبا على بيانها في       : سيالرئ
وأعطي السفير أريفالو، سفير        . ١٠إطار هذا البند    

يتوجه بالحديث للجنة عن نفس          لآولومبيا الموقر،   
 .الموضوع، تفضل  

ية   ترجمة فور   ) (آولومبيا(أريفالو  .  سالسيد
بداية يود  . سيشكرًا سيدي الرئ): من اللغة اإلنكليزية 

ام    م  عن سعادته الغامرة باالشتراك اله  ربوفدي أن يع
للوفود التي قدمت آرائها ومواقفها بشأن هذا         

ونرى أن هذه مسألة هامة بالنسبة للبلدان        . الموضوع
النامية ومفيدة بالنسبة لها، وهذه المسألة يمكن أن           

 الفضاء من أجل التعليم والتعليم        أي،تكون مزدوجة
 ممثل الواليات   ه وهذا ما أوضح .من أجل الفضاء  

وفي هذا    . المتحدة األمريكية، فهذه عملية من اتجاهين    
حينما    ،يلي ود أن أسترعي انتباهكم إلى ما   الصدد أ

الفضاء في أمريكا الالتينية فإن           عقد المؤتمر، مؤتمر  
في آولومبيا في     بلدان أمريكا الالتينية، آارتاخينا     

مايو، وضعوا    / أيار١٧-١٤ وفي الفترة من ٢٠٠٢
األولويات لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي في          

ووضعنا بعض المعايير    . مجال التعليم وغيره  
الواضحة التي وردت في إعالن آارتاخينا وفي خطة              

هذه تؤآد على أهمية تكنولوجيا الفضاء          . العمل
. الخير على المنطقة     آوسيلة أساسية لما يعود ب   

واألمانة المؤقتة قد سعت لمضاعفة الجهود لتحقيق            
آما أننا شجعنا البلدان على أن يكون لديها     . هذا الهدف

سياسات هامة ونشطة بالنسبة لتوزيع جدول أعمال         
 وأن يكون هناك وعي عام بأهمية تكنولوجيا   ،الفضاء  

 .الفضاء بحيث أن يكون هناك تنمية مستدامة     

 وهي   CRP.7لمسائل وردت في      آل هذه ا 
وأطلب من ممثلي أمريكا        . وثيقة نشرتها األمانة   

الالتينية هنا أن يطلبوا من األمانة أن تترجم هذه            
 .الوثيقة إلى اإلنكليزية بحيث توزع على الوفود       

م    المنوال، نود أن نستمع عن التقد     وعلى نفس 
. الذي حدث في مراآز المكسيك والبرازيل التعليمية        

 تقدموا    بالتعاون مع الوفود األخرى     ولومبيا د آفوف
 أوثق بين هذه     ل باقتراحات بحيث يكون هناك اتصا       

ونود . المراآز اإلقليمية واألمانة هنا في األمم المتحدة          
أن يكون هذا رابط أقوى بين هذه المراآز واألمانة           

تمثيل أفضل      هناك   وآذلك نود أن يكون    ،المؤقتة 
 أي عنقع أي رد ونتو. مجتمع األنديان لبلدان 

 ونود أن نؤآد أن هيئات   ، موضوع محدد حتى اآلن  
مجلس اإلدارة لهذه المراآز ينبغي أن تمثل تمثيًال    

 .آامًال



COPUOS/T.544 
Arabic 

 
7 

س، لدينا عدة من الفعاليات علينا        يسيادة الرئ
أن نذآرها سيادة الرئيس، أولها تلك الفعالية التي              

 وأنا أذآر هذا ألن هذا بمثابة       ، جرت في منطقة بانكيا     
دث له داللته الكبيرة فقد تناول الفضاء والتنمية        ح

المستدامة حيث اشترك عدد آبير من الطلبة من مدينة           
ل الكاريبي وآان      حسا  وهي منطقة تقع على      ، أرآيا

 آان هناك مؤتمر عقد لألطفال      .هناك فعاليات أخرى   
يتحدثون فيه عن البيئة وهو أن هناك آفاق طيبة،             

من المنطقة   ١٧-١٣ن وهؤالء األطفال آانوا ما بي      
هذا إضافة     . وهذا أمر أساسي وينبغي أن يتم إدراجه  

عقد ٢٠٠٤أوآتوبر في /إلى أنه في تشرين األول  
 من  ٨مؤتمر بالفيديو مع أعضاء من الناسا وذلك في  

 واألطفال في هذه المناسبة، من      أآتوبر/تشرين األول
مختلف المدارس على الساحل األطلسي قد أتاحت لها              

ة إلى أعضاء الناسا في         ركي يتحدثوا مباش   الفرصة ل  
هيوستن، ويتحدثوا عن موضوعات مختلفة تهمنا       

  .بصفة خاصة والسيما التي تتعلق بالتنمية المستدامة          
وهذا أمر حري بالذآر ألنه يحمل الشباب على          

 .التفكير

أما أسبوع الفضاء فقد تم تنظيمه في آولومبيا            
ناك اشتراك     ليس فقط في أوساط األآاديميين ولكن ه       

 .من وسائل اإلعالم واإلذاعة 

أغسطس هذا العام     /من آب ١٣-٨وفي 
سيكون هناك اجتماع يتحدث عن تحسين تصوير       
الخرائط في منطقة آولومبيا وهذا يدعمه االجتماع        

وهذا سوف يتزامن   . الذي عمل إليه االتحاد األوروبي   
ات العامة     سمع اجتماع الخبراء الوطنيين والمؤس     

خاص الذين سوف يتناولون االستشعار عن      والقطاع ال   
وآذلك إنتاج  وغيرها  بعد ونظام المالحة األرضية   

الخرائط الرقمية والبنية األساسية لبيانات الفضاء              
 هذه هي الموضوعات     .والصور الرقمية الجغرافية    

التي سيتم تناولها في ذلك األسبوع الذي سوف يعقد         
 .أغسطس من هذا العام   /في آب 

آد على ما طرحته مختلف        ؤ، أخالصة القول   
الوفود والسيما اليونيسكو، فالسيدة بيرنغيز قد تناولت         
مسألة هامة للغاية وهي التفاعل بين مختلف هيئات        
األمم المتحدة ومنظومة األمم المتحدة بشأن موضوع         
الفضاء وآذلك عقد األمم المتحدة بشأن التنمية           

ي   وهناك عناصر هنا لها أهميتها وه    . المستدامة
أساسية والسيما بالنسبة للنهوض بموضوع الفضاء         
في مختلف المناهج التعليمية، وآذلك إثارة الوعي       

ية في     ئبهذا الموضوع وإسهام النظم الفضا   العام 
 .تطوير مختلف جوانب المجتمع    

مع مكتب شؤون  و نحن نتعاون مع اليونيسكو
الفضاء الخارجي وذلك لعقد اجتماع في بداية تشرين            

وفمبر من هذا العام حيث إنه سوف يكون         ن/الثاني
في المجال     هناك اشتراك من جانب الطلبة والعاملين      

اإلداري وسيتم ذلك آما قلت        مجال   األآاديمي وآذلك ال  
 .بالتعاون مع اليونيسكو  

وختامًا يا سيادة الرئيس، أسترعي انتباهكم      
إلى أن هذا األمر سوف يتطلب تعاونًا دوليًا، ونحن       

ضا عن تنظيم هذه الندوة التي جرت         راضون آل الر  
آتوبر من أ/ من تشرين األول ١٥ و١٤في اليابان في     

العام الماضي حيث تم تناول موضوع التعليم من     
الفضاء وآذلك بناء القدرات للتنمية المستدامة،         
واألمانة المؤقتة والتي يهمها أن تتفاعل مع        
المؤسسات األخرى الدولية سوف تشترك بطبيعة        

 .ي ورقة سوف تطرحها    الحال ف  

آان بجعبتي وأشكرك يا سيادة       هذا ما  
 .س يالرئ

أشكر السيد سفير آولومبيا على     : الرئيس
 .١٠مداخلته عن البند   

السادة أعضاء الوفود، آان السيد سفير       
م،  و صباح الي   ١٠آخر متحدث عن البند     هو  آولومبيا 

  ١٠فهل هناك وفد آخر راغب في الحديث عن البند          
الكلمة مفتوح حتى عصر اليوم، وسوف        اآلن؟ فباب   

إن لم   . ننتهي من هذه المناقشة عصر اليوم إن شاء اهللا  
يكن، على أية حال، على عكس صباح اليوم فإن علينا              

 فقد ١١ ثم بعد ذلك نتناول البند  ٦أن نتناول البند  
نبهتني األمانة بأننا سوف نترك الكلمة لمتحدث أو          

ولذا فإنني   . رألنه متأخ ... ١١متحدثين للبند 
 ثم بعد ذلك ١١أن نبدأ بالبند رقم  في أستسمحكم عذرًا 

 .٦ ثم بعد ذلك البند ١٠نعود إلى البند  

والمتحدث األول في القائمة هو السيد ممثل      
 .الواليات المتحدة السيد هيغينز   

الواليات المتحدة    (يغينز  ه. السيد ج
رًا  شك): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

، يسرنا أن نتناول الكلمة حول الفضاء           الرئيس سيدي 
والمياه ونحن نهتم إلى حد آبير في النواحي المختلفة          

والسيما في مجال األبحاث واإلدارة       المتعلقة بالمياه    
ووضع السياسات وهذا يتأتى عن النية في الحصول      

ة والسيما    فعن معلومات جديدة حول المنصات المختل        
تزال في      الفضاء وتلك التي ال      تلك الموجودة في  

وفي أبحاث علمية نفهم أن دورة    . المجال النظري   
المياه العالمية واسعة وال يمكن أن نفهمها من دون        

فهذه الشبكات    . مراقبة الشرآات على الصعيد الميداني      
تتالشى، إال أن زيادة تغطية هذه الشبكات، التغطية          

 عبر الوسائل    والمراقبة  . الشاملة سيكون مكلفًا للغاية   
تسمح بتوفير منهج بديل لكي نراقب األرض بكاملها        
وهذا أساسي لنفهم الوضع في األماآن البعيدة التي          

وفي مجال إدارة المياه ووضع        .  النفاذ إليها    بيصع
السياسات، القرارات يمكن أن تطبق في المناطق         
المحلية وحسب، لذا من الكافي أن نستخدم المراقبة          

ياه  مإال أن مجال دورة ال   . كي ترشدنا المحلية وحسب ل  
ظرة شاملة لتوزيع    نواستخدام التكنولوجيا يسمح ب   
وفي الوقت الحالي        . االستخدام المحلي وتوسيع نطاقه   

لدينا أبحاث عديدة وموجودات محمولة في الفضاء         
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لها، وهذه ربما    ا تلقي الضوء على المياه بكل أشك       
 . المناخ   تسمح بمراقبة المحيط وإمكانية توقع     تلسوا

 تل وفيما يتعلق بالنينيو والنينيا فإن هذه السوا     
تزود بالمعلومات حول القدرة على تقدير ما قد           

  .يحصل من آوارث آفيضانات وجفاف والعواصف     
م التشغيل ال    ا وإن هذا الدمج بين مهام األبحاث ومه   

من شأنه، فإن مهام األبحاث ال تختبر        التقييم  يمكن 
ب لكنها آانت ناجحة      التكنولوجيا والعلوم فحس  

وستكون مفيدة للغاية ألنه سيمكن في ذلك ملء        
الشواغر في مجال البيانات التشغيلية السيما تلك غير             

 العاملة حاليًا، والواليات         تل  المتاحة فيما يتعلق بالسوا     
تزال تعمل على دراسة بيانات االستشعار      المتحدة ال

