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  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
        السلمية األغراض يف   

  واملغرب املتحدة األمم بني املشترك الدويل املؤمتر عن تقرير    
    املياه إدارة يف الفضاء تكنولوجيا استخدام حول

     )٢٠١٤ أبريلن/نيسا ٤- ١ (الرباط،   
    مةدِّمق  - الًأو  
   واألهداف اخللفية  - ألف  

 واسـتخدامه  اخلـارجي  الفضـاء  باستكشـاف  املعـين  الثالـث  املتحـدة  مـم األ مؤمتر أوصى  -١
 الفضــائية: األلفيــة" املعنــون قــراره يف ســيما وال الثالــث)، (اليونيســبيس الســلمية األغــراض يف

 املتحــدة األمــم برنــامج أنشــطةُ تتــوخَّى بــأن )١(،"البشــرية والتنميــة الفضــاء بشــأن فيينــا إعــالن
 اإلقليمــي الصــعيدين علــى األعضــاء الــدول بــني التعاونيــة املشــاركة تعزيــَز الفضــائية للتطبيقــات
 أجـل  مـن  وخصوصـاً  )٢(الناميـة،  البلدان يف واملهارات املعارف تنمية على التركيز مع والدويل،

 وآثـار  البيولوجي عوُّالتن وفقدان الطبيعية املوارد نضوب عليها ينطوي اليت ياتدِّلتحل يدِّالتص
  اإلنسان. أيدي صنعتها اليت لكوارثوا الطبيعية الكوارث

ــ  - ٢ ــة ترَّوأق ــا يف الســلمية، األغــراض يف اخلــارجي الفضــاء اســتخدام جلن  السادســة دورهت
ــام املعقـــودة واخلمســـني ــامج ،٢٠١٣ عـ ــة والـــدورات العمـــل حلقـــات برنـ  والنـــدوات التدريبيـ

───────────────── 
 فيينا، السلمية، األغراض يف تخدامهواس اخلارجي الفضاء باستكشاف املعين الثالث املتحدة األمم مؤمتر تقرير  )١(  

 .١ القرار األول، الفصل )،A.00.I.3 املبيع رقم املتحدة، األمم (منشورات ١٩٩٩ يوليهز/متو ٣٠‐ ١٩

 .‘١‘ (د) ٤٠٩ الفقرة الثاين، الفصل نفسه، املرجع )٢(  
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 اجلمعيـة  ترَّأقـ  بعـد،  وفيمـا  .٢٠١٤ املعـ  الفضائية لتطبيقاتا برنامج إطار يف رةرَّاملق واملؤمترات
 اخلــارجي الفضــاء شــؤون مكتــب هبــا يضــطلع أن زمــعامل األنشــطة ،٦٨/٧٥ قرارهــا يف العامــة،
  .٢٠١٤ عام يف الفضائية للتطبيقات املتحدة األمم برنامج رعاية حتت العامة لألمانة التابع
 انعقــد الثالــث، اليونيســبيس لتوصــيات اًووفقــ ،٦٨/٧٥ العامــة اجلمعيــة بقــرار الًوعمــ  -٣

 إدارة يف الفضـاء  تكنولوجيـا  اسـتخدام  حـول  واملغرب املتحدة األمم بني املشترك الدويل املؤمتر
  .٢٠١٤ أبريل/نيسان ٤ إىل ١ من الرباط يف املياه
 أنشـطة  إطـار  يف اخلـارجي،  الفضـاء  شـؤون  مكتـب  مـن  كـل  املـؤمتر  تنظـيم  يف اشترك وقد  - ٤

 الفضــاء ووكالــة املغــرب، وحكومــة ،٢٠١٤ عــامل الفضــائية للتطبيقــات املتحــدة األمــم برنــامج
 رعايتـه  يف اشـتركت و للميـاه.  العاملية العزيز عبد بن سلطان األمري جلائزة العامة واألمانة األوروبية،
 وقـد  األرض. برصـد  املخـتص  الفريـق  وأمانة الفضاء وتكنولوجيا لعلوم املشتركة اإلسالمية الشبكة

  املغرب. حكومة سمبا الفضائي الُبعدي الستشعارل امللكي املركُز احلدثَ هذا استضاف
 الصـلة  ذات املسـائل  علـى  زكِّـ ير الـذي  الثالـث  الدويل الجتماَعا هو املؤمتُر هذا وكان  -٥

 األمـري  وجـائزة  األوروبيـة  الفضـاء  وكالـة  مع بالتعاون املنظمة االجتماعات سلسلة ضمن باملياه
 املشـترك  األول الـدويل  املـؤمتر أمَّـا   منـهما.  ماليـة  ومبساعدة للمياه العاملية العزيز عبد بن سلطان

 والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  السـعودية  العربيـة  واململكـة  املتحـدة  األمـم  بني
   ١٢ مــن الفتــرة يف الريــاض يف ُعقــد فقــد امليــاه، إدارة يف الفضــاء تكنولوجيــا اســتخدام حــول
 الثـاين  الـدويل  املـؤمتر  ُعقـد  بينمـا  )،A/AC/105/914 ةالوثيق (انظر ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٦ إىل

 يف امليـاه،  إدارة يف الفضـاء  تكنولوجيـا  اسـتخدام  حـول  واألرجنـتني  املتحـدة  األمـم  بني املشترك
  .٢٠١١ مارس/آذار ١٨ إىل ١٤ من آيرس بوينس

ــا تطبيقــات ٢٠١٤ عــام مــؤمتر استكشــف قــدو  -٦ ــوالً رفِّتــو الــيت الفضــاء تكنولوجي  حل
 إىل هتــدف مشــاريع أو بــرامج وتنفيــذ ختطــيط أجــل مــن أساســية معلومــات أو التكلفــة معقولــة
 الطــوارئ حــاالت آثــار ختفيــف يف وتســهم واستصــالحها، ومحايتــها امليــاه مــوارد إدارة تعزيــز

 يف للمشــاركني تيحــتأُ وقــد ر.حُّالتصــ ومكافحــة مأمونــة شــرب ميــاه وتــوفري بامليــاه املرتبطــة
 مـوارد  إدارة يف الفضـاء  لتكنولوجيـا  الناجحة التطبيقات عن حالة دراسات عرض فرصة املؤمتر
  بلداهنم. يف املياه
 علــى البلــدان قــدرات تعزيــز (أ) يلــي: مــا للمــؤمتر الرئيســية األهــداف بــني مــن وكــان  -٧

ــا اســتخدام ــات التكنولوجي ــات واخلــدمات والتطبيق ــن بالفضــاء الصــلة ذات واملعلوم  أجــل م
ــوارد استكشــاف ــاه م ــاروإدا املي ــة و(ب) ؛هت ــاون تقوي ــدويل التع ــذا يف واإلقليمــي ال  اجملــال؛ ه
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ــرار اعصــنَّ وعــي إذكــاء و(ج) ــة واألوســاط البحــث وأوســاط الق ــات بشــأن األكادميي  تطبيق
ــا ــاء تكنولوجيـ ــة الفضـ ــايا ملعاجلـ ــلة ذات القضـ ــاه، الصـ ــا بامليـ ــدان يف وخصوصـ ــة؛ البلـ  الناميـ

 واإلسـهام  امليـاه  مـوارد  إدارة جمال يف اجلمهور توعية ومبادرات التعليمية املبادرات تعزيز و(د)
  اجملال. ذلك يف القدرات بناء عمليات يف
 خـرباء  بـني  مباشـر  حـوار  إلجـراء  فرصـة  أيضـاً  العاملـة  تـه أفرق ومناقشـات  املؤمتر وأتاح  -٨

 والقطـاع  األكادمييـة  األوسـاط  لـي ثِّومم القـرار  اعنَّوصـ  السياسـات  ريرِّومقـ  الفضاء تكنولوجيا
 املشـاركني  مجيـع  وُشـجِّع  السـواء.  علـى  الصـناعية  والبلـدان  النامية البلدان من اخلاص الصناعي

  التعاون. حتسني فرص حبثو جتارهبم تبادل على
 اسـتخدام  جلنـة  إىل لتقدميـه  أُِعـدَّ  وقد وبرناجمه. وأهدافه املؤمتر خلفية التقرير هذا نبيِّوي  -٩

 العلميـة  الفرعيـة  اللجنة وإىل واخلمسني الثامنة دورهتا يف السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء
  .٢٠١٥ عام يف كلتامها وتعقد واخلمسني، الثانية دورهتا يف هلا التابعة والتقنية

