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 نة استخدام الفضاء اخلارجيجل
  األغراض السلميةيف 

 

قرير عن سلسلة الندوات املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ت
ووكالة الفضاء األوروبية بشأن التطبيقات الفضائية لدعم خطة تنفيذ 

نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقودة، يف غراتس، 
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣النمسا، يف 

 

 حملتوياتا
    لفقراتا لصفحةا

..............................................................................قدمة م ١٣-١ ٤  -وال أ

...........................................ملعلومات األساسية واألهداف ا ٦-١ ٤   -لف أ

.........................................................لتنظيم والربنامج ا ١٠-٧ ٦   -اء ب

..................................................................حلضور ا ١٣-١١ ٧   -يم ج

......................................................وجز للمناقشات والتوصيات م ٨١-١٤ ٨  -انيا ث

٣٤-١٤ ٨ 
دعم خطة تنفيذ نتائج : ستدامةلتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املا

......................................مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
  -لف أ

١٦-١٤ ٨ 
تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية يف  - ١

..............................استقصاءات املوارد الطبيعية والبيئة 
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.............................................تعزيز األمن الغذائي  - ٢ ١٩-١٧ ٩   

...حوال اجلوية السيئة والكوارث الطبيعية إدارة اآلثار الضارة لأل - ٣ ٢١-٢٠ ١٠   

................................................إدارة موارد املياه  - ٤ ٢٧-٢٢ ١١   

................................حتسني اخلدمات الصحية والطبية  - ٥ ٣١-٢٨ ١٢   

...........................متويل املشاريع لتعزيز التنمية املستدامة  - ٦ ٣٤-٣٢ ١٣   

..................حلول فضائية من أجل إدارة املياه : ملاء من أجل العاملا ٥٤-٣٥ ١٤   -اء ب

٤٠-٣٥ ١٤ 
توفري معلومات غاية يف األمهية بطريقة مناسبة التوقيت لصانعي  - ١

........................................................القرارات 
  

٤٣-٤١ ١٥ 
االستشعار عن بعد يف جمال : إدارة املياه العابرة للحدود - ٢

......................................................الدبلوماسية 
  

......................................إدارة موارد املياه يف أفريقيا  - ٣ ٤٦-٤٤ ١٦   

..............................هلا األمثل محاية موارد املياه واستغال - ٤ ٤٨-٤٧ ١٦   

...................................املياه واملرافق الصحية والصحة  - ٥ ٥١-٤٩ ١٧   

٥٤-٥٢ ١٧ 
الفريق العامل املعين بوضع مشروع جترييب لتعزيز القدرة يف  - ٦

................إدارة موارد املياه باستخدام تكنولوجيات الفضاء 
  

..............................محاية موارد املياه وجتديدها : لنظم الفضائيةا ٨١-٥٥ ١٨   -يم ج

......................................محاية موارد املياه وجتديدها  - ١ ٦٢-٥٥ ١٨   

٦٦-٦٣ ٢٠ 
التكنولوجيا الفضائية قليلة التكلفة، والبيانات واملعلومات من  - ٢

.........أجل التصدي للتحديات اخلاصة باملياه يف البلدان النامية 
  

...........................................وضع ومتويل املشاريع  - ٣ ٦٩-٦٧ ٢١   

٧٢-٧٠ ٢١ 
 الصلة باملياه باستخدام إدارة اآلثار اإلنسانية للكوارث ذات - ٤

..........................................التكنولوجيات الفضائية 
  

.حتسني املرافق الصحية املائية والصحة من خالل النظم الفضائية  - ٥ ٧٤-٧٣ ٢٢   

٧٦-٧٥ ٢٣ 
بناء القدرة من أجل تطبيق تكنولوجيات الفضاء فيما يتعلق  - ٦

....................................بالتحديات ذات الصلة باملياه 
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.....................................ة جترييب وضع مشروع متابع - ٧ ٧٩-٧٧ ٢٣   

..تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرارات بشأن إدارة موارد املياه  - ٨ ٨١-٨٠ ٢٤   

.......................................................................الستنتاجات ا ٨٣-٨٢ ٢٥  -الثا ث

 ملرفقاتا

٢٧ 
لعناصر اليت يتعين النظر فيها من أجل إعداد وتنفيذ مشاريع جتريبية ألغراض إدارة موارد املياه ا

....................................................................باستخدام التطبيقات الفضائية
 -ألول ا

٣٧ 

تابعة الندوتني املشتركتني بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية، املعقودتني يف م
  ١٦ إىل ١٣ ويف الفترة من ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣غراتس، النمسا، يف الفترة من 

...........................................اللجنة املعنية بتقييم املقترحات : ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

 -لثاين ا

..........................املاء من أجل اجلميع من خالل تطبيق تكنولوجيا الفضاء: ة غراتسؤير ٤٠  -لثالثا
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 مقدمة -وال أ

 املعلومات األساسية واألهداف -لف أ

يف مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف  - ١
 رؤساء الدول واحلكومات ، أعاد٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

 الذي اعتمده مؤمتر ،)١(٢١التأكيد على التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن 
 ١٤ إىل ٣األمم املتحدة للبيئة والتنمية املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من 

ئية املتفق عليها دولياً، مبا يف والتزم هؤالء أيضاً بإجناز األهداف اإلمنا. ١٩٩٢يونيه /حزيران
). ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (ذلك تلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية 

وخطة التنفيذ اليت  )٢(واعتمد مؤمتر القمة أيضاً إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة
 .)٣(اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

، أيدت ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٤/٦٨ قرار اجلمعية العامة ويف - ٢
 ،)٤(“إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: ألفية الفضاء”اجلمعية العامة القرار املعنون 

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 
وقد صاغ . ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩قود يف فيينا يف الفترة من األغراض السلمية، املع

هذا املؤمتر الثالث إعالن فيينا كنواة استراتيجية للتصدي للتحديات العاملية مع استخدام 
وعلى وجه اخلصوص، ميكن لتنفيذ التوصيات الواردة يف . التطبيقات الفضائية يف املستقبل

املنشودة يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ لتعزيز إدارة موارد إعالن فيينا أن يدعم اإلجراءات 
وترد تفاصيل التآزر بني توصيات . املياه وكذلك يف جماالت أخرى خاصة بالتنمية املستدامة

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
تنفيذ يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف السلمية واإلجراءات املطالَب ا يف خطة ال

 سنوات ٥األغراض السلمية املقدم إىل اجلمعية العامة من أجل استعراضها الذي جيري كل 
-١٤٦ الفقرات ،A/59/174(للتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث 

١٥٧.( 

 األغراض السلمية، يف دورتيها السابعة ونظرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف - ٣
. “الفضاء واملاء”واألربعني والثامنة واألربعني، يف بند مدرج يف جدول األعمال بعنوان 

 املؤرخ ٥٨/٢١٧وأحاطت اللجنة علما، يف مجلة أمور، بأن اجلمعية العامة أعلنت يف قرارها 
املاء من ” الدويل للعمل ، العقد٢٠١٥-٢٠٠٥، الفترة ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً، استجابة ألزمة املياه املتفاقمة، بأن تكنولوجيا . “أجل احلياة
الفضاء ميكن أن تسهم يف حتسني إدارة موارد املياه بتوفري بيانات ومعلومات عن توافر موارد 
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أيضاً بأن البيانات املستمدة ويف هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً . املياه واستخدامات املياه
من قواعد فضائية تعترب عنصراً هاماً يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال تنمية وإدارة موارد 

 .)٥(املياه

ويف هذا املضمار، نظَّمت األمم املتحدة، بالتعاون مع حكومة النمسا ووكالة الفضاء  - ٤
 و٢٠٠٣ غراتس، النمسا، يف ، سلسلة من ثالث ندوات عقدت يف)اإليسا(األوروبية 
 لفحص كيف ميكن للتطبيقات الفضائية أن تسهم يف تنفيذ اإلجراءات ٢٠٠٥ و٢٠٠٤

وكانت الندوة األوىل يف سلسة الندوات واليت . املوصى ا يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ
 قد حددت إدارة موارد املياه ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨عقدت يف الفترة من 