علقة    جل تقليص المشاآل المت   أ من تلعن بعد من السوا
 ومن أجل تقييم لملكيات المياه فإن          .بالموارد المائية  

 تل  سا) بوز( عديدة بما في ذلك   تلالبيانات من سوا  
 إضافة إلى برنامج علم     ”غوز”الواليات المتحدة و  

وهو أيضًا    ) جريس ( وآذلك DMSBالمناخ للدفاع     
وهما    ) تيرا وأقوى (TRNNالندسات و.  آخر تلسا

 تسمح بتنبؤ تلذه السوالألبحاث، آل ه   أيضا  ساتالن 
هطول األمطار وتساقط الثلوج ورطوبة التربية             
والتغيرات في تخزين المياه والفيضان في بعض      

آما يمكن الحصول على        . المناطق وحتى التبخر    
أساسية إلدارة المياه ولعلم المياه آمعدل    معلومات 

 .الحرارة وسرعة الرياح وغيره    

مريكية    وإن الناسا والوآاالت الحكومية األ      
تساهم في نظام معلومات الجفاف المتكامل الوطني             

واإلسهامات تتضمن استخدام بيانات        ) نايديس(
ونايدس   . ت الجفاف ومراقبتها    لتحسين توقعا تلالسوا
 إسهامات الواليات المتحدة لنظام مراقبة             نهو م

وأود أن أذآر في هذا اإلطار         ). جيوس (األرض 
دد للوآاالت في   مشارآة الناسا مؤخرًا في جهد متع    

 دول المغرب في شمال      ]؟يتعذر سماعها ؟[تقدير  
غرب أفريقيا الستقبال العلم والتكنولوجيا من الواليات       

وقد الحظنا    . المتحدة لتعزيز أنشطة إدارة المياه     
باهتمام أن العلماء المغربيين والمدراء يريدون تعلم      

نات    االمزيد عن قدرات الناس من أجل استخدام بي      
وفي المستقبل تريد الواليات      . ار عن بعد االستشع

  البيئية للجيل    تل المتحدة أن تبدأ بالعمل على السوا   
 وهذه  .)Rغوز ( وNBOESSالمقبل والسيما منها  

 سوف تجمع البيانات وتنشرها حول محيطات        تلالسوا
األرض والغالف الجوي واألرض والمناخ والبيئة في           

ة وآبيرة  عء مما يزود بقياسات ذات جودة رفي       الفضا 
 .ومستدامة لمراقبة دورة المياه وظواهر المناخ     

سيدي الرئيس، جميعنا يتفق على أن         
والسيما في  هو أساسي موضوع الفضاء والمياه    

. ضوء االآتشافات األخيرة في التطورات المستقبلية       
وهذا التحدي للدول العديدة والذي تواجهه الواليات        

روة الجديدة من    المتحدة هو في التأآد من أن هذه الث       
البيانات العلمية القيمة متاحة ومحولة في معلومات           

شكرًا سيدي . عملية يستخدمها صانعو السياسات   
 .الرئيس 

 شكرًا لمندوب الواليات المتحدة     :الرئيس
المتحدثة    . "الفضاء والمياه    " ١١ولمداخلته حول البند   

 .كي من اليابان تفضلي   سالسيدة سا التالية،   

ترجمة فورية    ) (اليابان   (كيسسا. كالسيدة 
شكرًا سيدي الرئيس، المندوبون     ): من اللغة اإلنكليزية  

الكرام، باسم وفد اليابان إنه لشرف لي أن أآلمكم عن     
تجربة اليابان فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لمراقبة               

 قد ضرب المحيط       ٩إن زلزال بدرجة   . دورة المياه
 مما أدى ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول٢٦الهندي في 

إلى موجات عارمة هائلة أودت بحياة أآثر من      
 اندونيسيا   دولة بما في ذلك     ١٢ شخص في   ١٠٠٠٠
.  وسري النكا والهند وماليزيا والمالديف    اندوتايال

وآما ناقشنا في قمة مراقبة األرض فإن الكوارث       
المتعلقة بالمياه آالنقص في المياه والفيضانات تؤدي              

ل النامية ولذا من المهم أن        إلى مشاآل جدية في الدو     
نتشاطر تجاربنا باستخدام بيانات مراقبة األرض           

 .إلدارة الموارد المائية  

اليابان تقع في شرق آسيا، وعلى غرار دول       
) المونسون(  فإن بيئتها غالبًا ما تتأثر بـ      أخرى  آسيوية 

وإن فهم دورة المياه الشاملة أساسي للتوقعات        
ألفضل في نوعية الحياة      المستقبلية ولضمان الجودة ا  

وإن إدارة موارد المياه آتساقط األمطار        . اليومية
والجفاف تتراوح من دولة إلى أخرى ألنه البد لنا أن             

 وإن مراقبة     .نفهم دورة المياه على مستوى شامل    
 هي المنهج األفضل لمراقبة دورة المياه      تلالسوا

والآتساب البيانات الشاملة بسرعة والسيما فيما       
 .ق بالتغييرات المناخية المفاجئة       يتعل

  "وآالة الفضاء اليابانية      "وإن الجاآسا   
وغيرها من الوآاالت اليابانية تراقب حاليًا دورة           
المياه الشاملة والسيما فيما يتعلق باألمطار وذلك عبر          

واليوم الجاآسا والواليات المتحدة يعمالن         . سواتلال
البيانات      أما  . سويًا لمراقبة دورة المياه الشاملة    

المكتسبة من قبل بعثة قياس تساقط األمطار           
 يساهمان في تحليل آلية    " وأقوى TRMM"االستوائية 

دورة المياه الشاملة وفي تحسين دقة التوقعات           
ونحن نخطط اآلن لقياس تساقط األمطار            . المناخية 

 من أجل وضع أداة رصد    GPMالشامل وهو مجال   
ريكية يابانية    لدورة المياه وهذه ستكون مبادرة أم  

المشروع،   وهذا  . ى التجربة التي اآتسبناها      ترتكز عل
دورة المياه     تغييرات   يسعى إلى مراقبة   GPM مشروع

والكوارث الطبيعية بما في ذلك األمطار والفيضانات              
وهذا النظام،    . والجفاف والتوقعات المناخية والطقس        

 ساعات     ٣مطار آل   يراقب بدقة تساقط األ     GPMنظام  
 األساسي الذي يحمل رادار يقيس        تلم السا  باستخدا

 تساقط األمطار وأداة قياس الموجات الدقيقة آـ         
TRMM   صغيرة تحمل في المدار      سواتل  مع استخدام 

 وسوف نحسن    .القطبي أدوات قياس الموجات الدقيقة         
هذه التكنولوجيا بمراقبة الهياآل بثالثة أحجام ألنظمة         

TRMM PMلى  تساقط األمطار والتوزيع باالرتكاز ع    
 آما أننا سنطور رادار جديد وهو رادار تساقط         ،

 سوف يسمح DPRاألمطار بالموجة المزدوجة     
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 هو المفتاح أمام     DPRبمراقبة آثافة األمطار، وهذا الـ        
تأمين مراقبة دقيقة لتساقط األمطار عبر مشروع         

GPM             وأن البيانات ذات الدقة الكبيرة المتعلقة بتساقط ،
 سوف   GPMسب عبر مشروع الـ  األمطار التي تكت   

أما شبكة    . تسهم في تحسين دقة توقعات الطقس     
 فهي تتوقع مجاالت ممكنة     "IF NET"دولية ال فيضان 

حيث يمكن أن تحصل فيضانات باستخدام بيانات             
 المكتسبة في مشروع  سواتلتساقط األمطار من ال   

GPM وتزود بالمعلومات للوآاالت المشارآة         ، وغيره 
 .في هذا المجال   

إضافة إلى ذلك فإن األبحاث والتنمية قد تم        
تعزيزها منن أجل تحفيز عالية استخدام بيانات       

 . هذهسواتلال

فيما يتعلق بسائل مراقبة األرض المتطور        
فسوف يطلق هذا العام وسوف يسهم في      ) إيلوس(

  ، وضع الخرائط ومراقبة األرض ورصد الكوارث       
قب   وإيلوس يرا  . إضافة إلى إجراء مسح للموارد       

مساحة األرض باستخدام أدوات رصد ثالث لمراقبة        
 وهناك أداة لالستشعار عن بعد لرسم   ،األرض

 وهو يقرأ البيانات      ،)بريسم( الخرائط يدعى  
الطبوغرافية المتعلقة بقياس الخرائط وأيضًا هناك             

 وهو أداة تسمح بالتحقق من وجه       ]؟يتعذر سماعها؟ [
وسيسمح ) بالسار (األرض إضافة إلى رادار يدعى       

 ، بمراقبة مساحة األرض إضافة إلى طبقات الثلج         
بغض النظر عن الظروف المناخية والوقت في        

والجاآسا التي ستنضم إلى العهد الدولي في        . النهار
 ستزود ببيانات لرصد الكوارث    ٢٠٠٥فبراير   /شباط

إن معلومات قياس الخرائط التي تجمع من             . من إيلوس 
 .الكوارث  تسمح لنا بتوقع   بيانات إيلوس  

إن نظام توقع الفيضانات        . سيدي الرئيس
هم في تقليص األضرار   سالذي نؤسس له سوف ي

المتأتية عن الفيضانات من األنهر األساسية ومراقبة            
وهو يرتكز . موارد المياه من ناحية استخدام األرض  
، وهذه  سواتلعلى بيانات تساقط األمطار من ال         

أما    . ة للعالم أجمع   تأتي باإلفاد  وف البيانات المكتسبة س   
التطبيقات فهي تطبيقات دقيقة للغاية وسوف تتوافر              

 وهذا سيسمح برصد     ،لمجاالت ومناطق جديدة    
وإن المراقبة   . الكوارث ورصد اإلنتاج الزراعي     

الشاملة لتساقط األمطار قيمة للغاية للمجتمات فيما             
يتعلق بإدارة الموارد المائية واإلنتاج الغذائي وإدارة        

 لذا نحن    ،وهذا أمر مهم للغاية  .  الطبيعية   الكوارث
 مراقبة    سواتلنتطلع إلى تطور العمليات في مجال        

 .شكرًا إلصغائكم  . األرض

يابان لمداخلتها فيما         أشكر مندوبة ال : الرئيس
وأعطي اآلن    .  على جدول أعمالنا١١د بنيتعلق بال 

 ولدينا مندوبان من وزارة    ا،  الكلمة لمندوب نيجيري   
تفضل   . النيجيري  ية من نيجيريا في الوفد    الموارد المائ 

 .بالكلمة 

ترجمة فورية      ()نيجيريا (ابراهيم  . مالسيد 
شكرًا سيدي الرئيس، خالل     ): من اللغة اإلنكليزية  

 ٢٠٠٤يونيو  /االجتماع األخير للجنة في حزيران     
عرضنا تجربتنا في تطبيق تكنولوجيا الفضاء في          

دد من المشاريع    إدارة الموارد المائية، وقد استكملنا ع     
ويسعدنا بأن نعلم هذا المنتدى       . وعرضناها لهذه اللجنة    

مجددًا بأننا استمرينا في استخدام تكنولوجيا الفضاء         
بعض   . التي تشكل أساسًا إلدارة الموارد المائية   

وقد حسبنا     قد تم استكمالها  المشاريع التي وصفناها   
نزال نستخدم األدوات      إضافة إلى ذلك ال     . فوائدها

 .لمتعلقة بعلم الفضاء في التطبيق        ا

وفيما يتعلق بالمشاريع غير المستكملة أضفنا         
 وهنا إليكم وصف مقتضب      ،بعض المشاريع اإلضافية    

  "Hydro"لدينا مشروع نيجير المائي  . لهذه المشاريع 
م  ـي بالدع  ـد حظ  ـات وق ـوقد شرعنا فيه في الثمانيني    