  
   الربنامج  -باء  

 برنـــامج وجلنـــة اخلـــارجي الفضـــاء شـــؤون مكتـــُب املـــؤمتر برنـــامج إعـــداد يف شـــارك  -١٠
 الُبعـدي  لالستشـعار  امللكـي  واملركـز  ألوروبية،ا الفضاء وكالة من ممثلني تمَّض اليت االجتماع
ــائي، ــة الفضـ ــق وأمانـ ــتص الفريـ ــد املخـ ــبكة األرض، برصـ ــالمية والشـ ــتركة اإلسـ ــوم املشـ  لعلـ
  .للمياه العاملية العزيز عبد بن سلطان األمري وجائزة الفضاء، وتكنولوجيا

ــامج واشــتمل  -١١ ــة جلســات مخــس علــى املــؤمتر برن ــةالتا املواضــيع علــى ركــزت تقني  :لي
 واإلقليميـة  الدوليـة  املبـادرات  و(ب) واقتصادها؛ املياه إنتاجية أجل من الفضائية التطبيقات (أ)

 أمــن لتحقيــق الفضـائية  التطبيقــات و(ج) امليـاه؛  مــوارد إدارة يف الفضـاء  تكنولوجيــات إلدمـاج 
 امليــاه اردمــو إدارة أجــل مــن املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــات تســخري و(د) املخــاطر؛ وإدارة امليــاه

 لنظــام شـامل  اســتعراض إجـراء  ذلـك  يف (مبــا والتعـاون  القـدرات  بنــاء مبـادرات (ه) و اجلوفيـة؛ 
ــا، ومشــال األوســط الشــرق يف األرض لرصــد األرضــية البيانــات اســتيعاب ــاء ومرفــق أفريقي  بن
ــة  معلومــات ونظــام القــدرات ــاهومراقب ــادرة إطــار يف املي ــة للبحــوث األرضــية املب ــة البيئي  العاملي

    .األوروبية) الفضاء لوكالة التابعة (تايغر)
 نشـاط  وهـو  "،امليـاه  جـائزة " بعنـوان  خاصـة  جلسـة  املـؤمتر  نتضـمَّ  ذلك، على ةًوعالو  -١٢

 الفـائز  مبشـاركة  املـؤمتر  إطـار  يف للمياه العاملية العزيز عبد بن سلطان األمري جائزة نظمته خاص
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 خصِّصـت  جلسـات  املـؤمتر  برنـامج  نتضـمَّ  مـا ك .للجـائزة  العامـة  األمانـة  عـن  وممـثلني  باجلائزة
    .العاملة األفرقة ملناقشات

 املغربيــة، احلكومــة عــن لــونثِّمم وترحيبيــة اســتهاللية كلمــات ألقــى املــؤمتر، افتتــاح ولــدى  - ١٣
 ووكالـة  اخلـارجي،  الفضـاء  شؤون ومكتب السلمية، األغراض يف اخلارجي بالفضاء املعنية واللجنة
 سـلطان  األمـري  وجـائزة  الفضـاء،  وتكنولوجيا لعلوم املشتركة اإلسالمية لشبكةوا األوروبية، الفضاء

  رئيسية. كلمة للمياه العاملية الشراكة عن لثِّمم ىلقأ كما للمياه. العاملية العزيز عبد بن
 للجلســات الثالثــة األيــام خــالل ياشــفو يــاتقن ياإيضــاح عرضــاً ٤٢ جمموعــه مــا وقُــدِّم  -١٤

 علـى  العـروض  مجيـع  تزكَّـ ر وقـد  .امللصـقات  عـرض  جلسـة  يف ورقـةً  ٤٣ دِّمتقُ التقنية،كما
 حلـوالً  رفِّتـو  الـيت  بالفضـاء  املتصـلة  املعلومـات  ومـوارد  الفضـاء  لتكنولوجيـا  الناجحة التطبيقات
 إدارة جمـايل  يف مشـاريع  أو بـرامج  وتنفيذ ختطيط أجل من أساسية معلومات أو التكلفة معقولة
 كمـا  .املشـاركون  هادَّأعـ  حالـة  دراسـات  ذلـك  يف مبـا  بامليـاه،  املتصـلة  ثوالكـوار  امليـاه  مـوارد 
ــؤمتر نتضــمَّ ــهائيني املســتخدمني احتياجــات عــن اًعروضــ امل ــيني الن ــإدارة املعن ــوارد ب ــاه، م  املي

 تنفيــذ يف لنجــاحل الالزمــة واإلقليميــة الدوليــة القــدرات وبنــاء التعــاون مبــادرات عــن وكــذلك
  .النامية البلدان يف املستدامة التنمية برامج
 حمــدَّدة مواضــيع حــول مفتوحــة مناقشــةٌ التقنيــة اجللســات مــن جلســة كــل بعــد ودارت  - ١٥
 واسـتمرت  األسـئلة.  وطـرح  آرائهـم  إلبـداء  للمشـاركني  إضـافية  فرصـاً  أتاحـت  باالهتمام، حتظى

 ضـع ولو والتوصـيات  املالحظـات  لصـوغ  أُنشـئا  عـامالن  فريقـان  أوجزهـا  الـيت  املتعمقة املناقشات
 الفريــق ونــاقش .إقامتــها ميكــن الــيت الشــراكات يف والنظــر املتابعــة مشــاريع أجــل مــن مقترحــات

 ركـز ف الثـاين  العامـل  الفريقأمَّا  واإلقليمي. الدويل والتعاون القدرات بناء موضوعي األول العامل
 الفـريقني  رئيسـا  مدَّوقـ  امليـاه.  مـوارد  إدارة تواجـه  الـيت  املسـتقبلية  بالتحـديات  املتصلة املسائل على

    دمها.اواعتم املؤمتر يف املشاركون ناقشهما حيثو اخلتامية اجللسة يف تقريريهما العاملني
    .الفورية بالترمجة باالستعانة والفرنسية اإلنكليزية باللغتني املؤمتر مداوالت ودارت  -١٦
 شــؤون بملكتـ  الشـبكي  املوقـع  يف لالجتمـاع  لاملفصــ الربنـامج  علـى  العاالطِّـ  ميكـن و  -١٧

  .)www.unoosa.org( اخلارجي الفضاء
  

   املايل والدعم احلضور  -جيم  
 مـن  وتربـويني  ومهندسـني  علمـاء  إىل دعوةً املنظِّمني، عن نيابة املتحدة، األمم تجَّهو  -١٨
 املشـاركون  واخـتري  .ملؤمترا يف يشاركوا لكي االقتصادية ناطقامل مجيع من وصناعية نامية بلدان
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 الــيت واملشــاريع الــربامج تنفيــذ يف وخــربهتم والتعليميــة واهلندســية العلميــة آفــاقهم أســاس علــى
 مـوارد  إدارة أجل من بالفضاء الصلة ذات واخلدمات واملعلومات التكنولوجيا فيها اسُتخدمت

 وطنيـة  هيئـات  نمـ  القـرار  صـنع  مسـتوى  علـى  خـرباء  مشـاركة  خاصة بصورة عتجِّوُش .املياه
  .السواء على ودولية
 الفضـاء  ووكالـة  املغـرب  وحكومـة  املتحـدة  األمـم  صتهاصَّخ اليت األموال واسُتخدمت  -١٩

ــة ــة األوروبيـ ــق وأمانـ ــتص الفريـ ــد املخـ ــبكة األرض برصـ ــالمية والشـ ــتركة اإلسـ ــوم املشـ  لعلـ
 املـايل  الـدعم  تـوفري  يف للميـاه  العامليـة  العزيـز  عبد بن سلطان األمري وجائزة الفضاء وتكنولوجيا
 اًدعمـ  اًمشـارك  ٣٤ جمموعـه  مـا  ىقَّـ وتل .الناميـة  البلـدان  مـن  معظمهـم  مشـاركا،  ٣٩ ملشاركة

 فتـرة  طـوال  يـومي ال عيشـة امل وبـدل  واإلقامـة  اًوإيابـ  اًذهاب الدويل اجلوي السفر مشل الًكام يامال
ــوتل .املــؤمتر ــاجزئ الًمتــوي مشــاركني مخســة ىقَّ ــة ي ــادق يف اإلقامــة أو ياجلــو الســفر لتغطي  الفن

  .املضيف البلد يف املعيشة ومصروفات
 املـؤمتر  مرافـق  الفضائي، الُبعدي لالستشعار امللكي املركز وهي املضيفة، اهليئة رتفَّوو  -٢٠

 مـن  عـددا  نظمـت و وإليـه،  املطـار  مـن  املشـاركني  ونقـل  الـتقين  والـدعم  السـكرتارية  وخدمات
    .املؤمتر يف املشاركني جلميع االجتماعية األنشطة

 االحتـاد  :التاليـة  واألربعني الثالث الدول من مشارك ١٠٠ على يزيد ما املؤمتر وحضر  -٢١
 الربازيـل،  البحـرين،  باكستان، إيطاليا، أملانيا، األردن، األرجنتني، أذربيجان، إثيوبيا، الروسي،