أما الندوة الثانية، اليت عقدت يف الفترة . ٢٠٠٤ع حموري لندوا املعقودة يف سنة كموضو
، فقد استعرضت احتياجات السلطات املعنية بإدارة ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣من 

املياه واليت ميكن تلبيتها مبعلومات مستمدة من قواعد يف الفضاء وناقشت الطرق اليت ميكن ا 
وناقشت الندوة الثالثة، . جيا الفضاء يف برامج وطنية ودولية إلدارة موارد املياهإدراج تكنولو

، آخر التطورات يف تطبيق ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣املعقودة يف الفترة من 
تكنولوجيا الفضاء يف إدارة موارد املياه واستعرضت أنشطة املتابعة املضطلع ا نتيجة 

 .للندوتني السابقتني

استعراض احتياجات ) أ: (كانت األهداف احملددة لسلسلة الندوات كما يليو - ٥
املستعِملني النهائيني العاملني يف جمال الصحة العامة، وإدارة موارد املياه، والنظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية، ومنع الكوارث وإدارا، واألمن الغذائي وإدارة الغابات، واستبانة الدعم 

حتديد الشراكات الوظيفية اليت ميكن إنشاؤها ) ب(كن أن توفره تكنولوجيا الفضاء؛ الذي مي
لألخذ بالتطبيقات الفضائية يف األنشطة اهلادفة إىل الوصول إىل األهداف اإلمنائية والشروع 

وضع توصيات عن الكيفية اليت ) ج(يف مشاريع جتريبية إرشادية يف جمال إدارة موارد املياه؛ 
إنشاء شراكات من خالل اإلجراءات الطوعية اليت ميكن أن تشارك فيها احلكومات ميكن ا 

فحص نوع ومستوى ) د(واملنظمات الدولية وغريها من أصحاب الشأن ذوي الصلة؛ 
التدريب املطلوب للفئات املستهدفَة يف استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل إدارة موارد 

فحص ما هي التكنولوجيات القليلة التكلفة واملتصلة ) هـ(ه؛ املياه والتحديات املتصلة بامليا
بالفضاء وموارد املعلومات املتاحة من أجل التصدي للتحديات ذات الصلة باملياه يف البلدان 

استعراض التقدم احملرز يف تنمية وتنفيذ مشاريع رائدة تستخِدم تكنولوجيات ) و(النامية؛ 
ة وجتديد املوارد املائية، لتوفري مياه الشرب، ولتخفيف آثار الفضاء لتعزيز اإلدارة والوقاي

حتسني مشاركة املرأة يف صنع القرار ) ز(الطوارئ ذات الصلة باملياه وملكافحة التصحر؛ 
 .بشأن إدارة موارد املياه
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وقد نظِّمت الندوات كجزء من برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية للسنوات  - ٦
 وشارك يف رعايتها الوزارة االحتادية للشؤون اخلارجية يف ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

النمسا، ووالية استرييا، ومدينة غراتس والوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا يف 
وقد أُِعد هذا التقرير من أجل تقدميه إىل اللجنة العلمية . النمسا ووكالة الفضاء األوروبية

للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا الثالثة والتقنية التابعة 
، وهو يتضمن ملخصاً باستنتاجات وتوصيات الندوات ٢٠٠٦واألربعني املقررة يف سنة 

 .املذكورة

 التنظيم والربنامج -اء ب

التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية ”كان املوضوع احملوري للندوة األوىل  - ٧
وقُسمت أعماهلا إىل “ دعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة: مةاملستدا

دور : االستراتيجية ملتابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة” جلسات وهي بشأن ٧
االستشعار عن بعد وتطبيقات نظام املعلومات ”، “العلم والتكنولوجيا يف جمال الفضاء

إدارة اآلثار ”، “تعزيز األمن الغذائي”، “افية يف استقصاءات املوارد الطبيعية والبيئةاجلغر
حتسني ”، “إدارة موارد املياه”، “الضارة لألحوال اجلوية السيئة للغاية والكوارث الطبيعية

وميكن االطالع . “متويل املشاريع للنهوض بالتنمية املستدامة”، “اخلدمات الصحية والطبية
اصيل الندوات، مبا يف ذلك مواد عن الربنامج واخللفية األساسية على املوقع الشبكي على تف

 ).html.index/austria/2003act/SAP/org.unvienna.oosa.www(شؤون الفضاء اخلارجي  كتبمل

حلول فضائية من : املياه من أجل العامل”وري للندوة الثانية هو وكان املوضوع احمل - ٨
 جلسات؛ بشأن توفري املعلومات احلامسة ٥، وتوزعت أعمال الندوة إىل “أجل إدارة املياه

االستشعار عن : إدارة املياه العابرة للحدود”، و“بطريقة مناسبة التوقيت لصانعي القرارات
محاية موارد املياه وأفضل ”، و“إدارة موارد املياه يف أفريقيا”، و“بعد يف جمال الدبلوماسية

وأُنشئ أثناء انعقاد الندوة فريق عامل . “املياه واملرافق الصحية والصحة”و “ استغالل هلا
 ممثالً للمنظمات الدولية وهيئات إدارة موارد املياه والوكاالت الفضائية، ١٥يتألف من 

ة اليت ميكن إدراجها يف مشروع جترييب لتعزيز القدرة يف جمال وذلك الستبانة العناصر األساسي
وميكن االطالع على تفاصيل الندوة . إدارة موارد املياه مع استخدام تكنولوجيا الفضاء

الثانية، مبا يف ذلك مواد عن الربنامج واملعلومات األساسية يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون 
 ).html.index/graz/2004act/SAP/org.unvienna.oosa.www(الفضاء اخلارجي 

محاية موارد املياه : النظم الفضائية”وكان املوضوع احملوري للندوة الثالثة هو  - ٩
، “ياه وجتديدهامحاية موارد امل”وقد قُسم الربنامج إىل مثاين جلسات بشأن . “وجتديدها
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التكنولوجيا القليلة التكلفة والفضائية القاعدة واملعلومات للتصدي للتحديات اخلاصة باملياه ”
إدارة اآلثار املترتبة على الكوارث ذات ”، “تطوير ومتويل املشاريع”، “يف البلدان النامية

ائي والصحة من حتسني مرافق اإلصحاح امل”، “الصلة باملياه، باستخدام تكنولوجيات الفضاء
بناء القدرة فيما يتعلق باستعمال ”، “متابعة إدارة مشروع جترييب”، “خالل النظم الفضائية

حتسني مشاركة املرأة يف ”، و“تكنولوجيات الفضاء ملواجهة التحديات ذات الصلة باملياه
واد عن وميكن االطالع على التفاصيل مبا يف ذلك امل. “صنع القرار بشأن إدارة موارد املياه

(الربنامج واملعلومات األساسية يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
html.index/graz/2005act/SAP/org.unvienna.oosa.www.( 

 عروض إرشادية تقنية عن وأثناء انعقاد اجللسات يف تلك االجتماعات برزت - ١٠
التطبيقات الناجحة لتكنولوجيا الفضاء واليت وفَّرت حلوالً فعالة من حيث التكلفة أو 

معلومات أساسية تتعلق بالتخطيط وبرامج ومشاريع التنفيذ الرامية إىل حتسني إدارة موارد 
وفري الدعم املياه ومحاية البيئة وكذلك األمن الغذائي، ومكافحة الكوارث الطبيعية وت

وتناول عدد من العروض اإلرشادية املسائل ذات الصلة . للخدمات الصحية والطبية
بالتخطيط ومشاريع التنفيذ اليت ميكن أن تدِرج استخدام تكنولوجيا الفضاء، هذا إىل جانب 

 احتياجات املستعِملني النهائيني العاملني يف إدارة موارد املياه واليت ميكن تلبيتها أو تيسري
ويف اليوم األخري من كل ندوة، عرض . تدبريها من خالل استخدام تكنولوجيا الفضاء

 .رؤساء اجللسات تقاريرهم استناداً إىل العروض اإلرشادية املقدمة واملناقشات اليت تلتها

 احلضور -يم ج

لدان دعت األمم املتحدة، بالنيابة عن اجلهات الثالث الراعية للندوات، أفراداً من الب - ١١
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال حلضور الندوات الثالث وللتقدم للمشاركة 