،   OPEC  والـUNDP  والـ WMOي من ـ ي والمال  ـالتقن
والمشروع يهدف إلى تعزيز اآتساب البيانات بما في           

 في   مياه ذلك الرصد في الوقت الحالي لكل مستويات ال       
 وإن البيانات القديمة يجري        .نهر نيجيريا وتفرعاته  

أيضًا لدينا مشروع     . ةتحديثها ووضع منصات جديد    
 الهيدروجيولوجية في نيجيريا، هذا        طرسم الخرائ  

ا ويستخدم  يارطة لنيجير   المشروع يجب أن يزود بخ 
 .المنتجات المتعلقة بالفضاء في تطبيقه         

وأيضًا لدينا وضع الخرائط للفيضانات في          
نيجيريا، وهذا المشروع سيسمح بحل مشاآل        
الفيضانات وتأثيرها على الناس في األماآن التي            

 ومن ٢٠٠٤تحصل فيها وقد شرعنا في ذلك في    
 المناطق     المتوقع أن نتمكن من توقع الفيضانات في      

  سواتل  الساحلية مما يسمح إذن باستخدام نتائج ال    
 .لتطبيق رصد هذه الفيضانات في السهول      

أيضًا لدينا نظام آخر وهو يتضمن سلسلة من        
النيجر ونيجيريا والسيما في     والمشاريع في مالي   

المناطق التي تتأثر من األعمال البشرية والطبيعية          
الماء، والبد    ]؟يتعذر سماعها؟ [ويمكن أن يؤدي ذلك  

إذن من تشاطر المعلومات وقد تمكنا بمساعدة بعض          
 FAO  واليونيسكو والـUNDP الشرآاء والسيما الـ 

والوآالة الدولية للطاقة الذرية والوآالة األوروبية            
للفضاء، آلهم ساعدونا لدراسة الوضع ولوضع آلية       

والبد من اإلشارة أن  . إلدارة ثالثية للثروات المياه  
وقد  .  مليون شخص هي في خطر   ١٥والي   حياة ح

شرعنا في المشروع ووآالة الفضاء األوروبية هي          
التي تقود الفريق الذي سوف يزود بمكونات مرتكزة        

ومن بين المنتجات      . على الفضاء في هذا المشروع       
التي سنوفرها لهذا المشروع قد تم التعرف عليها عبر          
  سلسلة من اجتماعات تشاور بين وآالة الفضاء        

 .والدول األخرى 

أيضًا لدينا مشروع الطبقات المائية الساحلية          
وهذا المشروع من المتوقع أن يعالج تدهور موارد        
المياه والتربة في المناطق الساحلية في نيجيريا وبنين          
وتوغو وغانا وساحل العاج ويجب الترآيز على هذه        
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الطبقات المائية التي تتعرض للتلوث من النفط وتكون            
ويجري التنسيق مع     .  المالحة وإلى آخره       المياه 

 واليونيسكو وسيطلق المشروع    ]؟يتعذر سماعها؟ [
رسميًا في نهاية هذا العام وسوف تستخدم تكنولوجيا       

 .الفضاء إلى حد آبير    

آما أنه لدينا مشروع ريادي لحوض بحيرة         
التشاد وهذا قد أثار قلق نيجيري وتشاد والنيجير      

؟يتعذر   [ى حيث يعيش    والكاميرون وأفريقيا الوسط  
يتكلون بشكل آبير على موارد هذه  ] سماعها؟
ونيجيريا تحاول إذن تعزيز استخدام مياه         . البحيرة

لجنة المخصصة لحوض بحيرة          البحيرة وفي إطار ال    
 وقد شرعنا أيضًا    ،تم إعادة تأهيل هذا الحوض  التشاد 

ومن  . في إجراء من أجل إعادة تحميل هذا الحوض         
 UNDP ودنا تكثف وذلك بمساعدة الـ    الجيد أن نرى جه  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووآالة الفضاء       
وفي اجتماع لثالثة أيام عقد هنا في فيينا         . ةاألوروبي

فإن فريق المشروع قد توصل إلى خطة تطبيق سوف              
 . الرئيس يسيد شكرا . يكلمكم عنه زميلي اآلن 

ترجمة فورية من    ) (نيجيريا(آابو  . السيد ج
لسيد الرئيس، المندوبون الكرام،     ا):  اإلنكليزية  اللغة

الفريق الذي ذآره زميلي للتو يتضمن الدول األعضاء            
  ، في لجنة حوض التشاد وهذه اللجنة في حد ذاتها        
  .إضافة إلى شرآاء في التنمية والجهات المانحة         

والفريق الذي عمل على التخطيط قد عمل بإرشاد        
 اعتماد عنوان  وقد تم، الشرآاء والجهات المانحة      

تكنولوجيا الفضاء لإلدارة المتكاملة        "للمشروع وهو 
 والهدف األساسي لهذا المشروع هو    ،"للموارد المائية 

بالشكل المالئم من    في تطبيق تكنولوجيات الفضاء        
تأهيل هذا الحوض، حوض بحيرة تشاد،           أجل إعادة   

ومن أجل إدارة الموارد المائية في هذا الحوض       
ولدينا إضافة إلى ذلك      . المستدامة لضمان التنمية  

أهداف محددة تعرفنا عليها وهي تكمن في إنشاء        
قاعدة بيانات لرصد الموارد المائية في هذا الحوض            
والتنمية المؤسساتية وبناء القدرات البشرية وذلك عبر     

 .التنمية المستدامة وتخفيف الفقر واالستدامة التشغيلية      

وإن نطاق األنشطة الذي تم تحديده يتضمن         
رصد للبيانات المتاحة واآتساب بيانات جديدة، إضافة         
إلى جمع المعلومات ونشرها وتحليل البيانات ونشر         

 . هذه األمور سوف ننجزها عما قريب    النتائج وآل

إضافة إلى ذلك لدينا بند يتعلق ببناء القدرات           
لخاص     وهو يستهدف صانعي السياسات والقطاع ا     

والمنظمات غير الحكومية وغيرها من األطراف      
 .المعنية

من ناحية بناء القدرات، تعرفنا أيضًا على            
أما فيما يتعلق بالتنمية       . إدارة المعدات وجمع البيانات   

المؤسساتية فلدينا هدف يكمن في تعزيز عمل هذه     
اللجنة ويضع نقاط ارتكاز في الدول المعنية        

أما فيما يتعلق     . لحوضوالسلطات المعنية بهذا ا    

بالتنمية المؤسساتية فهذا يتضمن المعدات واإلدارة       
ووضع القوانين واألنظمة والتنمية االقتصادية        

بعض البنود التي تعرفنا عليها،        . التشغيلية الستدامة وا
خمسة    تحديد مهلة زمنية وضعتها لجنة التخطيط لمدة       

سنوات واألنشطة البد من إنجازها، معددة هنا        
 عن   ]؟يتعذر سماعها؟  [ضمن بناء القدرات   وتت

 واآتساب البيانات الجديدة ويتضمن      ةالبيانات الموجود   
 أيضا، وهذه هي     ذلك عناصر تتعلق بالكلفة   

 .االقتراحات التي قدمت إلى اللجنة       

أما الشرآاء الذين أظهروا اهتمامهم في       
اإلسهام في هذا المشروع لدينا لجنة حوض التشاد        

والمجتمعات المحلية في حوض           ومؤسسات اإلدارة  
 ولدينا أيضًا الكوبوس واألوسا من األمم        ، التشاد

المتحدة واليونيسكو ووآالة الفضاء الهندية ووآالة         
 والجهات     .األبحاث النيجيرية ووآالة في هولندا        

المانحة المستعدة لإلسهام هي برنامج األمم المتحدة      
البنك     واإلفريقي  وبنك التنمية   أفريقيا اإلنمائي في   

الدولي ومبادرة من االتحاد األوروبي تتضمن النمسا       
أما   . وهولندا ولدينا أيضًا إسهام من دول أخرى   

المتطلبات من ناحية الموارد التي تعرفنا عليها حتى              
 خبراء يشارآون في العمل        إلى اآلن، نحتاج    

 . عن التنسيق للمشروع  ومسئولين

من ناحية تنمية الموارد البشرية سوف نعمل       
مواطنين وهذه    لى بناء القدرات بالنسبة إلى ال        ع

 قصيرة األجل وطويلة األجل         تتضمن برامج تدريب 
 ستأتينا من   وسوف يتم تحديد الموارد المالية التي    
أما المعدات     . الدول المانحة والدول المعنية والمشارآة       

  ، سنحتاجها للمشروع فتتضمن برمجيات ومعدات        التي 
نشر هذا النموذج حين      والقائمة طويلة، إضافة إلى         

نكون قد جمعنا المعلومات وحللناها سنكون قد وضعنا            
 وهذا سيسمح  ،نموذج نعمد إلى نشره في وقت الحق    

بتعزيز التوعية وسيأتي باإلفادة إلى آل األطراف        
 .المعنية

أما المهام التي سيضطلع بها الشرآاء            
المختلفون، قد تعرفنا على البعض منها، من المتوقع             

د وآالة الفضاء األوروبية بدعم لبناء القدرات       أن تزو
 والبد أيضًا من توفير التسهيالت    ، لهذه اللجنة 

 وسوف تأتينا مساعدة     .الضرورية لهذا المشروع   
 .تعبئة الدعم المالي للمشاريع والبرامج   

النتائج المتوقعة للمشروع ستتضمن إنشاء       
 إضافة إلى تقارير محددة        ، قاعدة بيانات ونماذج مائية   

وتكنولوجيات جديدة وتحسين المعايير        رائط  وخ
 .وتطبيق هذه على مستوى المجتمعات المحلية      

من ناحية التأثير أيضًا، سوف يتم اآتساب            
المعرفة والدراية وسننشئ شراآات جديدة مما سيعزز    

الموظفين واإلدارة الفعالة     هذا النظام وفي     الثقة في   
لدول للموارد واالستدامة وتحسين التعاون بين ا 

 فهم أفضل للتخطيط لهذه         إلى  إضافة     ،األعضاء 
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األنشطة االقتصادية والتأثير على تنمية المجتمعات،          
وهذه تتضمن الزراعة وإدارة الكوارث الطبيعية       

 .وغيرها

سيدي الرئيس، هذه هي األنشطة المزمع       
إنجازها التي تم تحديدها من قبل لجنة التخطيط لهذا           

 . شكراً . المشروع

شكر مندوب نيجيريا لهذه المداخلة    أ: الرئيس
، وباسم هذه اللجنة    "الفضاء والمياه  " ١١حول البند 

 السيما بعد   ، أتمنى لكم النجاح في هذا المشروع     
 ويحدون األمل    أفريقيا  المأساة الكبيرة التي ألمت في      

وا من العودة إلى هنا في وقت الحق وتعلموا          نبأن تتمك
 في إعادة التأهيل      هذه اللجنة بالتقدم الذي أحرزتموه     

 .في غضون سنة أو سنتين، شكرًا على هذا العرض    

المتحدث األخير على قائمة المتحدثين حول       
 هو مندوب اللجنة االقتصادية ألفريقيا وهو          ١١البند 

 يأتي من أديس   رالدآتور دونكو. رالدآتور دونكو
أبابا وهو مستشار إقليمي أساسي حول الموارد     

 . تفضل بالكلمة  روالمائية، الدآتور دونك  

ترجمة    ) (UNECA(ر دونكو . م . سالسيد 
شكرًا سيدي الرئيس،     ): فورية من اللغة اإلنكليزية     

يسعدني أن أتوجه بالكلمة لهذه اللجنة للمرة األولى،           
ياه ولست متخصصًا في مجال         مأنا في مجموعة ال  