 العربيـــة مهوريـــةاجل اجلزائـــر، تـــونس، تركيـــا، تايلنـــد، بـــريو، بولنـــدا، بوتســـوانا، بـــنغالديش،
 الكـامريون،  غانـا،  فرنسا، سويسرا، السودان، زمبابوي، رومانيا، الدامنرك، جيبويت، السورية،
 نيبــال، الســعودية، العربيــة اململكــة املكســيك، املغــرب، مصــر، ليبيــا، لبنــان، كينيــا، كرواتيــا،
 أيضــاً املــؤمتر ضــروح .الــيمن اليابــان، األمريكيــة، املتحــدة الواليــات هولنــدا، اهلنــد، نيجرييــا،

 األوروبيـة،  الفضـاء  وكالـة  مثـل  حكوميـة،  غـري  ومنظمـات  دولية حكومية منظمات عن لونثِّمم
 والفريـق  املتحـدة،  لألمـم  والزراعـة  األغذيـة  ومنظمـة  للفضاء، الدولية للسنة األوروبية والرابطة
 وجامعــة الفضــاء، وتكنولوجيــا لعلــوم املشــتركة اإلســالمية والشــبكة األرض، برصــد املخــتص
 للتـدريب  املتحـدة  األمـم  ومعهـد  للميـاه،  العامليـة  العزيـز  عبـد  بـن  سلطان األمري وجائزة توينيت،
  .اخلارجي الفضاء شؤون ومكتب (يونيتار)، والبحث
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   التقنية للجلسات عام استعراض  - اًثاني  
 امليـاه  إنتاجيـة  أجـل  مـن  الفضـائية  التطبيقات مناقشة على األوىل التقنية اجللسة تزكَّر  -٢٢

 العربيـة  واململكـة  واملغـرب  ومصـر  وبولنـدا  وباكسـتان  إيطاليـا  مـن  متحدثون وقدَّم .هاواقتصاد
 وأُطلــع .حالــة دراســات مــن عــددا املشــاركني إىل املتحــدة والواليــات ونيجرييــا الســعودية
 هبـا  تضـطلع  الـيت  واملشـاريع  األنشـطة  آخـر  بشـأن  مـوجزة  معلومـات  على املؤمتر يف املشاركون

 رصـد  مثـل  جماالت يف املياه إدارة أجل من الفضاء تكنولوجيا تطبيق يف اإليطالية الفضاء وكالة
 وكالــة وكانــت .الصــلة ذات املخــاطر وتقيــيم بامليــاه، املتصــلة الكــوارث وإدارة امليــاه، تلــوث
 فتحـة  ذات متقدمـة  بـرادارات  مـزوَّدة  سـواتل  أربعـة  مـن  جمموعـة  طـورت  قـد  اإليطاليـة  الفضاء

 منطقـة  يف والبحريـة  السـاحلية  للبيئـة  العمليـايت  الرصد يف ُتستخدم سكاميد،-ومسوك اصطناعية،
 مـن  النطـاق  واسـعة  شبكة خالل من اإليطالية، الفضاء وكالة وعملت .املتوسط األبيض البحر
 يف الوطنيـة  القـدرات  تنميـة  علـى  الصـناعيني،  والشـركاء  اجلامعـات  مع وبالتعاون زيُّتمال مراكز
 ذلـك  يف مبـا  اجلاريـة،  الرائـدة  املشـاريع  مـن  عـدد  وُعـرض  .األرض رصد اناتبي استخدام جمال

 الـديناميات  لرصد )OPERA( األرض رصد على ةالقائم األمطار مياه جريان توقعات مشروع
 التلـوث  رصـد  ومشـروع  الكـوارث،  بعد ما ملراحل اهليدرودينامية النماذج صحة من والتحقق
 مـن  منـائطي  نظـام  وتنفيـذ  تطـوير  إىل يهـدف  الـذي  )PRIMI شـروع م( اهليدروكربوين البحري
ــاتج البحــري للتلــوث العملــي الرصــد أجــل ــة االنســكابات عــن الن  ويســتخدم .اهليدروكربوني
 أساســـا (وهـــي بصـــرية وبيانـــات املنصـــات متعـــدد اصـــطناعية فتحـــة ذا رادارا أساســـا النظـــام

 ســكاميد،-كومســو مجبرنــا وســواتل (إنفيســات)، البيئــي والســاتل ُبعــد، عــن األرض استشــعار
ــاف ــوي واملطي ــوديس)، االســتبانة املتوســط التصــويري الرادي ــاف (م  املتوســط التصــوير ومطي
 الريــاح عــن معلومــات رفِّيــو وهــو االنســكاب، عــن الكشــف أجــل مــن (مرييــس)) االســتبانة
  .والتيارات واألمواج

ــا  -٢٣ ــ كمـ ــة نتمَّتضـ ــ اجللسـ ــأن اًعرضـ ــتخدام بشـ ــعار بيانـــات اسـ ــد عـــن االستشـ  يف ُبعـ
 املنــاطق يف ذفَّــُين الــذي املشــروع، هــذا ويف .القاحلــة املنــاطق يف املائيــة املــوارد استكشــاف
 باألشـعة  وصـور  راداريـة  صـور  ُتسـتخدم  العربيـة،  اجلزيـرة  وشـبه  أفريقيـا  مشـال  مـن  الصحراوية

 وميلـك  .اخلفيـة  السـطحية  دونة/السـطحي  السـمات  مـن  العديـد  عـن  للكشـف  احلرارية احلمراء
 والكشـف  اجلافـة  األسـطح  رمـال  اختـراق  علـى  فريـدة  قـدرة  الطويـل  املوجي الطول ذو الرادار
 ةاحلراريــ احلمــراء حتــت باألشــعة الرصــد أثبــت كمــا .املدفونــة الســطحية دون التضــاريس عــن

 .الســاخنة اجلافــة األســطح يف وخصوصــاً بــرودة، األكثــر الرطبــة املنــاطق كشــف علــى قدرتــه
 قدميــة أهنــار عــدة عــن الكشــف إىل اجلغرافيــة لومــاتاملع ونظــم الرادارســات صــور دمــج وأدى
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 حـوض  وهـو  الـنظم،  تلـك  أحـد  وُيَعـدُّ  .املنطقـة  يف قبـل  مـن  معروفـة  تكن مل حبريات وأحواض
أمَّــا  .الكــربى الصــحراء شــرق يف اآلن حــىت كشــفها مت الــيت األهنــار أحــواض أكــرب ،"الكفــرة"
 الكفـرة  حـوض  مـن  مباشـرة  الشـرق  إىل يقـع  آخـر  كـبري  قـدمي  هنـري  نظام فهو "الكبري اجللف"

 داخليـة  دلتـا  يف انينتـهي  كالمهـا  النـهريان  والنظامـان  .مصـر  يف الكـبري  اجللـف  هضـبة  من وينبع
 واألهنـار  الـبحريات  تلـك  تكـون  أن وميكـن  .العظـيم  الرمـال  حبر من ةاجلنوبي احلافة عند شاسعة

 وعلــى .األعمـاق  يف الطبيعــي والغـاز  والــنفط اجلوفيـة  امليــاه مـن  هائلــة خبزانـات  حمتفظــة قدميـة ال
 عـن  الكشـف  يف فائـدهتا  احلراريـة  احلمـراء  حتت باألشعة الصور أثبتت الرادارية، البيانات غرار
 احلراريـة  القنـوات  حتليـل  وكشـف  .الصـحراوية  املنـاطق  يف اجلوفيـة  امليـاه  لتراكم احملتملة املواقع
 احلراريـة  واالنعكاسـات  لالنبعاثات الفضاء يف احملمول مدِّاملتق اإلشعاع مقياس من لكل اليومية

 وبـاردة  رطبـة  ُرقـع  عـدة  (مـوديس)  االسـتبانة  املتوسـط  التصـويري  الراديوي واملطياف (آستري)
ــة الصــحراء يف ســطحية دون ــرة لشــبه الرملي ــة اجلزي ــل ويشــري .العربي ــل نَّأ إىل التحلي  تلــك مث

 اجلبـال  مـن  املومسيـة  لألمطار السطحي دون لالنتقال نتيجة هي بالتبخر للتربيد الشاذة احلاالت
 دكِّـ يؤ ممَّـا  ،منتجة جوفية مياه طبقات وجود مواقع عدة يف اآلبار حفر وأثبت .للسهل اجملاورة
  .القاحلة املناطق يف املياه استكشاف أجل من املعتمدة ُهجوالن املستخدمة البيانات صحة
 البصــرية الســاتلية بيانــاتال اســتخدام أمهيــة اجللســة يف املقدَّمــة العــروض تناولــت كمــا  -٢٤