وكان املشاركون الذين جرى اختيارهم يشغلون مناصب تتعلق بصنع . يف الندوة األوىل
القرارات داخل مؤسسات حكومية أو مؤسسات حبثية تضطلع بأنشطة يف إدارة موارد املياه 

وقَِدم مشاركون آخرون من . انب جماالت أخرى مشمولة أثناء الندوة األوىلإىل ج
مؤسسات هلا صلة بالفضاء أو من شركات تقوم بتنفيذ أنشطة ميكن أن تدعم الربامج أو 

 .املشاريع يف إدارة موارد املياه

تس وقد استِغلّت األموال املخصصة من حكومة النمسا، ووالية استرييا، ومدينة غرا - ١٢
والوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا يف النمسا، ووكالة الفضاء األوروبية 

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، لتغطية سفر املشاركني ومصروفات املعيشة موعة خمتارة 
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 ١٢ بلداً وممثلون من ٦٥ مشاركاً من ٢١٧وقد حضر الندوة، يف جمموعهم . من املشاركني
 . جلان وهيئات معنية بأحواض األهنار والبحريات٥ من بينهم منظمة دولية

إثيوبيا، أذربيجان، األردن، أفغانستان، : وقد وفد مشاركون من البلدان التالية - ١٣
إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، أوغندا، إيران 

لغاريا، بنما، بوتان، بولندا، بيالروس، تايلند، ، باكستان، الربازيل، ب)اإلسالمية-مجهورية(
ترينيداد وتوباغو، تونس، جامايكا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية ترتانيا 

املتحدة، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، 
طاجيكستان، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، ساموا، سري النكا، السنغال، شيلي، الصني، 

، فييت نام، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، )البوليفارية-مجهورية(فرتويال 
كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، املغرب، اململكة العربية السعودية، 

وريتانيا، ميامنار، ناميبيا، النمسا، نيبال، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، م
كما جاء مشاركون يف .النيجر، نيجرييا، هاييت، اهلند، هندوراس، الواليات املتحدة األمريكية

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، : الندوة من اهليئات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة
ية ألفريقيا، منظمة األمم املتحدة للسواتل، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اللجنة االقتصاد

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، 
وكالة الفضاء : والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن بني املنظمات الدولية املمثَّلة هي

رصاد اجلوية، اللجنة املعنية بسواتل رصد األوروبية، املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األ
األرض، واجلامعة الدولية للفضاء، واللجنة اإلدارية لريو دى ال بالتا، وجلنة حوض حبرية 

 .تشاد، وسلطة حوض هنر النيجر، ومبادرة حوض النيل، ومنظمة تطوير هنر السنغال

 موجز للمناقشات والتوصيات -انيا ث

دعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر : غراض التنمية املستدامةالتطبيقات الفضائية أل -لف أ
 القمة العاملي للتنمية املستدامة

تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية يف استقصاءات املوارد الطبيعية  - ١
 والبيئة

ت  حدد املشاركون جماال٢٠٠٣أثناء انعقاد هذه الدورة يف الندوة املعقودة يف سنة  - ١٤
األولوية يف األجل القريب حيث ينبغي تعزيز اجلهود جلعل أدوات الفضاء متاحة للبلدان 

وبغية تعزيز استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف . النامية بصفة خاصة
) أ(: استقصاءات املوارد الطبيعية واملراقبة البيئية اتفق املشاركون على أنه من األمهية ما يلي
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تعزيز وتطوير التعاون يف استخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد لتبادل اخلربات ووضع 
وضع سياسة مشتركة لتلقي وحيازة البيانات ) ب(سياسات مشتركة يف تلك ااالت؛ 

الساتلية خلدمة البلدان النامية، وخصوصاً فيما بني تلك البلدان الواقعة يف نفس املنطقة، 
حتديد سياسة ) ج(دراا اخلاصة على استخدام املوارد البشرية واملادية املتاحة؛ دف تطوير ق

مشتركَة من أجل تطوير ونشر ونقل التكنولوجيات املتعلقة مبعاجلة بيانات االستشعار عن 
زيادة الوعي باستعمال تلك التكنولوجيات بني صناع ) د(بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛ 

 . اجلمهورالقرارات وعامة

ووضع املشاركون التوصيات التالية بشأن استراتيجية ترمي إىل إدراج أدوات الفضاء  - ١٥
: يف وضع وتنفيذ السياسات حلماية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية، وخصوصاً يف البلدان النامية

ة البيئة تعزيز فرص احلصول على موارد البيانات املتاحة أمام املؤسسات العاملة حبماي) أ(
ينبغي وضع أهداف قصرية األجل وطويلة األجل متعلقة ) ب(وإدارة املوارد الطبيعية؛ 

ينبغي وضع سياسة مشتركة من ) ج(بالسياسات بشأن محاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية؛ 
أجل تطوير وتوزيع أدوات تكنولوجية استناداً إىل بيانات االستشعار عن بعد ونظم 

ينبغي تبادل اخلربات مع البلدان ) د( اجلغرافية من أجل استخدامها يف محاية البيئة؛ املعلومات
ينبغي إعداد قائمة باملشاريع والتكنولوجيات واألدوات الالزمة ) هـ(األخرى والتعاون معها؛ 

 .للبلدان حلل مشاكلها ذات األولوية يف جمال إدارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة

املشاركون علماً بأن جماالت األولوية واالستراتيجيات احملددة لتحسني األمن وأحاط  - ١٦
الغذائي، وإدارة اآلثار الضارة لألحوال اجلوية السيئة والكوارث الطبيعية إىل جانب إدارة 

وبالتايل، فإن ما يبىن من . املياه تعترب مماثلة لتلك احملددة حلماية البيئة وإدارة موارد املياه
لقدرات وما يقتىن من األدوات ميكن استخدامها لدعم االستراتيجيات يف مجيع هذه ا

 .ااالت

 تعزيز األمن الغذائي - ٢

حدد املشاركون األمن الغذائي باعتباره احلالة اليت تتاح جلميع الناس يف مجيع  - ١٧
 لتلبية األوقات الفرص املادية واالقتصادية للحصول على طعام تغذوي كاٍف وآمن

ويف هذا الصدد، أحاط . احتياجام وأفضليام الغذائية بغية حتقيق حياة ناشطة صحية
املشاركون علماً باحلاجة إىل التركيز ليس فقط على كيفية معاونة املناطق الريفية وخصوصاً 

يف البلدان ذات الدخول املنخفضة واليت تعاين نقصاً يف األغذية على البقاء بل أيضاً كيف 
وسوف تشمل التدابري . توفَّر الفرص للتعلُّم بشأن طرق حتسني نوعية احلياة واحلد من الفقر

الرامية لتحقيق هذه األهداف الزيادات السريعة يف إنتاج األغذية واإلنتاجية، واحلد من 
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التقلُّب سنة بعد أخرى يف إنتاج األغذية إىل أساٍس مستدام اقتصادياً وبيئياً وذلك بتحسني 
ل وصول الناس وحصوهلم على الطعام وهو ما ميكن القيام به باستخدام تكنولوجيات سب

 .مثل التصوير من الفضاء وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية

توفري التدريب واملعدات للمزارعني ) أ: (وجرى حتديد جماالت األولوية التالية - ١٨
مراقبة املياه، وتكثيف : كميلية األربع التاليةوالصيادين بغية حتسني إنتاج األغذية بالوسائل الت

إقامة وتعزيز ) ب(نظام إنتاج احملاصيل، وتنويع نظم اإلنتاج وحتليل املعوقات وحلها؛ 
شراكات على مجيع املستويات لتحسني تبادل املعلومات، وخصوصاً البيانات بشأن أمناط 

إنشاء مراكز امتياز (ري؛ استحداث ونشر تكنولوجيات بشأن ال) ج(الطقس والتسويق؛ 
بناء القدرة بتوفري ) هـ(؛ و )أي مشاكل التعرف املبكِّر(إقليمية من أجل مراقبة األمن الغذائي 

سبل أفضل للحصول على املعلومات والتبادل الدويل للخربات وتنظيم حلقات عمل 
التأهب ملواجهة ودورات تدريبية بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء لتعزيز األمن الغذائي و