الفضاء ولكن فيما أصغيت إلى المناقشات هذا الصباح                
الفريق العامل على الفضاء والمياه        تبادر إلى ذهني أن  

 .لديه مهمة أساسية  

ولقد الحظنا أن المياه هي أمر أساسي في        
مجال استكشاف الفضاء والبد من الحفاظ على المياه             
وإعادة تدويرها وآل هذه األمور متصلة أيضًا        

لك في أفريقيا ومن      ذ وإضافة إلى    .باستكشاف الفضاء   
الفضاء يزودنا        نحن نرى أن   ،الناحية االقتصادية    

بفرصة لرصد الموارد المائية توخيًا للتنمية         
االقتصادية، هذا الدور الذي تلعبه المياه آأداة للتنمية       
االقتصادية يمكن أن يتجسد في بيان بسيط للغاية وهو             

 .أن المياه هي الحياة    

وقد عمل الفريق على شؤون الموارد المائية          
ة يمكن أن   وهذا قد أدى إلى تطوير مهم أفريقيا في 

 وهي االستخدام الرشيد والمستدام      ،نلخصها بما يلي   
للموارد المائية للتخفيف من الفقر والتنمية االقتصادية          

 ومن أجل   .واالجتماعية والتعاون اإلقليمي والبيئي     
تحقيق هذه الرؤية الكامنة في المشروع، آل األطراف        

 قد وافقت على أربع تحديات أساسية هي       أفريقيا في 
  ، أفريقيا زيز اإلدارة الرشيدة للموارد المائية في         في تع

وتلبية الحاجات من ناحية المياه والتزويد بالمياه           
وإلنتاج المياه وتعزيز الموارد المائية للتنمية والمالية        

 والمهم هو أنه يجب أن نحسن عيشنا بحكمة        ، للتنمية
ألنه في أفريقيا نالحظ أن هناك افتقار         . المياه

قيقة وإلى البيانات الدقيقة إضافة إلى              للمعلومات الد  

 مما    ،عدم توافر هذه المعلومات في الوقت المناسب    
شكل عائقًا في إدارة الموارد المائية في أفريقيا، ومن            
هذا المنطلق فإن التزام وآاالت الفضاء في القمة            

 في  ٢٠٠٢العالمية حول التنمية المستدامة في       
خرى في استخدام     مساعدة أفريقيا والدول النامية األ    

 .تكنولوجيا الفضاء إلدارة المياه قد القى ترحيبًا آبيراً       

والفريق العامل على المياه والفضاء وأفريقيا           
 تقوده   ]؟يتعذر سماعها؟  [بعنوان   قد حول إلى مشروع   

ومن ناحية اللجنة      . وآالة الفضاء األوروبية    
االقتصادية فهذا يزود أفريقيا بالفرصة لمواجهة بعض          

. ل في مجال المعلومات المتاحة في إدارة المياه       المشاآ
آما هو الدور يلعبه الهاتف النقال في قطاع        

ة  ـ رار الجمعي ـ االتصاالت في أفريقيا، ومن منطلق ق       
 ٢٠١٥ ـ ٢٠٠٥م المتحدة التي يعلن عقد     ـة لألم ـ العام

عقد المياه من أجل الحياة نرى أن دور الفضاء        
لى تعزيز الموارد     وتكنولوجيا الفضاء في المساعدة ع       

المائية في أفريقيا أمر أساسي البد من العمل عليه في            
 .هذا العقد

 تسهم  ECAوإن اللجنة االقتصادية ألفريقيا        
في هذه الجهود عبر محاولة إنشاء نقطة أساسية            

 ، إن جاز القول،      "غرفة مقاسة إدارة المياه     "نسميها 
اه  وهي تسمح بجمع المنتجات والمعدات المتعلقة بالمي       

 . غرفة مقاسة   ]؟يتعذر سماعها؟  [في  

 أود أن أدعو أعضاء     ،أخيرًا سيدي الرئيس  
هذه اللجنة وآل الدول األعضاء في األمم المتحدة،       
أدعوهم إلى تطوير شراآة مع دول أفريقية في       
استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تطوير موارد           

 ويمكن أن تجدوا مزيدًا من  ،المياه في أفريقيا   
ات عن هذا المشروع في موقعنا على         المعلوم
 . سيدي الرئيس إلعطائي الكلمة    شكراً . رنتاألنت

 على مداخلته    ر شكرًا للسيد دانكو  :الرئيس
 وآمل أن يلبي     "الفضاء والمياه    " ١١حول هذا البند    

المندوبين الكرام دعوتكم في االنضمام إلى برنامج        
المياه في أفريقيا ألن هذا يصب في مصلحة التنمية               

 .شكرًا سيدي لمداخلتك  . أفريقيا  في 

المندوبين الكرام، إن سمحتم، سوف أعلق       
النظر في هذا البند على جدول األعمال إلى حين فترة      

 .بعد الظهر، هل توافقون على ذلك؟ نعم   

 ٦نفتح باب النقاش حول البند    سوف واآلن 
تي أو     من جدول األعمال والمتحدث األول على قائم  

 .بل ذلك لدي ما أقوله ق   ... 

المندوبون الكرام، أود أن نستمر في النظر    
وللقيام بذلك سوف   . ٣اذ توصيات يونيسيبيس ف في إن

  ، هذه اللجنة   ومقرر  رئيس نائب   لثاني  أعطي الكلمة    
وهو أيضًا أحد رئيسي فريق العمل حول     

تاريخي من    . استراتيجيات الرصد البيئي، الدآتور ب     
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ن عن  الدآتور تاريخي سوف يطلعنا اآل   . إيران
االجتماع الذي أجراه مع الفريق العامل في األسبوع           

 .الدآتور تاريخي لديك الكلمة    . الماضي 

جمهورية إيران    (تاريخي   . بالسيد 
باسم    ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية      ()اإلسالمية

الرؤساء المشارآين في رئاسة هذه المجموعة      
 ، ٣سيوأعضاء المجموعة حول تنفيذ توصيات يونيسب       

أودُّ أن أعطيكم ملخصًا عن النشاط الذي قامت به       
 .المجموعة وعملها 

 ١٠لقد اجتمعنا في يوم الجمعة       
. يونيو وحضر هذا االجتماع رئيس الكوبوس     /حزيران

وزعنا على آل األعضاء نسخة من مشروع العمل      
 وقلنا     ،واتفقنا على متابعة العمل حسب هذا المخطط    

 أوًال،   .جدوى أنه سيكون هنالك مجموعتين حول ال 
االستشعار عن بعد ثم إنشاء معهد الستخدام البيانات    

ن قلة الحضور وقلة المشارآة من       ك ل. المتكاملة 
األعضاء آانت عائقًا آبيرًا في طريق عمل       

واقترحت بعض الحلول إذ أن المسألة          . المجموعة
والمجموعة هي     . مسألة مهمة، والبد أن ينظر فيها     

 ومع المكتب المختص     مستعدة للتعاون مع اللجنة   
 .شكرًا. بشؤون الفضاء الخارجي    

قلتم أن هناك قلة مثابرة     إنكم  :الرئيس
وحضور من الدول األعضاء ومن المنظمات التي     

. انضمت إلى هذا الفريق العامل، طبعًا، وأيدت وجوده          
مشكل، ليس هو مشكل خاص      الوأعتقد أن هذا 

 حتى   بلجنتكم، ولكن أود أن أغتنم فرصة تواجدنا هنا         
أناشد البلدان التي عبرت عن اهتمامها باالشتراك في      
مجموعات العمل أن تحضر اجتماعات تلك         

تكون مفيدة في عملها     المجموعات، إذ أن اللجان ال     
شكرًا الستماعكم   . وناجعة في عملها إال بحضورهم       

 .لهذا

وأود اآلن أن أضيف أن األمانة وزعت      
تراح بشأن     وهي تحتوي على اقCRP.13عليكم وثيقة 

إنشاء آيان دولي حتى يقوم بالتنسيق ويزيد في نجاعة            
الخدمات المتعلقة بالفضاء، وأودُّ أن أطلب من السيد            

 .آماشيو أن يحدثنا عن ذلك 

مدير مكتي شؤون   (آماشيو. سالسيد 
ترجمة فورية من اللغة       ()الفضاء الخارجي    

الرئيس، قبل أن أقدم التقرير أودُّ          سيدي): اإلنكليزية
أن أعّبر عن تعازي الخالصة لحكومة تشيلي على ما             

 .حصل بعد الزلزال الذي بلغتنا أخباره أمس       

لتقرير المجموعة الخاصة       ي سعيد بتقديم اإن
 فإن لجنتنا قد أيدت هذه       ، آما تعرفون .بالخبراء 

المجموعة التي آانت تنظر في إمكانية تقديم الدعم             
   وفي نظري  ،وعملت المجموعة بجد   . والتنسيق

 وهي   .تمخض عملها عن دراسة مهمة جدًا في نظري   
شيء مهم بالنسبة للكوارث، ألن الكوارث ال تنتظر،        

ديسمبر عندما آان ذلك المد الكبير    /فمنذ آانون األول 
آل هذه   . ثم أمس عندما سمعنا عن زلزال تشيلي   

طبعًا المد تسونامي آانت له ضحايا          . آوارث عظيمة 
اصر الموجودة في الوثيقة      بأعداد آبيرة جدًا وأحد العن  

التي أمامكم هو أننا ننوي التنسيق من أجل تقديم       
الموارد التي يمكن استخدامها في حاالت فقدان حياة        

 .لسكان هذه األرض 

ن مجموعة  أ، أود أن أقول  سسيدي الرئي
  ، العمل هذه تستحق شكرنا آأعضاء في هذه اللجنة        

 للسيد  شكرًا. ونحن نهنئهم على العمل الذي قاموا به 
 .الرئيس 

شكرًا للسيد آماشيو حول مجموعة     : الرئيس
 .الخبراء هذه وعملها  

سيداتي وسادتي أود اآلن أن أطلب من السيد      
بيسو من رومانيا أن يقدم لنا عرضًا باسم أعضاء          

و هو رئيس وآالة    سالسيد بي . مجموعة الخبراء  
  وأعطيه الكلمة    .الفضاء الرومانية   

ترجمة فورية من    ) (رومانيا( بيسو . مالسيد 
شكرًا سيدي الرئيس، باسم الخبراء       ): اللغة اإلنكليزية  

الذين آونوا هذه المجموعة فإنني أود أن أشكرآم على         
إعطائي الفرصة لتقديم الوثيقة الموجود تحت        

A/AC.105/2005/CRP.13آما وزعت على الوفود  .
وإن هذه الوثيقة تحتوي على خالصة على عمل           

، تفاصيل عملها، هذه       المجموعة وتوصياتها  
 آما جاء    "ديميسكو"المجموعة المعروفة تحت اسم     

 .ذلك في توصية من الجمعية العامة     

إنني لن أقرأ عليكم هذا التقرير ولكنني     
 ٢٠في قرار بتاريخ     . سأشدد على بعض الفقرات   

 حول تنفيذ  ٥٩/٢آتوبر ورقمه أ/تشرين األول
 قررت الجمعية العامة أن       ٣توصيات يونيسيبيس 

تكون هنالك دراسة حول إمكانية إنشاء آيان أو هيكل             
أو آلية تسمح للتنسيق ولتحسين الخدمات المرتبطة        

. بالفضاء والتي يمكن أن تستخدم في إدارة الكوارث     
والجمعية طلبت من لجنتنا هذه أن تنظر في تقدم          
العمل الذي يقوم به مجموعة من الخبراء وآان ذلك      

يوليو / في تموز ٤٨الطلب قد حصل في الدورة       
فبراير    / شباط ٢٥، وقد اجتمعنا من يوم الجمعة ٢٠٠٥