 األراضــي وإدارة الزراعيــة املنــاطق يف امليــاه مــوارد لكشــف الصــغرية املوجــات علــى واملعتمــدة
 .السـعودية  العربيـة  واململكـة  واملغـرب  ومصـر  بولنـدا  يف بالغلـة  الـدقيق  والتنبـؤ  بكفـاءة  الزراعية
 املكانيـة  اجلغرافية نياتالتق استخدام بشأن احلالة دراسات من عدد اجللسة هذه يف ُعرض كما
 العـابر  النيجـر  هنـر  حـوض  يف البيئـي  املـائي  للرصـد  املتقـدم  النظـام  وبشـأن  امليـاه  جتميع أجل من

  .أفريقيا وسط يف للحدود
 تكنولوجيــات لــدمج واإلقليميــة الدوليــة املبــادرات يف الثانيــة التقنيــة اجللســة ونظــرت  -٢٥

 رصـد  لـنظم  العامليـة  املنظومـة  جهـود  آخر على ركوناملشا وأُطلع .املياه موارد إدارة يف الفضاء
ــز يف )GEOSS( األرض ــاون تعزي ــالال التع ــدد فع ــى والتخصصــات القطاعــات املتع  أســاس عل
 بيانـات  هبـا  تسـاعد  أن ميكـن  الـيت  الكيفية املشاركني على وعرضت .واملتكاملة املنسقة اجلهود
ــد ــ يف األرض رصـ ــن دِّاحلـ ــائر مـ ــات األرواح يف اخلسـ ــبب واملمتلكـ ــوارث بسـ ــة الكـ  الطبيعيـ

 ومـن  .املعقـدة  البيئيـة  للـنظم  فهمنـا  حتسـني  خـالل  مـن  البشـرية  األنشطة عن النامجة والكوارث
 الـيت  اجملـاالت  يف املتمثلـة  احلقـول  بـني  تربط اليت األساسية الصالت وإدارة إدراك مبكان األمهية
 النظـــام وخـــدمات ؛الغابـــات إزالـــة ذلـــك يف مبـــا األراضـــي، واســـتخدام امليـــاه؛ علـــى تعتمـــد

 واملعلومـات  املشـاهدات  وُتشـكِّل  .الصـحي  واألمـن  الطاقة وأمن الغذائي واألمن اإليكولوجي؛
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 ومـع  .أوىل خطـوة  اجملـاالت  تلـك  يف القـرار  وصـنع  اإلدارة أجل من طردةوامل والشاملة املتسقة
ــة وضــع إىل حاجــة هنــاك فــإنَّ ذلــك، ــةفع تعــاون آلي  تالتخصصــا خمتلــف عــرب معــا للعمــل ال

 املسـتدامة  التنميـة  بـني  االسـتمرارية  عـن  شـاملة  صـورة  علـى  للحصـول  والوكاالت والقطاعات
  .لمُّالتح على القدرة وتعزيز املناخ ريُّتغ مع فيُّوالتك يابيئ
ــة أنشــئت الســياق، هــذا ويف  -٢٦ ــة املنظوم ــنظم العاملي  تنســيق خــالل مــن األرض رصــد ل

ــود ــة اجله ــار يف املبذول ــق إط ــو األرض، رصــدب املخــتص الفري ــراكة وه ــة ش ــتأ طوعي  يف قيم
 منظمـــة ٧٧و األوروبيـــة واملفوضـــية ،عضـــواً دولـــة ٨٩ مـــن وتتـــألف ٢٠٠٥ فربايـــر/شـــباط
 رصـد  لـنظم  العامليـة  املنظومـة  أجـل  مـن  رؤية بيان العشرية التنفيذ خطة دتدَّح وقد .مشاركة
ــة املنفعــة اتذ التســعة اجملــاالت يف املتوقعــة والفوائــد ونطاقهــا، منــها والغــرض األرض  اجملتمعي

 والتنـوع  والزراعـة  اإليكولوجيـة  والـنظم  والطقـس  وامليـاه  واملنـاخ  والطاقـة  والصـحة  (الكوارث
 برصـد  املخـتص  الفريـق  إدارة وهيكل القدرات، بناءواملتعلقة ب التقنية واألولويات البيولوجي)،

ــة القيمــة وتكمــن .األرض ــدرهتا يف للمنظومــة الكامل  رصــد لومــاتومع بيانــات دمــج علــى ق
 الفريـق  نَّأ امليـاه،  قطـاع  يف القـدرة،  تلـك  علـى  األمثلـة  ومـن  .التخصصات خمتلف عرب األرض
 األفريقيـة  التنسـيق  ومبـادرة  امليـاه  بدورة املعنية اآلسيوية املبادرة أنشأ قد األرض برصد املختص
 اإلقليمـي  لتكامـل ا خـالل  ومـن  .األرض رصد لنظم العاملية املنظومة إطار يف املياه بدورة املعنية
 عكـف ت وأفريقيـا،  آسـيا  يف الوكـاالت  بـني  املشـترك  والتنسـيق  والقطاعات التخصصات املتعدد
 اجلمهـور  لتوعيـة  وأنشـطة  فعالـة  إجـراءات  تنفيذ على ياحال األرض رصد لنظم العاملية املنظومة
  .املستدامة والتنمية املائي ألمنل ادعم
 األرضية املبادرة حالة بشأن حمدَّثة معلومات على اًأيض املؤمتر يف املشاركون أُطلعو  - ٢٧

 باعتبارها ٢٠٠٢ عام يف األوروبية الفضاء وكالة أطلقتها اليت (تايغر) العاملية البيئية للبحوث
 املعقود املستدامة للتنمية العاملي القمة ؤمترمل األرض رصد بسواتل املعنية اللجنة من استجابة

 يف تعترضها اليت املشاكل على التغلب على األفريقية البلدان مساعدة هبدف جوهانسربغ، يف
 تكنولوجيا مزايا استغالل طريق عن ونشرها وحتليلها باملياه املتصلة اجلغرافية املعلومات مجع
 ظل يف املستخدمني احتياجات وفق موجَّه هنج على "تايغر" مبادرة وتقوم .األرض رصد
 املشاريع يف بنشاط يشاركون بلدا ٤٢ من ياأفريق اًخبري ١٥٠ من أكثر تضم أفريقية، قيادة

 التقنية واملراكز العلماء املبادرة وتساعد .املبادرة إطار يف القدرات بناء وإجراءات اإلمنائية
 أجل من والقدرات واملعارف األدوات تطوير على أفريقيا يف باملياه املعنية والسلطات
 باملياه املعنية السلطات ومتكني املياه موارد وإدارة رصد يف األرض رصد تكنولوجيا استغالل

 االنتقال قيادة من للحدود العابرة األحواضب عنيةامل والسلطات الوطين الصعيد على أفريقيا يف
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 .األرض رصد مبعلومات املتعلقة التشغيلية اخلدمات مرحلة إىل التجرييب العرض مرحلة من
 املشاريع لدعم ساتلي مشهد ١٠  ٠٠٠ على يزيد ما قُدِّم التشغيل، من عاما ١٢ مدى وعلى
  .أفريقي خبري ٣٠٠ على يزيد ما تدريب وجرى واإلقليمية، الوطنية واإليضاحية البحثية
ــا  -٢٨ ــن عروضــا اجللســة نتمَّتضــ كم ــادرة ع ــني املشــتركة املب ــك ب ــدويل البن ــة ال  ووكال

 الواليـات  يف (ناسا) والفضاء جلويةا للمالحة الوطنية واإلدارة الدولية للتنمية املتحدة الواليات
 متصـلة  ومبـادرات  القـدرات؛  وبنـاء  املياه إدارة حتسني أجل من اإلقليمي التنسيق حول املتحدة
ــاه ــا تضــطلع باملي ــة هب ــة الوكال ــف يف اجلــوي الفضــاء الستكشــاف الياباني ــاطق خمتل ــامل؛ من  الع

 األدىن الشـرق  منطقـة  يف امليـاه  نـدرة  ومبادرة املياه؛ إدارة جمال يف األفريقي-يباألورو والتعاون
 املعـايري  وضـع  إىل الراميـة  املتحـدة،  لألمـم  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  تـديرها  الـيت  أفريقيا ومشال
  .السواتل بواسطة ُبعد عن االستشعار طريق عن ورصدها احملاصيل مياه نتاجيةإل املرجعية

 لتحقيــق الفضــائية بالتطبيقــات ةالصــل ذات املســائل يف الثالثــة التقنيــة اجللســة ونظــرت  -٢٩
 إدارة جمـال  يف دوليـة  معـايري  وضـع  إىل احلاجـة  سيسمب املؤمتر رَّوأق .املخاطر وإدارة املائي األمن