 .الكوارث

ونوه املشاركون بأن االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية تصلح كتطبيقات  - ١٩
وأدوات قوية لزيادة اإلنتاج وذلك بتصنيف أنواع احملاصيل املزروعة، وإجراء حتليالت لنظم 

.  األرض وموارد املياهزراعة احملاصيل ليتسىن مضاعفة وتنويع احملاصيل وباملسامهة يف تنمية
وميكن للبيانات املستمدة من السواتل واملعلومات املقتبسة منها أن تدعم الصيادين بتوفري 

وميكن لبيانات . املعلومات املفيدة عن البيئة الساحلية وعن املوارد الساحلية وموارد احمليطات
. صيل، والتنبؤ ا ومراقبتهاالسواتل ذات االستبانة العالية أن تكون فعالة يف التخطيط للمحا

وأوصى املشاركون بأن يعاد يف مناطق أخرى استخدام بناء القدرات مثل تلك اليت نفِّذَت يف 
أفريقيا يف إطار التأهب الستخدام اجليل الثاين من متيوسات يف أفريقيا ومشاريع املراقبة 

األوروبية الستغالل السواتل األفريقية للبيئة من أجل التنمية املستدامة التابعة للمنظمة 
املخصصة لألرصاد اجلوية، واليت تشمل توفري املعدات الستقبال البيانات الساتلية اخلاصة 

 .باألرصاد اجلوية وأنشطة التدريب

 إدارة اآلثار الضارة لألحوال اجلوية السيئة والكوارث الطبيعية - ٣

ت أولية قصرية األجل حيث ينبغي ارتأي املشاركون أن املسائل التالية تعترب جماال - ٢٠
ضمان ) أ: (تعزيز اجلهود إلدارة اآلثار الضارة لألحوال اجلوية السيئة والكوارث الطبيعية

توافر بيانات االستشعار عن بعد ذات اجلودة العالية بطريقة مناسبة من حيث التوقيت أثناء 
وقيت للبيانات واملعلومات إىل ضمان التدفق املناسب الت) ب(فترات ما قبل الكارثة وبعدها؛ 

حتديد معايري من أجل إعداد بيانات فضائية أرضية واستخدامها؛ ) ج(مديري الكوارث؛ 
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زيادة ) هـ(إنشاء إطار عملي قانوين من أجل امللكية الفكرية للبيانات الفضائية األرضية؛ 
األرضية ونواتج االستشعار توافر األفراد املوظفني احملليني املدربني لتيسري إدراج املعلومات 

إنشاء ) و(عن بعد يف نظام املعلومات اجلغرافية على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية 
 .وتعزيز البنية التحتية لدعم استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل إدارة الكوارث

ياسات وحدد املشاركون استراتيجية إلدراج أدوات الفضاء يف وضع وتنفيذ س - ٢١
زيادة وعي ) أ: (إلدارة الكوارث، وخصوصاً يف البلدان النامية، وهذه ميكن أن تشمل ما يلي
توفري ) ب(صانعي القرارات وواضعي السياسات مبنافع تطبيقات االستشعار عن بعد؛ 

التمويل للمؤسسات سواء مراكز أكادميية أو مراكز البحوث، لتصبح مصادر للنواتج 
 من السواتل واملتعلقة باالستخدام املستدام لنظم اإلنذار املبكّر وإدارة واخلدمات املستمدة

توفري الفرص من أجل التعليم والتدريب لبناء قدرة يف استخدام االستشعار ) ج(الكوارث؛ 
حتسني سبل احلصول على بيانات االستشعار عن بعد ) د(عن بعد من أجل إدارة الكوارث؛ 

إنشاء شبكات بني البلدان تتمتع بقدرات فضائية ومبادرات عاملية ) ـه(قليلة التكلفة وتبادهلا؛ 
تطوير وإتاحة نواتج وخدمات وطنية وإقليمية ) و(لتعزيز الشراكات يف إدارة الكوارث؛ 

إنشاء حلقة ) ز(تتعرض لتقييمات املخاطر وسرعة التعرض اليت تغطي مناطق جغرافية حمددة؛ 
تفاقات الدولية املتعلقة بإدارة الكوارث على املستوى اتصال بني التشريعات الوطنية واال

 .العاملي

 إدارة موارد املياه - ٤

أحاط املشاركون علماً بأن رصد األرض من الفضاء يعرض نظرة شاملة متواصلة  - ٢٢
ومنهجية للتصدي لكثري من القضايا املتعلقة باملياه مثل العالقة بني املناخ وتوافر املياه 

وأحاط . ه العابرة للحدود إىل جانب تقييم وإدارة األخطار املتعلقة باألغذيةومشاكل امليا
هؤالء علماً أيضاً بأنه من الضروري، يف تعزيز استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة موارد 

املياه مراعاة أن تكنولوجيا الفضاء لن تكون ذات أمهية إال إذا أمكن أن جتد تطبيقات 
 .ات العملية للناستستجيب إىل االحتياج

واتفق املشاركون على أنه من الضروري تعزيز استخدام تكنولوجيات الفضاء يف  - ٢٣
وميكن . إدارة موارد املياه وينبغي تعزيز اجلهود املبذولة لزيادة التعاون على املستوى اإلقليمي

ياه واملؤسسات إنشاء مثل هذا التعاون بني اهليئات احلكومية الدولية املسؤولة عن إدارة امل
 .ذات الصلة بالفضاء

وفيما يتعلق باستخدام الصور املتأتية من السواتل فيما يتعلق بإدارة خماطر  - ٢٤
وميكن ملثل هذه . الفيضانات، اتفق املشاركون على ضرورة النظر يف التدابري املتعلقة باملخاطر
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ينبغي أيضاً النظر يف إصدار و. التدابري أن تشمل االلتزام باحلصول على تأمني ضد الفيضانات
معايري تشريعية ملنع تشييد املساكن يف املناطق املعرضة للفيضانات، وخصوصاً إذا مل يستطع 

 .أصحاب املنازل دفع أقساط التأمني

واتفق املشاركون أيضاً على ضرورة بذل اجلهود لتغيري االستخدام غري املستدام  - ٢٥
وميكن أن توفّر املعلومات املتأتية من البيانات . سات الريللموارد املائية، وخصوصاً يف ممار

الساتلية شواهد تدل على منط استخدام موارد املياه، اليت ميكن استخدامها القتراح مسارات 
 .العمل اليت ينبغي اتباعها

وبغية زيادة الوعي باستخدام املعلومات املتأتية من قواعد يف الفضاء يف إدارة موارد  - ٢٦
ه، اتفق املشاركون على ضرورة تنظيم حلقات عمل إقليمية من أجل واضعي السياسات امليا

وينبغي تعزيز اجلهود الرامية . بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل إدارة موارد املياه
إىل توفري الفرص أمام التالميذ للتعلُّم حول مدى فائدة الصور املتأتية من السواتل ملعاجلة 

 .ياهمسائل امل

واتفق املشاركون على ضرورة اختاذ إجراء إلنشاء حلقات الوصل التالية فيما يتعلق  - ٢٧
موارد املياه ) ج(املاء واملوارد الطبيعية األخرى؛ ) ب(الفضاء واملاء؛ ) أ: (بإدارة موارد املياه
 املتأتية من املعرفة) هـ(املعرفة املتأتية من قواعد يف الفضاء والناس؛ ) د(واستخدام املياه؛ 

 .قواعد يف الفضاء والعملية السياسية مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي

 حتسني اخلدمات الصحية والطبية - ٥

نوه املشاركون بأن التطبيب عن بعد وتكنولوجيات الفضاء لدعم احلياة هي جماالت  - ٢٨
ولوجيات اليت جيري وعلى سبيل املثال، فإن التكن. تبشر باخلري لدعم التنمية املستدامة

تطويرها إلدامة احلياة يف حمطة مدارية، مثل حمطة الفضاء الدولية، هلا تطبيقات ممكنة من أجل 
ومن بني هذه التكنولوجيات، اعتربت يف غاية الفائدة التكنولوجيات . االحتياجات األرضية