 بمناسبة اللجنة     ٢٠٠٥فبراطر  / شباط٢٨ويوم االثنين 
الفرعية العلمية والتقنية، وقد اهتممنا بمسألة حسن          
اإلدارة وآذلك التمويل وآذلك دراسة الحاالت         

 ثم النظر والتأآد من األوضاع المختلفة في         ،المختلفة  
 ولذا آانت لنا لجنة إدارة متكونة من المسؤولين      .م العال

عن المجموعات األولى والثانية والثالثة، ووصلنا في             
ذلك آندا والصين وفرنسا وآذلك مكتب شؤون  

والمجموعات الفرعية قامت بعملها         . الفضاء الخارجي     
عن طريق البريد اإللكتروني وقدمت آل مجموعة      

جتمع الخبراء في     ثم ا . تقريرها في شكل مسودة أولى   
 وذلك حتى ينظروا في    ٢٠٠٥مايو / من أيار١٨ و١٧
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 وحضر ممثلون عن    ،تلك المشاريع عن التقرير   
النمسا وآندا والصين والجمهورية التشكيلية وفرنسا         
وألمانيا والهند واالتحاد الروسي وآذلك ممثلون عن     
المكتب وتناقشوا في المسودات المختلفة وتقدم تقرير           

 ٢٠٠٥يونيو / من حزيران ١٣خبراء في  عن أولئك ال
وتقدم    .  الجتماع اللجنة التي تهمنا    ٤٢بمناسبة الدورة  

ممثلو الخبراء إلى هذه اللجنة بتقرير حتى يقع النظر         
وآانت الخالصة هو أن الحاجة أصبحت ملحة              . فيه

إلنشاء هذه اآللية للتنسيق في حاالت الكوارث       
 أن تتابع   وإن مجموعة الخبراء هذه قررت    . الكبيرة

 يعني     DENESCOإشارتها إلى هذه اآللية بأحرف       
 .إدارة الكوارث الدولية والتنسيق   

وإننا قد لخصنا مشموالت هذه المجموعة في       
التقرير الذي وزعناه عليكم وقلنا إنه البد أن نلح على       
مسألة التنسيق عندما تقوم الجهات المختلفة بعمل            

ضرورة   ك من ناحية   لفهنا . معين في هذا الصدد
التدريب ومن ناحية أخرى إقامة التحالفات، وهذا             
يعني أن المجموعة اإلنسانية البد أن تعمل معًا من          

ويجب أن نربط بين      . أجل سالمة سكان العالم     
المجموعات المختصة بالكوارث والمجموعات         

 أي البد أن نجمع بين هذه  ،المختصة بالفضاء    
 وقلنا أن    .المجموعات حتى يقع التنسيق بين أعمالها       

البد أن تهتم هذه اآللية ديميسكو على الجمع بين الكل  
قلنا إن    . واالهتمام بالثغرات التي ما زالت مفتوحة    

ميسكو البد أن تقوم بمسؤولياتها منذ البداية وهي لها        يد
مهمة التدريب والتنسيق وآذلك القيادة في هذا الميدان          
والبد أن تنسق اإلمكانيات الموجودة والتأزات        

والديميسكو هي قاعدة  .  المختلفة  الموجودة بين البلدان
آما قلت إلنشاء التحالفات بين آل الوآاالت وبين آل            
األوساط التي تهتم بمسائل الفضاء الخارجي، ويجب              

مع المؤسسات العلمية وآذلك      بالتعاون    تعمل نأ
السلطات المختلفة بين البلدان وذلك حتى تهتم بالناحية               

 .حماية السكان بصفة عامة    المدنية وتهتم ب 

ب الذي طلبنا من الديميسكو   يومن ناحية التدر  
أن تقوم به، نحن فكرنا في خدمات خاصة بالشبكة           
تتعلق طبعًا بمسألة الكوارث وآذلك مسودة       

مارسات الحميدة التي يجب أن يقوم بها الجميع           ملل
اطات    ثم توعية الجماهير ثم النش  . حتى نتفق عليها 
تنسيق أي   ، آما قلت،    ميادين فيها األخرى، فهذه ال 

يجب أن تعمل، وآاالت األمم المتحدة والوآاالت      
الدولية والمؤسسات الوطنية، أن تعمل مع بعض         
وذلك حتى تسد الثغرة الموجودة في ميدان الكوارث     

ثم من ناحية أخرى، يجب أن تنسق           . والعمل بشأنها 
ن  آل المبادرات الخاصة والمبادرات القومية في البلدا          

ة وبوضع األجهزة   كاملالمختلفة بتقديم الخدمات المت    
 .تحت تصرف المعنيين باألمر   

من ناحية أخرى طلبنا آذلك بضرورة العمل      
مع المجموعات المختلفة من الناحية العملية، ثم            
المشارآة في المجهود الرامي إلى دعم التجارب التي             
تتحصل عليها البلدان، ثم وضع البيانات الفنية تحت        

وآذلك تسهيل بناء    خدمات  صرف المستخدمين لهذه ال   ت

القدرات في البلدان المختلفة والمشارآة في التعريف             
ارة الكوارث على أساس     دبالمخططات الخاصة بإ      

المعرفة التي تحصلت عليها البلدان المختلفة بهذا         
 .الشأن

ومن الناحية العملية، قلنا إنه البد من السهر          
 بالتنسيق بين األنشطة      على تنفيذ التوصيات وذلك    

المختلفة والبد من تقديم الدعم العملي بناء على طلب       
وديميسكو تساعد على تحديد    . البلدان المعنية باألمر   

البرامج ووضع المشاريع وتدخل في شراآات مع          
وديميسكو تنفذ البرامج   . أوساط مهتمة بهذا الموضوع   

 ثم الحد من      ،حتى عن طريق الشراآة الخارجية       
 المخاطر والكوارث هو من مشموالت     مسائل

ويمكن لكل هذه البرامج أن تنفذ آبرامج  . ديميسكو
داخل منظومة األمم المتحدة أو آبرامج تقوم بها         

 .المنظمات الحكومية    

أن تكون  باإلضافة، فيمكن للديميسكو   
موجودة في األمم المتحدة مثًال هنا في فيينا أو يمكن    

ة لمزايا هذه الحلول     وبالنسب . لبلد عضو أن يستضيفها
ن  أففريق الخبراء قد نظر فيها وقال         وقلة مزاياها    
مي أمب أن تكون باألول بمثابة مشروع    ديميسكو يج

وقرر   . بإشراف من مكتب شؤون الفضاء الخارجي      
هؤالء الخبراء على أساس الصالحيات التي ذآرت          
أنه يجب أن يكون لديميسكو ميزانية بقرابة        

سنويًا وذلك حتى يغطي       مليون دوالر ١٣٠٠٠٠٠
تكاليف الموظفين، عشرة موظفين تقريبًا، والعمل    
والصيانة والمجموع سيتغير حسب دعم البلدان        
األعضاء التي يمكن أن تستضيف ديميسكو أو أن تقدم      

ومهما آان   . مشارآة بالموظفين بما فيه إعارة الخبراء       
الوضع، إن آانت ديميسكو في بلد من البلدان        

د   حي مكتب األمم المتحدة فالبد أن ن     فاألعضاء أو    
اشتراك األمم المتحدة في ميزانية هذه المؤسسة بحيث         
تكون في شكل ثالث موظفين، وذلك بقرابة       

 دوالر وسوف نعتمد على الخبراء إلنهاء        ٣٩٥٠٠٠
التقرير بعد االجتماع الذي عقدوه في أوائل هذا الشهر           

   ومن ناحية أخرى نطلب       ،٢٠٠٥وذلك بنهاية سنة    
منهم أن يكون التقرير يحتوي على مشروع للعمل       

 آلنظرت فيه اللجنة المديرة لهذه المؤسسة وآذلك     
الدراسات الخاصة بالحاالت المختلفة وسيتم ذلك           
بمشارآة الجمهورية التشيكية وإيران بمشارآة آل       

 .أعضاء مجموعة الخبراء    

والوثيقة الملحقة بالتقرير سينظر فيها أعضاء        
 وستقدم للخبراء حتى يقدموا        ، ية الخامسة   اللجنة الفرع   

ثم مسألة تحديد صالحيات مجموعة          . تعاليقهم عليها  
الخبراء وهذا سيكون في شكل تقرير سيقدم في شهر        

سبتمبر القادم وذلك حتى يقدم فيما بعد إلى          /أيلول
وإن الوقت     .  للجمعية العامة في نيويورك      ٦٠الدورة 

دمًا وبتنفيذ  الذي أمامنا سوف يسمح لنا بالمضي ق       
 .٣التوصيات التي جاءت في توصيات يونيسيبيس        

سيداتي وسادتي، لو أننا أنشأنا ديميسكو السنة      
شارآت بنجاعة في       لكانت الماضية فإنني أعتقد أنها     
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تفادي انعكاسات التسونامي في شهر آانون       
نحن يجب أن نعمل قصارى         . ديسمبر الماضي  /األول

. أن تأتينا آارثة أخرى     جهدنا حتى تنشأ هذه اآللية قبل       
 .شكرًا سيدي الرئيس 

يسو، باسم اللجنة أود        شكرًا للسيد ب : الرئيس
 لعمل الخبراء، هذا العمل الرائع، وآما           رتوجيه الشك 

وقبل أن  . نعرف آلنا فقد اهتممتم بموضوع مهم جداً   
ذلك إذ    أود أن أشكر اللجنة المديرة آ    ، أقدم خالصة  

والصين وفرنسا،      آندا أنها سمحت، وباألخص ممثلي   
  .صول إلى تقديم هذا التقرير الشيق    قد سمحوا بالو  

إنني أود من  . وآذلك المكتب الذي شارك في ذلك 
البلدان األعضاء الموجودة في هذه القاعة أن تهتم        
بهذه الخالصات، وأود أن أعيد الخالصات التي         

 وهي لو أننا آانت لنا ديميسكو من السنة         ، وصلتم إليها 
ديسمبر / تفادينا آثار المد في آانون األول    الماضية لكنا  

الماضي، تلك اآلثار الكارثية، ونود أن تكون هذه           
. اآللية جاهزة وقائمة قبل أن تنزل علينا آارثة أخرى      

سيداتي سادتي  ، و إن هذه الخالصة هي خالصة مهمة      
 .ألح عليها حتى تفكروا فيها    

هنالك عدد من الوفود طلبت الكلمة للتعليق       
ممثلة المملكة   التقرير، وأول متحدثة هي    على هذا 

 .فيريالمتحدة، السيدة ال  

سيدي الرئيس، اسمي    : رييفال . كالسيدة 
وأنا   . ري سيدي الرئيس ي فالحقيقي هو السيدة ال    

 .األخرى أود تقديم تعازي إلى وفد تشيلي   

ــ دون بهذا التقرير ال  ــونحن سعي دم من  مق
 وإن A/AC./05/2005/CRP.13الخبراء وآذلك الوثيقة     

الخالصات والتوصيات الموجودة في هذا التقرير             
حظيت باهتمامنا ووفد األمم المتحدة يشجع على     
اإلبقاء على مستوى النشاط حتى نصل إلى التقرير            

  ،  وإننا نؤيد هذه المجهودات والتعاون الدولي    .النهائي 
إذ أن مثل هذا العمل من شأنه أن يحمينا من الكوارث      

ذا ما حصلت فإننا نحد من تأثيراتها              وحتى إ .المحتملة 
 بعد التسونامي الذي حصل في آانون        .السلبية 
ديسمبر الماضي أسسنا في المملكة المتحدة       /األول

مجموعة عمل لتقديم النصح للحكومة حول الحاجيات            
 وذلك آما قلت حتى نخفف من وطئ       ،في حالة آارثة   