ــ .امليــاه وإدارة املســتدامة والتنميــة الطبيعيــة املخــاطر  عــن حالــة دراســة املشــاركني إىل متدِّوقُ
 يف بالفيضـانات  املبكـر  اإلنذار أجل من عدُب عن االستشعار على القائمة اهليدرولوجية النمذجة
 حـوض و .الفضـاء  تكنولوجيـا  إمكانـات  على جيداً مثاالً باعتبارها إثيوبيا، يف أواش هنر حوض
ــذي أواش، هنــر ــّر ال  مشــاكل مــن يعــاين كــبري هنــري حــوض هــو األفريقــي، األخــدود عــرب مي

 تـــأثري مـــن لتخفيـــفل ياأساســـ اًشـــرط املبكـــر لإلنـــذار نظـــام تـــوافر وُيَعـــدُّ .خطـــرية فيضـــانات
 ريـان جل منـوذج  ُوضع األوىل، املرحلة يف .مراحل ثالث على الدراسة جريتأُ وقد .الفيضانات

ــة املرحلــة متثلــتو .األمطــار ميــاه ــاتج مــن التحقــق يف الثاني ــة ن ــة رطوب  مبقيــاس الســطحية الترب
ــ تتُّالتشــ ــات باســتخدام )ASCAT( مدِّاملتق ــة، البيان  األمطــار تســاقط رمؤشــ وحســاب املوقعي

 العالقـة  حتديـد  فاسـتهدفت  الثالثـة  املرحلـة أمَّـا   .الطوبوغرافيـة  الرطوبة مؤشر ومعاجلة املعياري،
 األمطـار  تسـاقط  ومؤشـر  )ASCAT( مدِّاملتقـ  تتُّالتشـ  مبقيـاس  السـطحية  التربـة  رطوبة ناتج بني

 منــوذج لتعزيــز اتليةالســ البيانــات نــواتج واســُتخدمت .النــهر قنــاة يف امليــاه ومســتوى املعيــاري
 وقورنـت  اجلغرافيـة،  املعلومـات  نظـم  علـى  باالعتمـاد  اهليـدرولوجي  األمطار مياه جريان توجيه
 املؤشــر خــرائط إعــداد جيــري ذلــك، علــى ةًوعــالو .املنطقــة يف النــهر تصــريف بأرصــاد النتــائج

 طتســاق مؤشــر بــني اجلمــع خــالل مــن الفيضــانات، مصــادر منــاطق إىل تشــري الــيت املتكامــل،
  .الطوبوغرافية الرطوبة ومؤشر املعياري األمطار

 تقيـيم  بشـأن  واملغـرب  أملانيـا  بـني  املشـترك  املشـروع  حالـة  علـى  املشـاركون  أُطلع كما  -٣٠
 علــى ُينفَّــذ الــذي املشــروع ويتنــاول .املغــرب يف آســفي منطقــة يف امليــاه وإدارة البيئيــة املخــاطر
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 مـع  بالتعـاون  العلمـي،  للبحث األملاين املغريب ائيالثن الربنامج إطار يف سنوات ثالث فترة مدى
 الــيت اإلنسـان  نشـاط  عــن النامجـة  واملشـاكل  الطبيعيــة املشـاكل  اجلـوي،  للفضــاء األملـاين  املركـز 
 ومـن  .رحُّوالتصـ  للخطر املعرَّضة املائية املوارد وخصوصا املغرب، يف كبرية خماطر على تنطوي
ــة املخــاطرب يعــىن املخــاطر إلدارة زمركــ إنشــاء إىل يفضــي أن املشــروع هــذا شــأن  يف الطبيعي
 والبيئيــة العلميــة املشــاكل يعــاجل أن شــأنه مــن الــذي األمــر ،آســفي يف ضعيــا قاضــيال جامعــة

 يـا إقليم اًنظامـ  يرسـي  أن أيضاً شأنه ومن .واالجتماعية الوطنية األمهية ذات األساسية بشريةوال
 نمَّويتضـ  اإلنترنـت،  عـرب  العـامل  أحنـاء  مجيـع  يف هإليـ  الوصـول  ميكـن  اآلنية اجلغرافية للمعلومات

 السياسـات  ريرِّومقـ  والفنـيني  العلمـاء  بـني  التواصـل  يتـيح و صـات صُّالتخ ددِّمتع ياتفاعل حمتوى
 وحلـوال  وجمانيـة  متطـورة  مكانيـة  جغرافيـة  براجميـة  أدوات املشروع ويستخدم .اجلمهور وعامة
 عـن  االستشـعار  تطبيقـات  علـى  التركيـز  مـع  ليلـها وحت البيانات حترير أجل من ةمكتبي يةحاسوب
 ونظـم  ))،GRASS( اجلغرافيـة  املـوارد  حتليـل  دعم نظام املثال، سبيل (على البيانات وتعزيز ُبعد
 وحــدة وتطبيقــات )PostgreSQL/PostGIS املثــال، ســبيل (علــى املكانيــة البيانــات قواعــد إدارة

 جبامعـة  اخلرائطيـة  اخلـدمات  وحدة مشروع ل،املثا سبيل (على اإلنترنت يف اخلرائطية اخلدمات
 وقـدر  االسـتدامة  حتقيـق  أجـل  ومـن  .)University of Minnesota MapServer Project مينيسوتا

 األراضـي  إدارة نظـام  يسـتخدم  التـرخيص،  أو التمويـل  مشـاكل  مـن  املزيـد  عن يةاالستقالل من
 احتـاد  معـايري  تنفيـذ  يـتم  ثحيـ  املصـدر  ومفتوحـة  حرة براجميات النمذجة أحباث مجيع وكذلك
  .املفتوح املكانية اجلغرافية اخلدمات

 البيانـات  اسـتخدام  بشـأن  حالـة  دراسات اجللسة يف اإليضاحية العروض نتمَّتض كما  -٣١
 للفيضـانات  ضرُّالتعـ  احتمـال  وتقيـيم  التسـونامي،  خمـاطر  منذجـة  أجل من الفضاء من املستمدة
 املخـاطر  احتمـاالت  لتقدير الفضاء تكنولوجيا واستخدام ،املكانية اجلغرافية التقنيات باستخدام
  .الدانوب هنر يف الفيضانات خماطر خلرائط أطلس وإنشاء الطبيعية،

ــور  -٣٢ ــة اجللســة يف املناقشــات زتكَّ ــة التقني ــى الرابع ــات اســتخدام عل ــة املعلوم  اجلغرافي
 املتصـلة  األنشـطة  علـى  املـؤمتر  يف املشاركون وأُطلع .اجلوفية املياه موارد إدارة أجل من املكانية
 وهـو  (يونوسـات)،  ليونيتـار  التـابع  العملياتيـة  السـاتلية  التطبيقـات  برنامج إطار يف ذةفَّاملن باملياه

ــامج ــة الســاتلية للتطبيقــات برن ــه يضــطلع العملياتي ــدريب املتحــدة األمــم معهــد ب  والبحــث للت
 مهمتـه  التكنولوجيـا،  علـى  قـائم  برنـامج  وهو ٢٠٠١ عام يف اليونوسات أنشئ وقد .(يونيتار)
 داخـل  مـن  واإلمنائيـة  اإلغاثيـة  املنظمـات  إىل السـواتل  مـن  مسـتمدة  وحلول للصور حتليل تقدمي

 البشـري،  واألمـن  اإلنسـانية،  اإلغاثـة  مثل سةسَّاح جماالت يف وخارجها املتحدة األمم منظومة
 التكنولوجيـا  تعزيـز  يف اتاليونوسـ  مهمـة  وتتمثـل  .والتنميـة  االسـتراتيجي،  اإلقليمي والتخطيط
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 األمـن  أجـل  مـن  املتكاملـة  احللـول  وإجيـاد  املكانيـة  اجلغرافيـة  املعلومـات  توليد أجل من الساتلية
 العامـة  اجلمعيـة  أسـندهتا  اليت الوالية مع متشيا واالقتصادية االجتماعية والتنمية والسالم البشري

 الوسـائل  أفضـل  بـني  اجلمع على اليونوسات عمل وينطوي .١٩٦٣ عام منذ يونيتار معهد إىل
 سـد  علـى  تسـاعد  حلـول  إلجيـاد  املبتكرة التطبيقية والبحوث املتاحة املصدر واملفتوحة التجارية
 ومبـادئ  ملقاصـد  اًوفقـ  نطاقـا  األوسع املتحدة األمم سرةأُ بعمل اًمقُُد واملضي القائمة الفجوات