 .املستعملة من أجل نظم إعادة تدوير املياه وإدارة الفضالت

ط املشاركون علماً بأن نظم سواتل االتصاالت تتسم مبيزة التغطية االية وأحا - ٢٩
وهلذا، . الواسعة والقدرة العالية عن نقل املعلومات والنشر السريع ملعدات املستعِمل النهائي

فإهنا تعترب ال غىن عنها لتوفري املرافق األساسية لالتصاالت يف حالة وقوع كارثة طبيعية يف 
وقد أتاحت .  تتوافر ا املرافق األساسية الوافية يف جمال االتصاالت الالسلكيةمناطق حيث ال

نظم االتصاالت الساتلية األساس يف عملية نقل سريع للبيانات عن املرضى وصور األشعة 
السينية بنوعية إذاعية تلفزية وجعلت من املمكن استشارة خرباء طبيني باستخدام املؤمتر 
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ك، شاهد املشاركون نظام اتصاالت ساتلية من أجل استخدامها يف حالة وكمثال لذل. املرئي
Joanneum Research of Graz(وقوع كوارث وقد طورا شركة أحباث يووانيوم يف غراتس 

z�( يف النمسا، كجهد تعاوين من جانب معهد تكنولوجيا النظم التطبيقية، ومعهد معاجلة ،
 .اتسالصور الرقمية واجلامعة التقنية يف غر

ويف جمال حتسني اخلدمات الصحية والطبية باستخدام التكنولوجيات الفضائية، تبين  - ٣٠
احلد من تكاليف التكنولوجيا الداخلة يف التطبيب عن بعد؛  )أ: (املشاركون األولويات التالية

 خلق الوعي بفوائد التطبيب عن بعد، وخصوصاً يف سياق العلوم الطبية والصيدالنية؛) ب(
استعراض التشريعات بغية السماح باستخدام التطبيب عن بعد، وخصوصاً فيما يتعلق ) ج(

كمية املوارد ) هـ(إعداد مرافق أساسية لدعم التطبيب عن بعد؛ ) د(باملواد الصيدالنية؛ 
 .توفري خدمات الصيانة اخلاصة باجلودة) و(البشرية والقدرة يف هذا امليدان؛ و 

 يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف حتسني اخلدمات الصحية والطبية، وبغية التوسع - ٣١
إنشاء شراكات إقليمية بالتعاون ) أ: (حدد املشاركون استراتيجية تتألف من العناصر التالية

تطوير القدرة املتعلقة بالتطبيب عن بعد على مستوى ) ب(مع منظمة الصحة العاملية؛ 
) د( استخدام التطبيب عن بعد يف مناهج طالب الطب؛ إدراج) ج(املستشفيات احمللية؛ 

تعزيز نظم املعلومات الصحية وذلك ) هـ(إدراج التطبيب عن بعد يف إدارة الكوارث؛ 
والحظ . باستخدام منتجات االستشعار عن بعد وقاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية

د ميكن دعمهما بنفس النظام بطريقة املشاركون أيضاً أن التطبيب عن بعد والتعليم عن بع
 .تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة

 متويل املشاريع لتعزيز التنمية املستدامة - ٦

حدد املشاركون العناصر التالية باعتبارها على درجة من األمهية يف إحراز النجاح يف  - ٣٢
إشراك املستعِملني يف ) أ(: تنفيذ املشاريع، مبا يف ذلك احلصول على األموال الالزمة للتنفيذ

) ج(الوفاء باحتياجات اجلهات املاحنة املعنية املتعلقة بتمويل املشاريع؛ ) ب(حتديد املشاريع؛ 
تطوير وإدامة القدرة يف استخدام ) د(زيادة الوعي بني صانعي القرارات بأمهية املشروع؛ 

 .تكنولوجيات الفضاء اليت تعترب جزءاً من املشاريع املقترحة

والحظ املشاركون أن هناك حاجة إىل حتسني املهارات يف تطبيق وحتديد  - ٣٣
ولوحظ يف بعض احلاالت مثل . االحتياجات املعينة اليت جرت معاجلتها يف املشاريع املقترحة

التمويل املقدم من مصرف التنمية األفريقي، أن أقل من نصف األموال اليت كان يتعين 
ي احتياجات توفريها للمشاريع قد استخِدمت يف املاضي ألن معظم املشاريع املقترحة ال تلب

 .املشاريع
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واتفق املشاركون على أنه من املفيد تنظيم دورات تدريبية إلعداد مقترحات خاصة  - ٣٤
باملشاريع بغية التقدم لطلب متويل واتفق هؤالء على أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ميكن 

وأشار املشاركون إىل ضرورة تشجيع الشراكات بني . الدوراتأن ينظر يف تنظيم هذه 
والحظ . مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واجلهات اليت تقدم البيانات الساتلية

 Spot(املشاركون أيضاً أن بعض اجلهات مقدمة البيانات الساتلية، مثل شركة سبوت امياج 

 Image�(بتكلفة قليلة لألغراض التعليمية، عملت على توفري البيانات جماناً أو . 

 حلول فضائية من أجل إدارة املياه: املاء يف خدمة العامل -اء ب

 توفري معلومات غاية يف األمهية بطريقة مناسبة التوقيت لصانعي القرارات - ١

أحاط املشاركون يف الندوة الثانية أن إدارة موارد املياه ميكن أن تفيد من استخدام  - ٣٥
وجرى . ات الفضائية بشأن موارد املياه احلالية وهيدرولوجيا مستجمعات األمطاراملعلوم

والغطاء النبايت ورطوبة التربة باعتبارها بارامترات ) الطبوغرافيا(حتديد التضاريس الطبيعية 
وميكن للمعلومات الدقيقة واملناسبة التوقيت بشأن هذه . أساسية من أجل إدارة موارد املياه

 .ت أن تعاون صانعي القرارات على إدارة موارد املياه بشكل يتسم بالكفاءةالبارامترا

وتعترب املعلومات الدقيقة عن رطوبة التربة والغالف األرضي مفيدة يف التنبؤ واإلنذار  - ٣٦
والحظ املشاركون أن االستشعار عن بعد باستخدام املوجات املتناهية . املبكر بالفيضانات

كل فعال يف رصد رطوبة التربة والغطاء النبايت والغالف األرضي، وهي الصغر استخِدمت بش
وأحيط املشاركون أيضاً علماً بالفرص اليت . األمور اليت تؤثر يف ختزين املياه يف باطن األرض

تتيحها البيانات الساتلية لرصد األرض واملتأتية من الساتل املخصص الستشعار األرض عن 
 .لتحديد استخدام املياه ألغراض الري) سبوت(كة رصد األرض ومن شب) الندسات(بعد 

، )GMES(وأحاطت الندوة علماً بالفرص اليت يتيحها الرصد العاملي للبيئة واألمن  - ٣٧
وهو برنامج يهدف إىل تقييم حاليت البيئة واألمن على أساس إدراج رصد األرض مع 

 .دية االقتصا–القياسات األرضية والبيانات االجتماعية 

واتفق املشاركون على أنه من األمهية االنتقال من االستخدامات التجريبية  - ٣٨
واالستطالعية لبيانات رصد األرض يف املشاريع بشأن إدارة موارد املياه إىل االستخدام 

ويف الوقت نفسه، أدرك هؤالء مدى أمهية تقييس . التشغيلي واملستدام هلذه البيانات
باستخدام بيانات ومعدات رصد األرض، من أجل مجع البيانات وكذلك املنهجيات املتعلقة 

 .من أجل نقل البيانات وحتليلها
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واتفق املشاركون أيضاً على أنه من األمهية كذلك توفري معلومات ذات مواصفات  - ٣٩
حمددة وقابلة للفهم من جانب صانعي القرارات واملستعِملني النهائيني الضالعني يف إدارة 

ويف الوقت نفسه، خلص هؤالء املشاركون إىل أن بيانات االستشعار عن بعد . د املياهموار
ونواتج البيانات حتتاج إىل أن توزع على مجيع مستويات اتمع بالسماح لكل شخص أن 

وميكن إلشراك اتمعات احمللية يف إدارة . يفهم أحوال موارد املياه والتقييدات اخلاصة ا
يف صنع القرارات ذات “ من القاعدة إىل القمة” أن تؤدي إىل اتباع هنج صاعد موارد املياه