وإن التقرير قد حضر في هذه السنة ويقول           . الكوارث 
إن هنالك مؤسسات دولية تحاول هي األخرى القيام             
بمجهود في هذا الميدان وهي تحاول بأن تقيم بأجهزة            
إنذار مبكر وآذلك الوعي المحلي بضرورة مواجهة       

 .هذه الكوارث على أحسن وجه ممكن  

ومجموعة العمل البريطانية رأت أن هذه     
البرامج هي عديدة ولكنها قليلة التنسيق فنحن في       

 ولذا فنحن في       ، مقاربة استراتيجية وشاملة     لى إ حاجة   
حاجة إلى برامج تسمح باستخدام أو بأحسن استخدام             
للموارد المتاحة مع اجتناب آل الثغرات الموجودة في         

 يناير الماضي   /وفي آانون الثاني . بعض البرامج 

 تبّين لنا أنه البد من أن تكون هناك برامج      ،٢٠٠٥
زيد في طاقاتنا     إنذار مبكر متكاملة وذلك حتى ت 

 ولذا نحن نفكر بضرورة وجود تنسيق بين       ،الدفاعية 
األجهزة المختلفة الموجودة في العالم بشأن اإلنذار          

والبد أن تكون لنا أنظمة بالتعاون مع منظومة         . المبكر
 ى إن مثل هذه المجهودات هي رد عل . األمم المتحدة

الحاجيات القومية في البلدان المختلفة ونحن نشجع           
ى التنسيق بين آل هذه الخدمات وذلك آما قلنا للحد        عل

من الخسارات المالية وللتخفيف من المعاناة إثر           
 .شكرًا سيدي الرئيس  . الكوارث التي تحصل   

إنني أشكر السيدة ممثلة المملكة       : الرئيس
 وأطلب من    .المتحدة على هذه الكلمة حول ديميسكو  

السيد ممثل بلجيكا أن يتحدث إلينا حول نفس         
 .الموضوع

ترجمة فورية من    ) (بلجيكا(ماينس  . مالسيد 
. سيادة الرئيس    لك جزيل الشكر يا     ):اللغة الفرنسية   

وفد بلجيكا يرحب بهذه المبادرة، ويالحظ بعين          
أمس ذآرت    . الرضى التقرير المتوسط الذي قدم      

إحدى مشاغل وفدنا وقد قلنا إنه ينبغي أن يكون هناك            
لفريق المخصص وما      عالقة مباشرة بين عمل هذا ا 

ومبادرة   . يجري في مجتمع الفضاء بصفة عامة       
 ونرى أنه   .آالديميسكو تكون مبادرة واضحة المعالم     

من األهمية بمكان أن يكون هناك اشتراك من جميع   
األفراد والمنظمات المعنية وأن يكون هناك اتصاالت         
مع مبادرات أخرى في مجاالت آمجاالت مراقبة              

ن بعد وتدبر الكوارث    األرض واالستشعار ع 
 .الطبيعية 

ونود أن نتأآد من أن هناك من يتعهد     
بمسؤولية تنفيذ الميثاق الدولي للكوارث وآذلك        
المبادرات األخرى حتى يكون هنالك نوع من          
االندماج والتكامل بين هذه األمور وغيرها، وهذا        
يتأتى من خالل مبادرة الديميسكو، ولقد أدهشنا أن      

 ،  وجدول األحداث حتى اآلن     ، اآلن المناقشة، أي حتى    
 لم    اآلن، م االقتراحات للجمعية العامة حتى      وتقدي

يتضمن ربطًا وروابط مع هيئات مثل الوآالة       
األوروبية للفضاء أو اللجنة األوروبية فهذا هو الهدف         

وعدد من هذه  .  وغيرهاGMS من مبادرات من الـ   
الدول هي مؤسس للميثاق الدولي للكوارث الطبيعية        

ومن األهمية بمكان على أية حال أن نشرك         . الرئيسية
هذه الهيئات في العملية، فكيف يتسنى لإليسا أن         
تشترك في الجهود الرامية إلى تخفيف من حدة          

 وآيف يمكن أن يتم إدراجها      ،الكوارث وتدبرها 
 .وإدخالها في مبادرة الديميسكو   

هناك مسألة أخرى، وهي إذا ما آان الربط             
ادرة والمبادرات األخرى القائمة، وأنا         بين هذه المب

أفّكر هنا بالسيوس وآذلك المناقشات األخرى التي           
جرت بشأن فكرة إنشاء نظام شامل لمراقبة األرض            

ولكم    . بهدف تدبر الكوارث الطبيعية بصفة أساسية    
 .جزيل الشكر 
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نس من بلجيكا على      ماي شكرًا للسيد : الرئيس
 السيد باساد من    وأدعو. ٦ هذه المداخلة بشأن البند  

 .رو من الهند أن يتوجه بالحديث إلى هذه اللجنة      ساإلي

ترجمة فورية من      ()الهند(باساد . مالسيد 
أوًال وفد الهند  . شكرًا سيدي الرئيس): اللغة اإلنكليزية  

ربها زلزال    ض  أن يعرب عن تعازيه لتشيلي التي      يود
 .أمس

وقد أسعدنا االستماع إلى العرض الذي قدمه      
ونحن نقدر العمل     . لخبراء بشأن هذه المبادرة     فريق ا 

الذي قام به الخبراء من مختلف البلدان ومتخصصون          
آما أننا نقدر الدعم الذي قدمه مكتب شؤون      . اً أيض

 .الفضاء الخارجي في هذه المبادرة       

سيادة الرئيس، وفد الهند لديه بعض التعليقات        
 عن العرض الذي قدم والبيانات الواردة في الوثيقة     

CRP.13.          وآأحد البلدان النامية، آما أننا اشترآنا في 
 ظننا أن تعليقاتنا ينبغي أن تتناول          ٣اليونيسبيس

الجوانب الترتيبية للتوصيات بشأن تدبر الكوارث       
؟ يتعذر    [والتعليقات على النحو التالي،         . والحد منها 
ينطوي على توصية تشير إلى نظام لتدبر       ] سماعها؟

عد ذلك الفريق العامل المعني      وب،الكوارث متكامل  
بهذه التوصية الذي يترأسه الصين وفرنسا وآندا      

 قدمت تقرير ممتاز والتقرير يفضي،        ،بشكل مشترك
وع  ـبوضع منظمة للتنسيق في حالة وق      "وأقتبس  

 وهذا قد صدر    ٥+٣ ساك اليونيسبي ـوهن . "وارثـآ
ويقول هذا القرار إنه ينبغي إجراء        . RSS 59/09قرار  

. "شأن إمكانية إنشاء آيان دولي وإلى آخره        دراسة ب
 تقول بأن الفريق    ١٢والفقرة   . نهاية االقتباس  

المخصص للخبراء قرر أن يشير إلى هذه األولوية        
 .باعتبار أنها إدارة للكوارث والتنسيق    

سيادة الرئيس فهناك نوع من        ومن ثم يا
 نظام في     ، أوالً  ،التمييع لهذه التوصية، أي أن هناك      

 الثالث ثم بعد ذلك منظمة ثم بعد ذلك آيان في       المؤتمر
قرار الجمعية العامة وختامًا مجرد تنسيق في بيان           

 إن هذا في حد ذاته هذا       .فريق الخبراء المخصص      
نوع من التمييع والعودة إلى الوراء بالنسبة للتوصية          

 .التي وردت عن المؤتمر الثالث   

 في هذه الوثيقة تشير إلى الثغرات        ١٣الفقرة 
ي أنشطة الحد من الكوارث فلم يذآر أهمية         ف

 ونقل المعلومات عن      .االتصاالت إال في أماآن بسيطة    
وآان    .  له أهميته حينما تقع الكوارث      سواتل طريق ال 

هناك حلقة عمل تشير إلى هذه المسألة ومع هذا فإنه              
ليس هناك إال ذآر عابر لالتصاالت السائلية والبيانات               

 وإننا نأمل    CRP.13رحلية في     السائلية في التقرير الم     
أن هذا الموضوع سوف يأخذ مكانه في التقرير        

 .النهائي الذي يعتمده فريق الخبراء     

 تقول إنه ليس هناك آلية للتنسيق         ١٥ الفقرة
فريدة في التنفيذ وإلى آخره، نحن نوافق على هذا        

تمامًا ولهذا السبب إننا قلنا إن مبادرة الديميسكو ينبغي         
 .ذه اآلليةأن تكون هي ه 

تشير إلى الجهود األساسية التي         ١٦الفقرة  
تبذل في إطار أنشطة تدبر الكوارث وهناك سرد         
للمبادرات والبعض منها موجود منذ فترة والبعض         

وإنني أتوقع أن فريق الخبراء         . سوف يتم إطالقه  
سوف يوضح الفرق بين هذه المبادرات وذلك حتى        

ي ورد ذآرها    يكون هناك إنصاف حيال المنظمات الت      
 .وأن يتم آل ذلك في التقرير النهائي     

 أوردت أن    ، في الجملة األخيرة    ١٦الفقرة 
التمويل سيتم تدفقه آما هو متوقع شريطة أن البرنامج         

يكون برنامجًا آبيرًا أو متعبًا على         المتصور ال 
الصعيد الوطني وعلى صعيد ميزانية الوآاالت، إننا        

ينبغي أن يهتدي       والنرى أن هذا االفتراض غير سليم     
قول أن نبحث عن آليات     نربما . به فريق الخبراء   

 .للتمويل وذلك لتنفيذ هذه المبادرة  

تتحدث عن ثالثة مليون    أيضا   ٢٣الفقرة 
دوالر وثالثة وعشرين مليون دوالر، وحينما أتذآر   
الماليين من الدوالرات التي تفقد آل عام بشأن         

برعت حوالي ثالثة      الكوارث وأن آثير من البلدان قد ت    
؟يتعذر  [يين دوالرات بشأن آارثة واحدة،    بال

وليس آثير، ومن ثم نرى أن فريق الخبراء      ] سماعها؟
ينبغي أن يبحث وسائل أخرى للتمويل في هذا اإلطار          

ومًا آل رسيمكن للمشترك من أن يدفع  ...  والسيما
عام ويتم تقديم الخدمات والسيما للبلدان التي تتأثر من          

  ITU واألمم المتحدة لديها نسق مختلف للـ    . رث الكوا
أو االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية         
حيث يتم دفع رسوم سنوية ودفع بعد ذلك رسوم عن  

 .الخدمات 

 تشير األمانة األساسية لهذه اآللية        ١٧الفقرة  
 إن تنفيذ الديميسكو     ، والنقطة واو تقول في هذه الفقرة      

 آما نرى آثار هذا على   ، امليجب أن تنفذ بشكل آ 
ونود أن يشير التقرير النهائي إلى هذه          . المبادرة

 .المسألة بوضوح  

ن الديميسكو ورد أ نفس الفقرة، النقطة دال      
ينبغي أن يضطلع بمهام المعلومات والتنفيذ          

 ي والتشغيلية، نوافق على هذا تمامًا ونقدر الصيغة الت        
 .تشير إلى هذه المهام العملية   

 تقول بأن ترآيز األنشطة       ١٢والفقرة  
وفد  . والخدمات ينبغي أن يكون على تنسيق التفاعل    

الهند يرى أن الترآيز ينبغي أن يكون على تنفيذ        
الديميسكو وليس على التنسيق في الديميسكو والتي      

  .سيضحى جزءًا منها بمجرد أن تبدأ أنشطتها العملية        
نبغي أن    ومع هذا فإننا نوافق أنه بين العناصر الثالثة ي      
 .يكون الترآيز على المهام التي سوف ينجزها    
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 تقول إن فريق العمل       ٢١ثم بعد ذلك الفقرة   
وسع من الدور التشغيلي وإننا نوافق على أن      