 جديـدة  متكاملـة  حـزم  تطـوير  أيضـاً  يونوسـات  يتـوىل  ،٢٠٠٥ عام ومنذ .املتحدة األمم ميثاق
 وآســيا  الوســطى أمريكــا يف القــدرات لتنميــة بــرامج وتنفيــذ والتــدريب، التقنيــة للمســاعدة

 خــربات ذوي متخصصــني فريقــه يضــم حمتــوى ذي برنــامج عــن عبــارة واليونوســات .وأفريقيـا 
 يف ءوخـربا  املعلومـات  تكنولوجيـا  يف مهندسـون  يـدعمهم  والتحليل، املعلومات نظم يف ميدانية
  .السياسات جمال
 اسـتخدام  جمـال  يف يونوسـات  برنـامج  هبا يضطلع اليت األنشطة لىع املشاركون طلعأُو  -٣٣

 واسـع  مشـروع  ذلـك  يف مبـا  اجلوفيـة،  امليـاه  مـوارد  إدارة أجـل  مـن  املكانيـة  اجلغرافية املعلومات
 املائيــة للمــوارد خــرائط رســم أجــل مــن تشــاد يف األراضــي إلدارة الســنوات ددِّومتعــ النطــاق

 الــذي املشــروع، وأظهــر .ميدانيــة استقصــائية دراســاتب بــاالقتران الســاتلية الصــور باســتخدام
ــة مــن النطــاق واســعة مبشــاركة حيظــى ــا نَّأ كيــف تشــاد، حكوم  تيســر أن ميكــن التكنولوجي

 القــدرات وبنــاء اإلمنائيــة أهــدافها بلــوغ علــى البلــدان ومســاعدة النظيفــة، امليــاه علــى احلصــول
 .الطبيعيـة  املـوارد  وإدارة البيئـة  ومحايـة  الغـذائي  واألمـن  الصحية الرعاية مثل جماالت يف الوطنية

 املكانيـة  اجلغرافية للمعلومات الناجح التطبيق اجللسة يف األخرى اإليضاحية العروض وأظهرت
 هنـــر ورصـــد املغـــرب، يف امليـــاه مـــوارد إلدارة وطنيـــة اســـتراتيجية وضـــع :التاليـــة اجملـــاالت يف

 الراداريـة  السـاتلية  البيانـات  واستخدام وباراغواي، األرجنتني بني احلدود طول على مايوبيلكو
 نتمَّتضــ كمــا .إيطاليــا يف أرنــو هنــر حــوض يف اجلوفيــة امليــاه إدارة أجــل مــن التــداخل لقيــاس
 بوتسـوانا،  يف قاحلـة  شـبه  بيئـة  يف اجلوفيـة  امليـاه  نوعيـة  إدارة عـن  حالـة  دراسات عرض اجللسة
 اجلوفيـة  امليـاه  جـودة  وتقيـيم  املغـرب،  يف اجلوفيـة  امليـاه  ومـوارد  املرويـة  األراضي ئطخرا ورسم

  .باكستان يف بيشاور منطقة يف املكانية النمذجة باستخدام
 الصــعيدين علــى املبذولــة اجلهــود املشــاركون نــاقش اخلامســة، التقنيــة اجللســة وخــالل  -٣٤

 مـن  الفضـاء  وتكنولوجيـا  علـوم  اسـتخدام  يف القـدرات  وبنـاء  التعـاون  أجل من والدويل الوطين
 الـذي  EarthLab برنـامج  حالـة  عـن  حمدَّثـة  معلومـات  علـى  املشـاركون  وأُطلع .املياه إدارة أجل
ــتن ــامج ويهــدف .فرنســا يف Telespazio شــركة ذهفِّ ــة شــبكة إنشــاء إىل الربن  مراكــز مــن عاملي

 البيئيـة  واالحتياجـات  للقضـايا  لالسـتجابة  متكاملـة  جغرافيـة  معلومات إلنتاج والتطوير البحث
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 األكادمييـة  املؤسسـات  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  تشـغيلية  خـدمات  EarthLab مراكـز  وتطوِّر .احمللية
 زكِّـ وتر .املشـاركة  البلـدان  يف األخـرى  والصـناعات  واملتوسـطة  الصغرية واملنشآت واملختربات

 السـاتلية  البيانـات  ذلـك  يف مبـا  األرض، رصـد  معلومـات  اسـتخدام  على خاصة بصورة الشبكة
 وإدارة املسـتدامة،  الزراعـة  لفائـدة  البيئـي  الرصـد  أجـل  مـن  سـواء،  دٍّح على والرادارية البصرية
  .احلقيقي الوقت يف السواحل ومراقبة املياه، وإدارة الطوارئ، وحاالت الطبيعية الكوارث

ــا  -٣٥ ــ كمـ ــاركل دِّمقُـ  رةإدا يف األخضـــر املاجســـتري" برنـــامج تصـــور عـــن عـــرض نيلمشـ
 دراسـة  علـى  املتزايد للطلب استجابةً كاشيبور يف لإلدارة اهلندي املعهد وضعه الذي "األعمال
 األرض رصـد  بيانـات  استخدام جمال يف التدريب سيشمل والذي لبيئة،ل راعيةامل األعمال إدارة
ــ مــوارد إدارة ذلــك يف مبــا الطبيعيــة، املــوارد إدارة أجــل مــن اجلغرافيــة املعلومــات ونظــم  .اهاملي
 اجلديــدة والســيناريوهات التكنولوجيــة التطــورات مثــل مســائل علــى الضــوء الربنــامج ويســلط

 واجلهـات  احملـتملني  املشـاركني  مـن  قطـاع  مـن  الـواردة  النوعيـة  والبيانـات  ةدَّستجامل للتطبيقات
 ملراجعـة  منـوذج  واسـُتحدث  .اإلدارة وأساتذة احلكومية واملؤسسات املصلحة صاحبة الصناعية
 أسـاس  علـى  الالزمـة،  التغـيريات  بشـأن  توصـيات  وتقـدمي  اإلدارة لـدورة  احلايل الدراسي املنهج

ــعأُو .اجملــال يف احلاصــل طــورالت ــادرات علــى أيضــاً املــؤمتر يف املشــاركون طل  واإلجــراءات املب
  .املغرب يف الفضائي الُبعدي لالستشعار امللكي املركز هبا يضطلع اليت القدرات بناءب اخلاصة
 البيانـات  اسـتيعاب  نظـام  مشـروع  وضـع  عـن  شـاملة  عامـة  حملة أيضاً اجللسة نتمَّتضو  -٣٦

 مـع  الوثيـق  بالتعـاون  أفريقيـا  ومشـال  األوسـط  الشـرق  يف البلدان ذهفِّتن الذي )LDAS( األرضية
ــك ــدويل البن ــة ال ــات ووكال ــة املتحــدة الوالي ــة للتنمي ــة واإلدارة الدولي ــة للمالحــة الوطني  اجلوي

 الشـرق  بلـدان  معظـم  يف العذبـة  امليـاه  ندرة نَّأ على مةدَّاملق العروض دتأكَّو .(ناسا) والفضاء
 واسـتمرار  السـكان  منـو  مـع  سـيما  وال حـدة،  تـزداد  مشـكلة  أصـبحت  أفريقيـا  ومشـال  األوسط
 املتوسـط  يف تسـتهلك  (الـيت  الزراعـة  مـن  امليـاه  حتويـل  أجـل  من الضغط وتزايد السريع التحضر
 .والصـناعية  زليـة  املـن  لألغراض االستخدام إىل املنطقة) يف املياه اردمو من املائة يف ٨٤ من أكثر