واتفق املشاركون على أنه من األمهية الرتول باملشاريع إىل مستوى . الصلة بإدارة موارد املياه
 .القواعد الشعبية

واتفق املشاركون كذلك على أن تعمل املنظمات الدولية على تعزيز قدرة البلدان  - ٤٠
. لنامية على استعمال البيانات املستشعرة عن بعد ليتسىن هلا االستفادة من تكنولوجيا الفضاءا

ويف الوقت نفسه، ينبغي أن يعترب بناء القدرات مبثابة عملية بدأت من خالل املشاريع 
والحظ املشاركون كذلك أنه من األمهية مبكان . ومستدمية إىل ما بعد فترة تنفيذ املشاريع

 .تقاء مبعدات وقدرة مستعملي االستشعار عن بعد يف البلدان الناميةاالر

 االستشعار عن بعد يف جمال الدبلوماسية: إدارة املياه العابرة للحدود - ٢

أحاط املشاركون علماً بأن األنشطة اليت من صنع اإلنسان كان هلا تأثري على كمية  - ٤١
.  بيئياً ملوارد املياه ال تمارس يف كثري من بقاع العاملونوعية موارد املياه وبأن اإلدارة املالئمة

والحظ هؤالء أيضاً أن إدارة موارد املياه املستدامة ينبغي أن تشمل مبادئ اإلدارة املتكاملة 
 .ملوارد املياه

والحظ املشاركون أن كثرياً من أحواض املياه اليت تتقامسها عدة بلدان ومعظم  - ٤٢
واتفق . تتطلب تعاوناً دولياً وكذلك معرفة علمية سليمة بشأن موارد املياهجوانب إدارة املياه 

املشاركون على أن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن توفّر معلومات موضوعية ميكن أن تتيح 
 .تفهماً أفضل لنظم املياه

وأوضحت العروض اإلرشادية أن بعض املشاريع بشأن إدارة موارد املياه يف حوض  - ٤٣
وشاهد املشاركون، من عروض . نوب ميكن تنفيذها باستخدام التطبيقات الفضائيةهنر الدا

إرشادية أخرى، أن استخدام التطبيقات الفضائية ميكن أن حتسن بدرجة كبرية إدارة موارد 
املياه يف أفريقيا الوسطى وحوض حبرية تشاد وغريها من املناطق، لكن كان من الضروري 

ن املشتركة يف حوض من األحواض بشأن تقاسم املعلومات املتصلة االتفاق فيما بني البلدا
 .باملياه وبشأن اختاذ إجراء منسق
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 إدارة موارد املياه يف أفريقيا - ٣

استخِدمت بيانات االستشعار عن بعد يف عدٍد من املبادرات يف مجيع أحناء أفريقيا،  - ٤٤
، مع التنبؤ بالفيضانات ومراقبتها، وتنفيذ دف حتديد موارد املياه ورسم خرائط هلا ورصدها

إدارة متكاملة ملوارد األرض وموارد املياه املشتركَة، مع استكشاف احتياطيات املياه اجلوفية 
 .واكتشاف تغير الغطاء النبايت على النطاق العاملي

، يف والحظ املشاركون أن تقاسم املعلومات بشأن املوارد املائية املتاحة وتقييمها - ٤٥
أما التحديات األخرى املتصلة بإدارة . غياب إطار عمل قانوين، ميكن أن يطرح حتديات

موارد املياه فتشمل عدم وجود نظم مراقبة فعلية ووجود مشاكل تقنية تتصل باستخدام 
. املعدات األرضية وضعف احلالة االقتصادية يف البلدان اليت حتتاج إىل حتسني إدارة موارد املياه

 املشاركون أن وجود نصيب كبري من النشاط االقتصادي يف أفريقيا يتوقف على والحظ
 .فرص احلصول على املياه

ونوه املشاركون مع التقدير بأن مبادرة وكالة الفضاء األوروبية املعنية برصد األرض  - ٤٦
مة لرصد من أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف أفريقيا، دف إىل تطوير خدمات مستدا

. األرض من أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف البلدان النامية مع تركري خاص على أفريقيا
والحظ هؤالء أيضاً يف إطار املبادرة املذكورة املقدمة من وكالة الفضاء األوروبية لدعم 

 املعنية بسواتل رصد برنامج املتابعة للقمة العاملية بشأن التنمية املستدامة اليت أصدرا اللجنة
 .األرض، أن الندوة كانت مثاالً للتعاون الناجح على املستوى الدويل

 محاية موارد املياه واستغالهلا األمثل - ٤

أحاط املشاركون علما بأنه توجد ثغرات يف تفهم إدارة موارد املياه فيما بني خرباء  - ٤٧
ففي حني تتوافر قدرات خمتلفة لدى البلدان . يةالبحوث واملستعِملني النهائيني واتمعات احملل

اليت تتقاسم نفس أحواض املياه من أجل إدارة تلك املوارد، ليس لدى بعض البلدان سياسات 
والحظ املشاركون أيضاً أنه يوجد تضارب يف املصاحل بني . حديثة من أجل إدارة املياه

 . إدارة موارد املياهاجلوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية يف

واتفق املشاركون على ضرورة إشراك اتمعات احمللية يف إدارة موارد املياه بغية  - ٤٨
محايتها بشكل أفضل واستعماهلا بالطريقة املُثلَى، وذلك بتوفري املعلومات الصحيحة إىل تلك 

تغيري السياسات اتمعات احمللية لكي يتسىن إقناع واضعي السياسات وصانعي القرارات ب
واتفق املشاركون على ضرورة تضييق الثغرة . احلالية إذا ما وجد أهنا ضارة مبوارد املياه احمللية

الفاصلة بني البحث والتطبيق، كما ينبغي حتسني قدرة األوساط العلمية والتكنولوجية يف 
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 جتربة مبادرة ويف هذا الصدد، ينبغي التوسع يف. خمتلف البلدان عن طريق تبادل املعارف
وكالة الفضاء األوروبية اخلاصة برصد األرض من أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف 

 .أفريقيا، إىل مناطق أخرى يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ

 املياه واملرافق الصحية والصحة - ٥

االستشعار عن بعد تستخدم من أجل املراقبة أحاط املشاركون علماً بأن بيانات  - ٤٩
وكانت التطبيقات . واإلشراف ورسم خرائط لألخطار املتعلقة باألمراض ذات الصلة باملياه

تستند إىل متغيرات موارد املياه، مثل التضاريس الطبيعية، والغطاء النبايت، والرطوبة، واملياه 
الستشعار عن بعد من أجل مراقبة األمراض الراكدة ورطوبة التربة، وأن جناح استخدام ا

فليس هناك قرار خاص . والتنبؤ ا إمنا يتوقف على رصد أحوال تكاثر ناقالت األمراض
. باملكان أو الزمان أو النطاق يعترب مثالياً لتفهم خطورة االنتقال فيما يتعلق جبميع األمراض

 فعالً يف املدار، أو املعتزم إطالقها، تتيح ويف الوقت نفسه، فإن نظم السواتل اجلديدة املوجودة
 .قدرات إضافية من أجل التنبؤ باألمراض ومراقبتها

واهتمت واحدة . وأحاط املشاركون علماً مبختلف استراتيجيات إدارة دورة املياه - ٥٠
من جمموعة االستراتيجيات املعنية بإدارة الطلب على املياه، اليت تتضمن تدخالت تقنية 

 .ية وتشريعية ومالية إىل جانب الوعي والتعليموسياسات

واتفق املشاركون على أن دوائر الصحة العامة يف حاجة إىل التوعية واستعمال  - ٥١
وحيتاج . البيانات املتأتية من السواتل األحدث من أجل التنبؤ باألمراض واكتشافها ومراقبتها

اب البيانات املتعددة األبعاد اليت تكمن هؤالء أن يكونوا على وعي بالنواتج املمكنة من استيع
فيها إمكانية البيانات املكانية والزمانية احملسنة بدرجة كبرية واملتعلقة مبوارد املياه وظروف 

 .التحكُّم يف انتقال األمراض وانتشارها

الفريق العامل املعين بوضع مشروع جترييب لتعزيز القدرة يف إدارة موارد املياه  - ٦
 ام تكنولوجيات الفضاءباستخد 