التنفيذ الوطنية     نقاط  الديميسكو ينبغي أن يتم من خالل 
 ومع   ،وهذا يتعلق بعملية اإلغاثة في حالة الطوارئ       

لماذا أن الفريق قد قرر أن      هذا وفي هذه الفقرة ال نفهم 
 فهناك مبادرات     ، يسهم في تنفيذ هذه المبادرة فقط   

 وعلى نفس    ،  من المبادرات  هاآميثاق الفضاء وغير   
المنوال فإن السيوس وغيره من المنظمات تحدد عدد     

 وعلى أية حال نشعر      .السنوات التي يتم فيها الدراسة    
سيق   أن الجوانب التشغيلية لليونيسكو في حين أنها تن    

مع الوآاالت والهيئات والمبادرات األخرى المشترآة          
في مهام الدعم للحد من الكوارث والتخفيف منها هذه        

 .عليها أن توازن بين أنشطتها التنسيقية   

 يا سيادة الرئيس تتحدث عن آل     ٢٢الفقرة 
لهند يرى أن   ووفد ا،هذه المنظمة وما ينبغي أن تكون 

 منظومة األمم     كون في إطار  تالديميسكو ينبغي أن 
إن   . المتحدة وأنه ينبغي أن تكون متاحة لكل البلدان     

هذا من بين الجوانب الرئيسية الهامة لصياغة هذه       
 .المنظمة 

إن   "الجملة األخيرة من هذه الفقرة تقول     
يسكو ينبغي أن تنفذ آبرنامج من برامج األمم ميدال

  ، "المتحدة وذلك بقيادة مكتب شؤون الفضاء الخارجي       
 نوافق على هذا اللهم إال بإدخال تغيير      .االقتباس   نهاية 

بسيط بأن نقول إنها يجب أن تكون تحت قيادة مدير            
مكتب شؤون الفضاء الخارجي ثم بعد ذلك تكون        
منظمة منفصلة ومستقلة في إطار منظومة األمم         

 .المتحدة

 تتحدث عن الطريق إلى األمام        ٢٤الفقرة 
قرير سوف يتم  وورد في الفقرة األخيرة جيم بأن الت  

تقديمه للجمعية العامة بعد أن يتم دراسته من فريق         
إننا نرى     .  للجمعية العامة   ٦٠العمل وذلك في الدورة   

سيادة الرئيس أن تقرير فريق الخبراء ينبغي أن           يا
يعرض هنا في الكوبوس قبل أن يطرح على الجمعية              

وفي ضوء المسائل التي ينبغي إيرادها في         . العامة 
 نوصي بأن     ،ما شرحنا في هذه المداخلة     التقرير آ

أن يطرح هنا في اللجنة      ينبغي  تقرير فريق الخبراء    
أن طرح للجمعية      قبل  العلمية ثم بعد ذلك يطرح علينا      

 يتم   نينبغي أ ] ؟يتعذر سماعها؟   [العامة فلو أن التقرير     
استعراضه هنا وينبغي أن يكون وفقًا لما لدينا من       

 .خواطر 

نرى أن هذه االقتراحات     سيادة الرئيس، إننا  
التي نقدمها بشأن هذا التقرير الذي يقدم إلى الجمعية             
العامة سوف يبدي في نهاية المطاف إلى إنشاء منظمة              
تضطلع بمهام تعود بنهاية المطاف بالخير على          

 . وأشكرآم يا سيادة الرئيس  .البلدان النامية  

شكرًا للمثل الهند على هذه المداخلة       : الرئيس
 قبل أن نواصل أود   .قشة مبادرة اليونيسكو   بشأن منا

أن أنتهز الفرصة ألن أشكر السيد ممثل ألمانيا السيد           

 ر  الذي تحدث إلينا صباح اليوم والسيد بروآ       ربروآ
اتفق بأن هناك هو الدفع في المناقشة بشأن الديميسكو،             

لدفع هذه فإننا أرجأنا عرضه      وحتى ال نوقف قوة ا 
ة الرابعة وسوف       العصر وذلك في الساع     ةلجلس 

 .يتحدث إلينا في موعد أقصاه الساعة الرابعة        

 المتحدث التالي في القائمة هو السيد ممثل       
 .ندا، سفير تايلندا الموقر تفضل    تايل

ترجمة    ()تايلندا (اريابروشيا. سالسيد 
شكرًا يا سيادة الرئيس،      ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

ضى ألننا     وذلك بشيء من الر  CRP.13أدرس الوثيقة   
في تايلندا نشعر أن مسألة تدبر الكوارث مسألة هامة،          
وآما قلت لكم من قبل فإن حكومتنا أولت أولوية لهذه           

  ؤ ل مرآزًا للتنب  المسألة وتايلندا قد أنشأت بالفع      
مايو أي من   /أيارمن  ٢٨بالكوارث وذلك في   

  ي ورقة هامة فإنها يمكن أن تفض    أي  وآ.أسبوعين فقط
ة وما يسعدني في هذه الورقة أنها          إلى مناقشة مطور    

تعرض علينا الكثير من الخيارات بشأن اإلنشاء      
والتمويل وهناك أمور آثيرة علينا أن نتدارسها ثم      
تدارك العالقة بين هذه المبادرة ومبادرات أخرى في        

 .العالم 

وما يسعدني هنا في األمم المتحدة هو أنه إذا         
سوف تكون هيئة  ما تم إنجاز مبادرة الديميسكو فإنها   

تنسيقية عالمية وعملها مفيد النسبة لنا، وتايلندا سوف           
تولي هذه الوثيقة االهتمام الواجب وسوف نتدارسها        

 ٥وسوف نعود ببعض التعليقات وآخر موعد هو    
 .٢٠٠٥أغسطس   /آب

وما أود أن أضيفه هنا من ذاآرتي، في        
اجتماعات اللجنة الفرعية قد خصصنا خبيرًا لهذه           

دا آأحد البلدان التي       لنومن ثم هل أوردتم تاي المسألة  
لخبراء الذي سيتدارس هذه      تخصص خبيرًا لفريق ا    

 .سيدي الرئيس    شكرًا جزيالً ؟المسألة 

شكرًا للسيد سفير تايلندا على هذه       : الرئيس
المتحدث التالي هو السيد       . المداخلة عن الديميسكو  

 .لك الكلمة  ليكريك  السيد  ،ممثل فرنسا 

ترجمة فورية من     ()فرنسا(كريك لي. كالسيد 
لك الشكر يا سيادة الرئيس، السيد         ): اللغة الفرنسية   

الرئيس وفد فرنسا يود أن يشاطر اآلخرين في       
اإلعراب عن تعازيه وذلك بسبب الزلزال الذي ألم        

 .ببالده أمس

السيد الرئيس، فريق الخبراء الذي تحدث         
همية   عنه ممثل رومانيا الموقر قام بعمل في غاية األ   

ووفدي يود أن يتناول بعض     . وذلك بفترة قصيرة 
األمور التي تطرقنا إليها بالفعل في إطار المبادرات          

 .الخاصة بتدبر الكوارث    
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ووفد فرنسا آما سبق القول يحبذ إنشاء آيان          
دولي وذلك لالستفادة القصوى من الخدمات الفضائية            

 ٦وفي المؤتمر الثالث الذي عقد منذ    . لتدبر الكوارث 
فريق العامل      أولي إلى لجنتنا مهام محددة، ف      سنوات

 وفريق الخبراء المؤقت أوضح آيف يمكن         ٧رقم 
 آما أنه    ،لخدمات الفضاء أن تسهم في تدبر الكوارث   

التقرير الذي طرح علينا     . قد درس آيفية دعم التنسيق 
يتناول، ليس منظمة دولية جديدة ولكن آيان يدخل           

وف نستفيد في المرحلة     وس. تحت جناح األمم المتحدة   
مكتب شؤون الفضاء     له األولى من الدعم الذي يقدمه  

ووفدي يرى أن هذه التوصية توصية هامة         . الخارجي  
وبصفة عامة تشعر فرنسا أن األمم المتحدة ينبغي أن     
يكون لها دور محوري في االستجابة الجماعية      

 .للمشكالت اإلنسانية وذلك في ضوء النهج العالي      

منظومة األمم المتحدة فإن عدد        وفي إطار    
من الوآاالت والمؤسسات قد قاموا بالفعل باتخاذ            

. بعض التدابير وذلك بالتنبؤ بالكوارث والتعامل معها        
ويذآر التقرير بعض الوآاالت ووفدي يوافق الوفود         
األخرى التي قالت إنه ال ينبغي تكرار المبادرات         

ها، ونتأآد   الموجودة بالفعل والتي ينبغي دعمها وتقويت   
من أن الخدمات المتوفرة سوف تلبي احتياجات            

ولهذا السبب فإن وفدي على أية حال       . المستخدمين
  ، أوالً . CRP.13يود أن يؤآد على جانبين اثنين في   
 حاء، فمن     ١٧مسألة التنسيق وهي واردة في الفقرة     

األهمية بمكان أن يجد هذا الكيان مكانه وينبغي أن        
 باعتبار أن هذه     ، سيق المحتملة    نشير إلى أوجه التن   

 .مبادرة سوف تكون تحت لواء األمم المتحدة وجناحها    

وإضافة إلى هذا أود أن أشكر أيضًا مكتب            
التنسيق للشؤون اإلنسانية وخارج منظومة األمم      

نظام مراقبة     " أود اإلشارة إلى السيوس    ، المتحدة أيضاً  
 .هذه هي مالحظتي األولى    . "األرض

سيادة الرئيس فإن       ثانية يا أما المالحظة ال   
مفهوم برنامج األمم المتحدة يمكن أن يغطي هذا      

وقد أقيمت    . المفهوم مجموعة من الظروف واألحوال    
لنا الفرصة لكي نقول إننا من وجهة نظرنا فالمسألة             
هي مسألة وضع أو إنشاء هيكل بسيط، بسيط من    

أنه ينبغي   إال . حيث عدد الموظفين ومن حيث اإلدارة   
كون هناك تنسيق مع ما هو قائم بالفعل من    أن ي

مبادرات وهيئات بدًال من إنشاء منظمة آبيرة ينتهي         
بها المطاف بالتنافس مع المنظمات األخرى التي لها          

 .دعم في هذا المضمار  

خالصة القول، أود أن أؤآد أن وفدي يرحب        
بالعمل الذي قام به فريق الخبراء ولكم جزيل الشكر               

 .السيد الرئيس 

شكرًا للسيد ممثل فرنسا على هذه    : لرئيسا
 .السيد ممثل إيران الموقر، تفضل    . المداخلة 

ترجمة فورية من     ()إيران (راهاجي. رالسيد 
أود نيابة    . أشكرك يا سيادة الرئيس    ): اللغة اإلنكليزية  

عن وفدي أن أشاطر اآلخرين في اإلعراب عن        
 .ستعازينا جراء الحدث المأساوي الذي ألم بتشيلي أم        

وبالنسبة للتقرير المرحلي لفريق الخبراء        
وذلك المعني بوضع آلية دولية للتنسيق واالستفادة من          
الخدمات المتمرآزة في الفضاء واالستفادة منها في          

 فإن وفدي يود أن يعرب      ،تقليل حدة الكوارث وتدبرها   
عن تأييده وتقديره للجهود التي تبذلها البلدان ويبذلها       

 وآذلك نشكر مكتب شؤون  ،بلدانالخبراء من آل ال  
ولقد اشترآنا في المناقشات      . الفضاء الخارجي    

وحاولنا أن نسهم في المبادرة التي تمهد الطريق لمنع             
الكوارث إلى حد آبير أو على األقل تقليل الضحايا             
البشرية وتحسين أنشطة إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل          