 الــذي امليــاه، يف عجــز مــن تعــاين بأهنــا أفريقيــا ومشــال األوســط الشــرق بلــدان معظــم وُتصــنَّف
 .ياسـنو  دةدِّاملتجـ  امليـاه  إمـدادات  مـن  مكعب متر ٥٠٠ من أقل على الفرد حصول بأنه ُيعرَّف
 حـدود  عـرب  تتـدفق  املنطقة يف املياه إمدادات من املائة يف ٦٠ من أكثر نَّفإ ذلك، على ةًوعالو
 صـاحبة  واجلهـات  احملليـة  اجملتمعـات  بـني  السياسـية  التـوترات  حـدة  من يزيد الذي األمر دولية،
 .العـريب  العامل يف املياه موارد إدارة يف اإلقليمي التعاون إىل احلاجة دكِّيؤ ممَّا والبلدان، املصلحة
 مقترنـة  اجلغرافيـة،  املعلومـات  ونظـم  ُبعـد  عـن  االستشعار تقنيات بفضل اآلن اإلمكانب وأصبح
 .اعتياديـة  بصـورة  امليـاه  عـن  دقيقـة  بيانـات  مجـع  األرضـية،  البيانـات  ومنذجـة  اسـتيعاب  بتقنيات
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 تــوافر باإلمكــان يكــن مل منــاطق عــن قياســات الطريقــة هبــذه اجملمَّعــة لبيانــاتا تــوفر أن وميكــن
 أيضـاً  وميكـن  .التقليديـة  باألسـاليب  مقارنـة  بكـثري  أدىن وبتكـاليف  لـذلك  لـوال  هنابشـأ  البيانات
 الــيت البيانيــة والرســوم اخلــرائط خــالل مــن قيِّمــة معلومــات إىل البيانــات هــذه حتويــل بســهولة
 حنــو علــى مدروســة قــرارات باختــاذ امليــاه شــؤون ومــديري املصــلحة صــاحبة للجهــات تســمح
  .وختطيطها املياه إدارة أجل من أفضل
 يف للميـاه  العـريب  اجمللـس  دور اجللسـة  يف مةدَّاملق العروض استعرضت السياق، ذلك ويف  - ٣٧
 حتسـني  أجـل  مـن  التونسـية  املؤسسـات  يف القـدرات  بناء أنشطة وكذلك اإلقليمي، التنسيق تعزيز
 املخـاطر  ورصـد  ملتقيي لبنان يف القدرات بناء وجهود املناخ، ريُّتغ مع فيُّوالتك املياه موارد إدارة
 املسـتخدم  قـدرات  لتعزيـز  املغـرب  يف املبذولة واجلهود الطبيعية، للموارد املستدامة واإلدارة البيئية
 الـدورة  استعرضـت  كمـا  املنـاخ.  تغـري  مـع  والتكيـف  امليـاه  مـوارد  إدارة حتسـني  أجـل  مـن  النهائي
ــاء أنشــطة ــدرات بن ــار يف الق ــادرة إط ــايغر" مب ــا ،"ت ــك يف مب ــروض ذل ــن يةإيضــاح ع  أحــدث ع

ــاء رفــقمب يتعلــق فيمــا املســتجدات ــابع القــدرات بن ــادرة الت  ونظــام TIGER-NET ومشــروع للمب
 معقولــة بطريقــة املائيــة املــوارد وجــرد وتقيــيم رصــد أجــل مــن لــه التــابع امليــاه مراقبــةو علومــاتامل

  التشغيلية. الرصد بيانات على التركيز مع الساتلي، الرصد خالل من التكلفة
 التطبيقــات بشــأن حالــة دراســات ُعرضــت بــاملؤمتر، امللصــقات عــرض جلســة اءأثنــو  -٣٨

 واألرجنـتني  وأذربيجـان  الروسـي  االحتـاد  يف امليـاه  إدارة أجـل  مـن  الفضـاء  لتكنولوجيا الناجحة
ــا واألردن ــا وأملاني ــل وباكســتان وإيطالي ــنغالديش والربازي ــريو وب ــد وب ــونس وتايلن ــر وت  واجلزائ

 ولبنـان  وكينيـا  وكرواتيـا  والكـامريون  وغانـا  والسـودان  وزمبابوي ريةالسو العربية واجلمهورية
    .واهلند ونيجرييا ونيبال السعودية العربية واململكة واملغرب ومصر

  
   املؤمتر استنتاجات  - اًثالث  

 النظـر  أجل من عامالن فريقان أُنشئ التقنية، اجللسات يف جرت اليت املداوالت عقب  -٣٩
ــول ومناقشــة والشــواغل، ةاملواضــيعي املســائل يف ــة احلل ــا باســتخدام املمكن  الفضــاء، تكنولوجي

 املتابعـة  إجـراءات  بشـأن  جديـدة  مشـاريع  أفكـار  ووضـع  وتوصـياته،  املـؤمتر  مالحظات وصوغ
  .إقامتها ميكن اليت الشراكات يف والنظر احملتملة،

 املتعلقــة امســةاحل املســائل علــى األول العامــل الفريــق أجراهــا الــيت املناقشــات زتكَّــوتر  -٤٠
 تكنولوجيـات  باسـتخدام  اخلـاص  املواضيعي اجملال يف واإلقليمي الدويل والتعاون القدرات ببناء

 يـا ذات مسـتدامة  تعليميـة  أطـر  إرسـاء  إىل باحلاجـة  املشـاركون  رَّوأقـ  .املياه إدارة أجل من الفضاء
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 يف بالفضــاء رتبطــةامل واخلــدمات للتكنولوجيــا النــاجح الــدمج يتطلبــه مــا وهــو األجــل، وطويلــة
 الـدويل  التعاون تعزيز إىل احلاجة على املشاركون دكَّأ كما .املياه موارد إلدارة املتكاملة النظم
  .والقرارات السياسات صنع عملية يف الفضاء من املستقاة ملعلوماتا دمج حتسني أجل من
 خيصــهاتل ميكــن الــيت التوصــيات مــن عــدد عــن العامــل الفريــق مناقشــات ضــتمتخَّو  -٤١
    :يلي  ماك

ــز دعــم ضــرورة  (أ)   ــة اخلــربة ملراكــز املســتدام التشــغيل وتعزي ــة، الدولي  واإلقليمي
 املنتسـبة  الفضـاء،  وتكنولوجيـا  علـوم  لتـدريس  اإلقليمية املراكز ذلك يف مبا والتدريب، والتعليم

 ونشـر  القـدرات  بنـاء  يف هـام  بـدور  تضـطلع  أن املراكـز  لتلـك  ميكـن  حيـث  املتحـدة،  األمم إىل
 مراكــز إنشــاء دعــم ضــرورةو .امليــاه إدارة علــى الفضــاء تكنولوجيــا تطبيــق جمــال يف املعــارف
  ؛أيضاً جديدة

ــز ضــرورة  (ب)   ــام القطــاعني بــني االســتراتيجية الشــراكات تعزي  بــني واخلــاص الع
 الـدعم  تقـدمي  ضـرورة و .اخلـاص  والقطـاع  والتطـوير  البحـث  ومنظمـات  األكادمييـة  املؤسسات
 والبلـدان  الصـناعية  البلـدان  بـني  املنشـأة  التعـاون  آليـات  يف املشاركني خلرباءا إىل خاصة بصورة
  اجلنوب؛ بلدان بني فيما املعارف نقل ويف النامية،

 امليـاه،  موارد إدارة أجل من القدرات لبناء الدولية االستراتيجيات دعم ضرورة  (ج)  
  األرض؛ رصد لنظم العاملية ومةملنظا عن الصادر املياه استراتيجية تقرير يف الواردة تلك مثل

 الـيت  امليـاه  مـوارد  إلدارة للحـدود  والعـابرة  املتكاملـة  املشاريع تشجيع ضرورة  (د)  
 يف الــدول تســاعد أن ميكــن ألهنــا التقنيــة اخلــربات ذات احلكوميــة واملؤسســات اهليئــات تشــمل
  ؛هلا حلول إلجياد معا والعمل املشتركة املشاكل استبانة

 دمـج  خـالل  مـن  امليـاه  مـوارد  إدارة أجـل  مـن  مسـتدامة  حلـول  تنفيـذ  ضرورة  (ه)  
ــا اســـتخدام ــاء تكنولوجيـ ــلة التعليميـــة، املنـــاهج يف الفضـ  تبـــادل يف املتمثلـــة املمارســـة ومواصـ
 عمـل  وحلقـات  نـدوات  وتنظـيم  ،اإلنترنـت  عـرب  جديـدة  تعليميـة  فـرص  واسـتحداث  املعارف،
  الطالب؛ وتبادل الدراسية للمنح برامج ووضع دولية،

ــدمي ضــرورة  (و)   ــدعم تق ــات إىل ال ــة البواب ــيت اإللكتروني ــتر ال ــى زكِّ  اســتخدام عل
 واملعلومـات  البيانـات  لتبادل منربا رفِّيو أن شأنه من ممَّا املياه، إدارة أجل من الفضاء تكنولوجيا
 وأفضـل  االستشـارية،  للخـدمات  املتـاحني  والعلمـاء  اخلرباء عن املعلومات ذلك يف مبا األخرى،

 والتـدريب  التعلـيم  وفـرص  التمويـل  وفـرص  الدوليـة  واملشـاريع  املياه، إدارة جمال يف رساتاملما
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 سـلطان  األمـري  جائزة أمانة جهود على املشاركون أثىن السياق، ذلك ويف .املياه إدارة جمال يف
  البوابة؛ تلك تطوير يف اخلارجي الفضاء شؤون ومكتب للمياه العاملية العزيز عبد بن