فيضانات     وعدد من الكوارث والسيما ال   . بعد الكوارث 
والزالزل تشير إلى ضرورة أن يكون هناك آلية          
للتنسيق والمعلومات وذلك في وقت حدوث هذه      

ونحن اشترآنا في فريق الخبراء       . الكوارث 
المخصص ومازلنا نضطلع بدور وذلك في إنشاء هذا       
الكيان الدولي باعتبار أنه حاجة ملحة لمساعدة         

 .اإلنسانية واإلغاثة 

د تكون هناك بعض    السيد الرئيس، فيما ق  
الشوائب أو بعض اإلمكانيات لتحسين تقرير فريق          

نتيجة لهذه      يود وفدي أن يشير  ، الخبراء المخصص   
الجهود إلى ضرورة أن ترفع هذه الجهود نظرًا      
ألهمية هذه المسألة التي تؤثر إلى حد آبير على تدبر          
الكوارث وعلى تقليص عدد الضحايا وتحسين الوقت         

 .إلغاثة المتاح لعمليات ا   

سيدي الرئيس، لهذا السبب جميعنا يعرف أن       
تزال     بعض المسائل التقنية اإلدارية لهذا الكيان هي ال       

ضرورية بالنسبة إلى النقاش، ولكننا نعتبر أن ذلك         
يمكن أن يحسن عبر التعاون الجيد بين الجميع في         

بهذا الصدد أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي         . المستقبل
 اللجنة على االنضمام إلى         أحث آل أعضاء هذه    

النقاشات ودعم اعتماد قرار الجمعية العامة حول هذه            
 .شكرًا سيدي الرئيس  . المسألة في نيويورك   

أشكر مندوب إيران الموقر لبيانه       : الرئيس
 وأعطي اآلن الكلمة لمندوب      ،حول هذا الموضوع 

 .تفضل . االتحاد الروسي  

 )االتحاد الروسي   ( دزوبينكو . بالسيد 
شكرًا سيدي  ): ة فورية من اللغة اإلنكليزية   ترجم(

أعتقد أنه بعد آل ما سمعناه عن هذا     . الرئيس 
  بداية، باسم وفد    . أتوخى االقتضاب   الموضوع سوف  

يلي بعد الزلزال    شأود أن أتوجه بالتعازي إلى ت   بالدي 
 .الذي ألم بهذا البلد باألمس   

السيد الرئيس، آما وعدتكم سوف أتوخى       
قد أنه في هذه القاعة ما من ضرورة       اإليجاز، أنا أعت   
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كتسبها عملية إنشاء هذه      ت التي    ألحد األهمية رن نفسأل
اآللية مما يتيح لنا التعاون عن آثب واالستفادة من آل         
اإلمكانيات الموجودة، اإلمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا            
الفضاء التي تستفيد منها دول موجودة هنا والمسائل          

أن تسهم في هذه التطبيقات      اإلنسانية التي يمكن   
بتخفيف وترقب هذا النوع من        مما قد يسمح   الفضائية   

الكوارث مما بدوره يسمح لنا باالستفادة بالدراية         
 .وبالتجربة في هذا المجال     

فيما يتعلق بعمل فريق الخبراء، العمل الذي            
 لن أطيل الكالم عن هذا    سو،قدمه لنا السيد بي   

ًا نتفق على آون هذا      الموضوع ولكن أعتقد أننا جميع   
بب سوف   سلهذا ال  . المشروع مفيد وإيجابي للغاية    

 .أتوخى االقتضاب  

نحن ندعم تمامًا العمل الذي أنجزه فريق         
الخبراء المخصص هذا، وعمومًا نحن نضم صوتنا        

وعموما إلى األهداف التي وضعها فريق الخبراء هذا       
نحن نضم صوتنا إلى األهداف التي وضعها فريق          

والتي حددت في الوثيقة الموضوعة       هذا  الخبراء 
 .أمامنا 

السيد الرئيس، أود أن أقول في هذا الصدد قد       
يزال    وبالفعل ال   . آانت لديه مالحظات مثيرة لالهتمام       

 وهي  ،لدينا أسئلة في هذه الوثيقة الموضوعة أمامنا      
 ونحن متفقون    .أسئلة ومسائل لم يتم حلها تماماً   

 إال أنه ليس لدينا      ،ومًاوموافقون على هذه الوثيقة عم 
اعتراض على عرض هذه الوثيقة على الجمعية        

 من  ٢٣العامة ولكن لدينا توضيح فيما يتعلق بالفقرة        
إن هذه    : في هذه الوثيقة نقرأ ما يلي       . الوثيقة وغيرها  

 يمكن أن تقدم إلى الجمعية العامة في        CRP.13الوثيقة  
قاش بين     األمم المتحدة آما أقرأ هنا في الوثيقة بعد ن         

 تعليقات الحكومات وأنا       إلى  الحكومات وبعد اإلصغاء    
 .شكرًا. موافق على هذه المالحظة    

أنا   . أشكر مندوب االتحاد الروسي  : الرئيس
دقائق     ٥أفهم أنه لدينا خدمات الترجمة الفورية لمدة           

إضافية ألننا تأخرنا اآلن إنها الواحدة وخمس دقائق،             
ع فيها ترجمة    لم يعد لدينا إال خمس دقائق توض   

أدعو مندوب الواليات المتحدة    سوف  ولذا   ،فورية
الذي سيتناول الكلمة أن يتفضل بالكلمة وبعد ذلك            

 إال إن آنتم تريدون   ، سوف نرفع الجلسة لتناول الغذاء      
إن أردتم   . االستمرار في العمل من دون ترجمة فورية      

االستفادة من خدمات الترجمة الفورية يجب أن نرفع             
  .عد ذلك لنستكمل أعمالنا في جلسة بعد الظهر       الجلسة ب 

 .تفضل . أعطي اآلن الكلمة لمندوب الواليات المتحدة      

 )الواليات المتحدة   (هودجكينز   . كالسيد 
شكرًا سيدي   ):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (

 وأنا في     ، الرئيس، لقد وضعتني في موقع صعب للغاية         
ن ال   هذه الدورة لسنوات ولطالما حرصت على أ       

 .أفصل بين المندوبين والغذاء  

سأتوخى االقتضاب وأضم صوتي إلى الوفود          
األخرى في تقديم التعازي لحكومة تشيلي للضحايا            
التي وقعت واألضرار التي نتجت عن الزلزال          

 .باألمس

ود األخرى في التعبير      فوأضم صوتي إلى الو  
عن تقديري لفريق العمل المخصص حول وضع ما           

 .وثيقة ممتازةنعتبره جميعًا  

لدي مالحظتان عامتان هما مالحظتان      
فإن وفدي لديه سؤال حول        . إجرائيتان أآثر من غيره  

عية  ما إذا آان هذا تقرير جاهز أن يطرح إلى الجم           
دي بنا إلى طرح أسئلة         ؤالعامة عند هذا الحد، فهذا ي      

دول األعضاء في     حول وضع هذا التقرير وال  
. التقرير أم ال    على هذا   الكوبوس إن آانت حازت     

لألسف إن الوقت ال يصب في مصلحة فريق الخبراء              
 ولذا أعتقد أنه البد لنا أن   ،المخصص في هذا الصدد   

نناقش أآثر ما يمكن أن نفعله في إطار الجمعية العامة                 
 .وفيما يتعلق بالجمعية العامة      

مالحظتي الثانية أو اقتراحي الثاني لفريق           
ع ال بد أن   الخبراء المخصص وربما هذا موضو        

 وهي آيف سوف نلفت انتباه    ،تنظر فيه اللجنة الفرعية    
مختلف المنظمات المذآورة في التقرير والتي تعمل            

نحن ليس لدينا رغبة في أن         . في مجال تدبر الكوارث    
نعمل على ازدواجية في الجهود المبذولة من قبل          
مختلف المؤسسات والمنظمات، لذا البد لنا أن ننظر             

وما   . لتي نلفت فيها االنتباه إلى هذا التقرير          في العملية ا   
نود أن تأخذه المنظمات األخرى بعين االعتبار أال       

 المساهمة المميزة التي يمكن    وهو آيفية التعرف على 
وما   . أتي بها وديميسكو في الجهود المبذولة   يأن 

يجب أن ينظر به فريق الخبراء هو ما               أنصح به وما   
لخبراء المخصص      هي الدول األعضاء في فريق ا     

التي سوف تصبح تلك الداعية لهذه الفكرة بين مختلف         
ال أعتقد أنه من الكافي بالنسبة إلى            . المنظمات 

 وسيوس   GEOالكوبوس أن تصدر تقريرًا وأن تسأل      
 وغيرها من منظمات األمم المتحدة أن تجزم         WMOو

في هذا الصدد، إذن نحن بحاجة إلى أحد أعضاء هذه               
 هذا   ، تعزيز هذا المشروع  جموعات من أجل  الم

اقتراح محدد للغاية لكي تنظر فيه هذه المجموعات           
بوس    ومن أجل أن تأتي بتوصيات في صددها إلى آو  

 .سكوحول ما يمكن أن تفعله الديمي   

وانطالقًا من تجربتي، هذه هي الوسيلة          
ل على التحرك في هذا الصدد      الوحيدة لكي نحث الدو   

السيما بالنسبة إلى    بتطبيق هذه الفكرة و   عوادوآي ت
تلك المنظمات يمكن أن نسأل ما هو الدور الذي يمكن          

 وإال فإن التقرير لن يكن   ،أن تلعبه في هذا الصدد 
 .شكرًا سيدي الرئيس . موضع تحرك مستقبلي 

أشكر مندوب الواليات المتحدة    : الرئيس
   على جدول األعمال   ٦ لمداخلته حول البند   

 .والديميسكو
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 هناك وفود أخرى تريد    المندوبون الكرام،
تناول الكلمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، رجاء أن            
تترآوا اإلسهامات في هذا الموضوع إلى حين عودتنا     
من استراحة الغذاء وسيكون هذا البند األول على    

 .جدول أعمالنا 

 ولكن قبل ذلك     ،أعلن اآلن رفع هذه الجلسة   
د    المندوبين بجدول أعمالنا لفترة بع  علم أود أن أ

الظهر، سوف نجتمع في الساعة الثالثة تمامًا وفي هذه          
 على جدول     ٦ في البند  الساعة سنستكمل النظر  

  ، "٣تنفيذ توصيات مؤتمر اليونيسبيس   "األعمال وهو 
 على جدول ٦ ثم آما قلت سوف نختتم النظر في البند   

 وسنستكمل ،"٣تنفيذ توصيات اليونيسبيس   "األعمال 
تقرير اللجنة    " األعمال   على جدول٧النظر في البند    

 ونختتم النظر في     "٤٢الفرعية حول أعمال دورتها    
  "الفوائد العرضية   " على جدول األعمال ٩ البند

 . ١٣ والبند ١١  ثم البند١٠ وسنستكمل النظر في البند  

وآما اتفقنا هذا الصباح، بعد الظهر سيكون         
 ليقدم لنا عرض تقني حول تعزيز     بروآر لدينا السيد 

 وبعد ذلك سيكون لدينا ،م في علوم الفضاء   االهتما
مداخلة من قبل اليونيسكو حول الفضاء والحياة، المياه        

 .للحياة 

 الفريق العامل على الحطام الفضائي          ،أيضاً 
سوف يستكمل اجتماعه بين الدورتين، إضافة إلى       
الفريق العامل على استخدام مصادر القدرة أو       

أي تعليقات    في غياب   . مصادرة الطاقة في الفضاء       
  .أعلن رفع هذه الجلسة   

 

 ٠٩/١٣اختتمت الجلسة حوالي الساعة 