 األرض برصـد  املختص للفريق البيانات تبادل ملبادئ الترويج مواصلة ضرورة  (ز)  
 تقـدمي  وضـرورة  األرض، رصـد  بسـواتل  املعنيـة  اللجنة وضعتها اليت البيانات دميقراطية ومبادئ
  .ومؤسساهتم املشاركني وكاالت جانب من اجملال هذا يف الدعم
 مـوارد  إدارة جمـال  يف املسـتقبلية  ياتدِّبالتحـ  املتعلقة املسائل الثاين العامل الفريق تناول  -٤٢

 اعتبـار  علـى  للصراعات مصدر األحيان من كثري يف هي املياه نَّأ على املشاركون ددَّوش املياه.
 ويف العـامل،  نطـاق  علـى  والنوعيـة،  الكميـة  حيـث  مـن  بالتسـاوي،  موزَّعـة  غـري  املائية املوارد نَّأ

ــ ال ،مثَّ مــنو .للســالم داعمــة ســلعة تكــون أن ميكــن نفســه الوقــت  امليــاه تــوافر تعزيــز مــن دَّب
 واملعلومــات التكنولوجيــا تضــطلع حيــث والعــاملي احمللــي الصــعيدين علــى اســتخدامها وكفــاءة
 اإليكولـوجي  للنظـام  رئيسـية  داعمـة  سلعة املياه نَّأ ولوحظ .الصدد هذا يف هام بدور الفضائية
 يف التكلفـة  حيـث  مـن  فعالـة  بطريقـة  يـاه امل نوعيـة  لتـدهور  يدِّالتصـ  مـن  دَّب وال .عموما للحياة

 هامـة  أداة الفضـاء  تكنولوجيـا  تكون أن ميكن الصدد، هذا ويف .التلوث تتناول اليت السياسات
  .األدلة وتقدمي املياه نوعية ورصد لتقييم
    :التالية التوصيات وطرحوا أعاله، املذكورة املسائل املشاركون وتناول  -٤٣

 ملـوارد  املتكاملـة  لـإلدارة  تشـغيلية  نظـم  العتمـاد  جلهـود ا مـن  املزيد بذل ينبغي  (أ)  
  الفضاء؛ من ةدَّاملستم البيانات من تستفيد املياه

 تقيـيم  أجـل  مـن  سـواء  دٍّح على والزمانية املكانية البيانات توافر حتسني ينبغي  (ب)  
  املياه؛ تدهور مصادر

  املصلحة؛ صحابوأ املستخدمني جلميع البيانات إىل الوصول ُيتاح أن ينبغي  (ج)  
 زبــائنلل أدىن بتكلفــة امليــاه دارةإل صــةاملخصَّ ئيةالفضــا اخلــدمات تقــدمي ينبغــي  (د)  
  اجلمهور؛ حنو هةجَّمو مشاريع حتقيق إىل الساعني
 تبـاين  تقيـيم  يف النظـر  مـن  دَّبـ  ال الواجب، النحو على املخاطر تقييم أجل من  (ه)  
 احمللـي،  املسـتوى  إىل العـاملي  املسـتوى  مـن  املسـتويات،  مجيع على املياه، دورة على املؤثِّر املناخ
  .شديدةال األحداث حالة يف املياه موارد وإدارة رصد هبدف
 اإلنسـان  حقـوق  مـن  حـق  امليـاه  علـى  احلصـول  فرصـة  نَّأ كـذلك  املشـاركون  والحظ  -٤٤

 (رصـد  موحـدة  بيانات رفِّتو أن ميكن الفضائية التكنولوجيا نَّوأ العاملية، األمهية ذات األساسية
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ــنظم وإشــارات األرض)، ــة (ال ــىن املالحــة)، لســواتل العاملي ــة وب  (االتصــاالت لالتصــاالت حتتي
 علـى  االطـالع  مـن  جمتمع كل لتمكني احلياة) دعم (نظم ةفضائي ومرافق والالسلكية) السلكية

 أجـل  مـن  للميـاه  العاملية لإلدارة مشتركة رؤية صوغ إىل حاجةً مثة نَّأ كما .املناسبة املعلومات
 واألنشـطة  اجملتمـع)  حنو املوجَّهة السياسات (هنج العامة املصاحل بني مستدام توازن حتقيق كفالة
 الفضـائية  للتكنولوجيـا  وميكـن  .الـربح)  حتقيـق  حنـو  املوجَّه التجاري (النهج املضافة القيمة ذات
  .الئمةامل التحتية البىنو والتطبيقات البيانات بإتاحة أيضاً التوازن هذا تدعم أن
    :يلي مبا املشاركون أوصى السياق، هذا ويف  -٤٥

ــز ينبغــي  (أ)   ــة والعالقــات الثقــة تعزي ــاه جمــال يف املصــلحة أصــحاب بــني املتين  املي
  ومستمرة؛ مستقرة بطريقة بالفضاء املعنية واألوساط
 يف األمهيــة بــالغ اًدور البيانــات تــوافر ســألةمب اجلمهــور توعيــة تــؤدي أن ينبغــي  (ب)  

  املستقبل؛ يف بكفاءة املياه ةإدار
 الـيت  الدولية، املياه بوابة قبيل من املعلومات تبادل ملبادرات الدعم توفري ينبغي  (ج)  

 مبثابـة  لتكـون  تطويرهـا  علـى  للميـاه  العاملية العزيز عبد بن سلطان األمري جائزة مؤسسة عكفت
  املهنيني؛ املستخدمني بني افيم والبيانات والبحوث واملعلومات املعارف لتبادل مكرَّس منرب

 املائيـة،  املـوارد  إدارة أجـل  مـن  املضـافة  القيمـة  ذات اخلدمات تشجيع ضرورة  (د)  
  النهائي؛ املستخدم احتياجات دموخت األرضية املراقبة بيانات إىل تستند اليت

 لتيســـري املكانيـــة اجلغرافيـــة للبيانـــات املناســـبة التحتيـــة الـــبىن تطـــوير ضـــرورة  (ه)  
  وتبادهلا؛ البيانات ىلإ الوصول
 األكادمييـة  األوسـاط  بـني  واملسـتمرة  املستقرة العالقات وتعزيز حتسني ضرورة  (و)  

 إمكانــات مــن يــةفعالب االســتفادة أجــل مــن احلكوميــة واهليئــات والتطــوير البحــث ومؤسســات
  .املياه إلدارة الفضاء ومعلومات تكنولوجيا

ــة اجللســة ويف  -٤٦ ــؤمتر، اخلتامي ــاقش للم ــدوا شــاركونامل ن  وتوصــيات مالحظــات واعتم
 املغربيـة  للحكومـة  تقـديرهم  عن أيضاً املشاركون وأعرب .رؤساؤها مهادَّق اليت العاملة األفرقة
 علـى و املـؤمتر  تنظـيم  علـى  احلـدث  تنظـيم  يف املشـاركة  األخـرى  اجلهات ومجيع املتحدة واألمم
  .الكبري الدعم تقدمي
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   املتابعة إجراءات  - اًرابع  
 املتزايــد االســتخدام دعــم لتيســري ممتــازة فرصــة أتــاح املــؤمتر أنَّ املشــاركون حــظال  -٤٧

ــا ــبيل يف الفضــاء لتكنولوجي ــق س ــة حتقي ــتدامة التنمي ــدان يف املس ــة البل ــوحظ .النامي ــن أنَّ ول  م
 البلـدان  مؤسسـات  مسـاعدة  الفضـائية  للتطبيقـات  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يواصل أن الضروري

 امليـاه  إدارة أجـل  مـن  الفضـاء  تكنولوجيا استخدام جمال يف القدرات بناء لىع ووكاالهتا النامية
ــنظَّم األجــل وطويلــة متوســطة وبــرامج زمــاالت طريــق عــن  .األعضــاء الــدول مــع بالتعــاون ُت

 والتدريبيـة  التعليميـة  الفـرص  من أفضل حنو على االستفادة على املشاركني مجيع املؤمتر وشجَّع
  .الربنامج هاريوفِّ اليت
 الفضـاء  تكنولوجيـا  اسـتخدام  حول الرابع الدويل املؤمتر عقدُي أن ينبغي أنه أيضاً ولوحظ  - ٤٨
 االقتصـــادية اللجنـــة انعقـــاد مـــع بـــالتزامن يعقـــد وأن ،٢٠١٧ أو ٢٠١٦ عـــام يف امليـــاه إدارة يف

 إضــافية طرائــق يف االجتمــاع ذلــك ينظــر أن املنتظــر ومــن اهلــادئ. واحملــيط آلســيا واالجتماعيــة
 قـدرات  وتقويـة  امليـاه  مـوارد  بـإدارة  املتصـلة  املسائل يف والوطنية اإلقليمية التنسيق آليات سنيلتح

  ل.اجملا هذا يف الدويل التعاون وتعزيز باملياه املتصلة ياتدِّللتح يدِّالتص على النامية البلدان
  