، أنشئ فريق عامل ملناقشة العناصر اليت يتعين ٢٠٠٤أثناء الندوة املعقودة يف سنة  - ٥٢
وتألف الفريق من . إدراجها يف مقترحات املشاريع التجريبية لزيادة إمكانية متويلها وتنفيذها

وعقد . ظمات دولية خبرياً من سلطات وجلان معنية بإدارة املياه، ووكاالت فضائية ومن١٥
ويف هناية الندوة، عرض . الفريق ثالثة اجتماعات جرت متوازية مع اجللسات الرئيسية للندوة

الفريق العامل على املشاركني نتائج مناقشاته، مبا يف ذلك خطة واستراتيجية لتطوير املشاريع 
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باستخدام التكنولوجيات التجريبية ومتويلها وتنفيذها دف تعزيز القدرة يف إدارة موارد املياه 
 .الفضائية

، تواصل تنقيح اخلطة واالستراتيجية املقترحني من ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وأثناء سنيت  - ٥٣
عناصر يتعين النظر فيها من أجل وضع ”الفريق العامل وجرى إدراجهما يف وثيقة بعنوان 

، وقُِصد ا “فضائيةوتنفيذ مشاريع جتريبية من أجل إدارة موارد املياه باستخدام التطبيقات ال
أن تكون دليالً إرشادياً للخرباء يف إدارة موارد املياه والتطبيقات الفضائية فيما يبذلونه من 

ووزعت الوثيقة على املشاركني يف . جهود إلدراج التطبيقات الفضائية يف إدارة موارد املياه
 ).املرفق األول (٢٠٠٥الندوة وعرضت أثناء الندوة يف سنة 

زيادة على ذلك، واستناداً إىل توصيات الفريق العامل، أنشأ مكتب شؤون الفضاء  - ٥٤
اخلارجي فريقاً من اخلرباء يتألف من خرباء من سلطات معنية بإدارة موارد املياه ووكاالت 

ويقوم الفريق، بشكل طوعي وبوسائل إلكترونية لالتصال، بإسداء ). املرفق الثاين(فضائية 
طراف املهتمة من البلدان النامية اليت ختطط الستهالل مشاريع يف جمال إدارة املشورة إىل األ

وقد نظر الفريق حىت اآلن يف مقترحات خاصة . موارد املياه باستخدام التطبيقات الفضائية
 .مبشاريع جتريبية مقدمة من فييت نام وجلنة حوض حبرية تشاد

 ديدهامحاية موارد املياه وجت: النظم الفضائية -يم ج

 محاية موارد املياه وجتديدها - ١

 على أن كثرياً من األنشطة ٢٠٠٥اتفق املشاركون يف الندوة املعقودة يف سنة  - ٥٥
املبذولة على الصعيد الوطين يف جمال إدارة املياه ميكن حتسينها باستخدام التطبيقات الفضائية 

تحديد ميكن استخدام صور وبال. وذلك بزيادة توافر املعلومات أمام صانعي القرارات
االستشعار عن بعد والبيانات بشأن مستويات املياه املتأتية باستخدام منصات فضائية جلمع 

وميكن . البيانات، وذلك لرسم خرائط خاصة مبوارد املياه ومراقبتها يف حوض حبرية تشاد
وبة التربة وأحوال للبيانات املستمدة من الفضاء أن تقدم معلومات غاية يف األمهية بشأن رط

وميكن عندئذ استخدام هذه البيانات لتحديد جوانب الضعف يف نظم موارد املياه . الطقس
ورسم املناطق اليت توجد ا مشاكل خاصة بكمية ونوعية املياه نتيجة للزراعة والتصنيع، 

ق املشاركون واتف. واستكشاف املياه اجلوفية إىل جانب مراقبة إعادة تغذية طبقة املياه اجلوفية
أيضاً على إمكانية استخدام البيانات املستشعرة عن بعد إلعداد خرائط عاملية ملدى توافر 

موارد املياه األولية ومدى التأثر واليت ميكن استخدامها لتحديد احلاجة إىل برامج التجديد 
 .واليت ميكن، باالقتران مع املعلومات اخلاصة بالغابات، أن تطلق نظم اإلنذار
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وميكن للبيانات الساتلية أن تقدم صوراً فعالة من أجل االتصال مع واضعي  - ٥٦
ويف هذا الصدد، طالب . السياسات كما ينبغي تطوير املهارة اخلاصة بإبالغ هذه املعلومات

املشاركون بالتوسع يف تبادل املعلومات فيما بني البلدان بشأن االستخدامات الناجحة 
 .ة يف إدارة موارد املياهللتطبيقات الفضائي

واتفق املشاركون على أن املعلومات املستمدة من قواعد يف الفضاء، لكي تكون  - ٥٧
ينبغي أن تطابق البيانات واملعلومات ) أ: (مفيدة لصانعي القرارات، البد أن تليب املعايري التالية

فر البيانات يف الوقت ينبغي أن تتوا) ب(احتياجات القائمني بإدارة مديري موارد املياه؛ 
ينبغي أن تعبأ البيانات بطريقة مالئمة إىل املستعملني ) ج(احلقيقي من أجل الدعم التشغيلي؛ 

 .النهائيني

كما أتاحت تكنولوجيا الفضاء إمكانية إبالغ البيانات امليدانية إىل مكاتب مركزية  - ٥٨
ستخدام البيانات الساتلية الستكمال واتفق هؤالء على إمكانية ا. والتواصل بني املواقع النائية

. الثغرات املوجودة يف الشبكات القائمة بسبب نقص حمطات الرصد أو بسبب رداءة أدائها
وعلى سبيل املثال، ميكن للبيانات الساتلية أن توفِّر مدخالت على النماذج اهليدرولوجية أثناء 

 .فالفترات احلرجة، مثل قلة التدفقات وغريها من جوانب التطر

واتفق املشاركون على أن نظام املعلومات اجلغرافية وغريها من املنصات املتعددة  - ٥٩
الطبقات تعترب الزمة من أجل االستخدام الكامل للبيانات الساتلية وينبغي تطوير جمموعات 

الربامج اإللكترونية للسماح باستخدام بيانات االستشعار عن بعد الواردة من نظم حتليل 
 . املكتبيةاحلواسيب

واتفق املشاركون على وجوب إنشاء نظم القياس لضمان جناح مشاريع إعادة  - ٦٠
التأهيل اليت تستخدم البيانات الفضائية القاعدة، كما ينبغي وضع برامج املراقبة باستخدام 

م وينبغي تطوير التقنيات اهلادفة إىل استبانة موارد املياه اجلوفية باستخدا. البيانات الساتلية
ولبلوغ هذه الغاية، يستلزم األمر . االستكشاف اجليولوجي للمعادن باالستشعار عن بعد

مشاريع جتريبية إلظهار فائدة االستشعار عن بعد وبيانات النظائر لتحديد عمر خزانات املياه 
 .اجلوفية، يف نظام متكامل، ويف ختطيط جتديد املوائل املائية املتدهورة

ن على ضرورة إعداد قائمة جبرد البيانات والنواتج الساتلية، مبا يف واتفق املشاركو - ٦١
ذلك درجة االستبانة والدقة والتردد ومصادر البيانات، لتكون متاحة من أجل إدارة موارد 

واتفق هؤالء أيضاً على أن مجيع البلدان النامية يف حاجة إىل توسيع مبادرة بناء . املياه
ل العام ملشاريع الوكالة الفضائية األوروبية اخلاصة مببادرة رصد القدرات استناداً إىل اهليك

األرض من أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف أفريقيا واتفق هؤالء على إمكانية تطويرها 
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اليت تقوم اموعة املعنية ) GEOSS(داخل إطار عمل املنظومة العاملية لنظم رصد األرض 
 .برصدات األرض

 املشاركون على أنه يلزم مواصلة البحوث إلعداد نظم للتحليل والنمذجة اليت واتفق - ٦٢
كما يلزم إجراء مزيد . تستخدم بيانات االستشعار عن بعد يف اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه

، على سبيل املثال من )ليدار(من البحوث بشأن التطبيق العملي لنظم كشف الضوء ومداه 
يف املناطق احلضرية إىل جانب التغلُّب على التقييدات اليت تعرقّل البيانات أجل إدارة املوارد 

 .الساتلية يف حتديد رطوبة التربة عندما يوجد غطاء نبايت

التكنولوجيا الفضائية قليلة التكلفة، والبيانات واملعلومات من أجل التصدي  - ٢
 للتحديات اخلاصة باملياه يف البلدان النامية 

ملشاركون علماً بأن البيانات القليلة التكلفة متوافرة من خمتلف املصادر، مثل أحاط ا - ٦٣
كما تعترب . أو بأجهزة استشعار الندسات) MODIS(مطياف التصوير بالتحليل املتوسط 

. البيانات احملفوظة مبثابة حٍل من احللول، نظراً ألن تكلفة هذه البيانات تعترب منخفضة
 من أدوات الربامج احلاسوبية قامت بتطويرها وكالة الفضاء والحظ املشاركون أن عدداً

والوكالة الفضائية األوروبية، وهي ) ناسا(الكندية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
والحظ املشاركون أيضاً أن العقبة الرئيسية يف االتصاالت الالسلكية . متوافرة بتكلفة قليلة

ت الربيد احمللية، اليت إما تشترط على املستعِمل أن يستخدم الفضائية عادة ما تكون سلطا
 .خدماا اخلاصة أو عليه أن يدفع رسوماً عالية من أجل تشغيل شبكاٍت مستقلة

واتفق املشاركون على أن التكنولوجيا الفضائية قليلة التكلفة ال بد وأن تكون  - ٦٤
اً للمستعملني النهائيني بغية ضمان متوافرة ليس للعلماء واخلرباء التقنيني فحسب بل أيض

والحظ املشاركون أن األوساط العلمية استحدثت عدداً من تطبيقات . استدامة براجمهم
وعلى وجه اخلصوص تتوافر اآلن . الربامج احلاسوبية اانية وهي متاحة على شبكة اإلنترنت

بكة املكرس للتعليم معلومات عن موارد شبكة الويب جماناً وبتكلفة قليلة على مدخل الش
والتدريب وبناء القدرات خبصوص رصد األرض والذي قامت باستحداثه شركة سيوس 

CEOS) http//wgedu.ceos.org ( ن املدخل بعض البيانات الفضائية، ونظام املعلوماتويتضم
 .اجلغرافية وبرامج حاسوبية رقمية للتحليل وطائفة عريضة من املواد التعليمية

 املشاركون إمكانية أن تقوم وكاالت الفضاء الرئيسية بتوفري أدواا القدمية واقترح - ٦٥
اخلاصة بالصور والربامج احلاسوبية جماناً وذلك لزيادة بناء القدرات واالستخدام التشغيلي 

 .للتكنولوجيا القائمة يف الفضاء
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 أن تتيحها والحظ املشاركون أن هناك حاجة إىل مواصلة مناقشة الفرص اليت ميكن - ٦٦
التكنولوجيا املقامة يف الفضاء القليلة التكلفة لألوساط الدولية العلمية والتكنولوجية، 

وهلذا السبب، اقترح هؤالء ضرورة إدراج دورة بشأن . وخصوصاً يف البلدان النامية
كتب التكنولوجيات املقامة يف الفضاء القليلة التكلفة كدورة عادية يف مجيع األنشطة املماثلة مل

شؤون الفضاء اخلارجي، إذا كان ذلك ممكناً ومتوافقاً مع مواضيع الندوات وحلقات العمل 
 .املستقبلية

 وضع ومتويل املشاريع - ٣

الحظ املشاركون أنه من األمهية مبكان النظر يف مسألة ميزنة ومتويل املشاريع  - ٦٧
شاء خمططات لتقاسم التكاليف ومن األمهية إن. التجريبية منذ بداية عملية تصور أي مشروع

وتعتبر . لضمان أالّ تغطَّى مجيع املصروفات من جانب احلكومة املركزية أو وكالة إمنائية
. على املستوى احمللي“ التملُّك”املشاركة املالية احمللية أساسية لضمان أن املُنتج يتسم بطابع 

ضمان املشاركة احمللية حيث يوجد ولوحظ أنه من األمهية مبكان فيما يتعلق بوضع املشاريع 
واتفق . الكثري من املعرفة حول املشاكل احمللية واحللول املمكنة على املستوى احمللي

 .املشاركون على أنه من األمهية مراعاة استرجاع التكلفة خبطى واقعية

واتفق املشاركون على ضرورة أن يتسم أي مشروع مقترح لينطوي على استخدام  - ٦٨
. يات الفضاء من أجل إدارة موارد املياه بأن يكون طابعه مشتركاً بني التخصصاتتكنولوج

وينبغي النظر يف الشراكات اخلاصة والعامة وكذلك التمويل النظري من جانب احلكومات 
 .اليت تستضيف املشاريع وذلك لتنفيذ هذه املشاريع

 إىل التوصيات والحظ املشاركون أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، استناداً - ٦٩
، قد أنشأ فريقاً غري رمسي من اخلرباء من ٢٠٠٤الصادرة من الندوة املعقودة يف سنة 

وهذا الفريق، كي يعمل على أساس . مؤسسات إدارة موارد املياه والوكاالت الفضائية
طوعي وبوسائل الربيد اإللكتروين، متوافر لتقدمي اخلربة الفنية بشأن وضع مقترحات املشاريع 

 .لتجريبية اليت يستهلها اخلرباء من البلدان الناميةا

 إدارة اآلثار اإلنسانية للكوارث ذات الصلة باملياه باستخدام التكنولوجيات الفضائية - ٤

الحظ املشاركون أن البيانات واملعلومات الفضائية األساس استخِدمت على نطاق  - ٧٠
وعلى وجه اخلصوص، ناقش هؤالء . ارهاواسع من أجل التنبؤ بالكوارث وتوقيها وختفيف آث

، واملد )١٩٩٨(استخدامات تكنولوجيات الفضاء يف جمال الكوارث مثل إعصار ميتش 
إىل جانب ) ٢٠٠٥(وإعصار كاترينا ) ٢٠٠٤(السنامي الذي حدث يف احمليط اهلندي 
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ندا خمتلف الفيضانات األخرى يف إكوادور وغيانا وجنوب شرق آسيا وفيضانات األهنار يف ك
. والصني وهندوراس واالهنياالت األرضية يف املناطق الساحلية جلمهورية فرتويال البوليفارية
ويف هذا الصدد، الحظ املشاركون أن كثرياً من الكوارث ذات الصلة باملياه كانت عابرة 

للحدود يف طابعها وهو ما يستدعي التعاون الوثيق فيما بني أصحاب املصاحل للتقليل إىل أدىن 
 .حد من أضرار هذه الكوارث بل وتوقيها أو ختفيف آثارها

وأحاط املشاركون علماً بامليثاق بشأن التعاون لتحقيق االستخدام املنسق يف املرافق  - ٧١
الفضاء ”امليثاق الدويل بعنوان (الفضائية يف حالة وقوع كارثة طبيعية أو تكنولوجية 

شؤون الفضاء اخلارجي يف حتريك امليثاق ، إىل جانب أنشطة مكتب )“والكوارث الكربى
بالنيابة عن اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية 

ونوه املشاركون أيضاً مع التقدير بأعمال مشروع األمم املتحدة . الكربى يف البلدان النامية
 معاجلة ونشر البيانات املتلقاة من خالل يف) UNOSAT(لتوفري الصور الساتلية للجميع 

ويف هذا الصدد، اتفق املشاركون على ضرورة التعريف على نطاق واسع بني البلدان . امليثاق
 .النامية بدور يونوسات وامليثاق واالستفادة منهما

واتفق املشاركون على ضرورة توفري استخدام املعلومات املستمدة من قواعد يف  - ٧٢
 املستعملني النهائيني احملليني قبل وقوع أي كارثة كربى بغية تعريف هؤالء الفضاء إىل

وينبغي أن تتواجد بيانات . بالقدرة على مواكبة خمتلف الطوارئ عندما تقع الكوارث
االستشعار عن بعد ليس هذا فحسب، بل ينبغي أيضاً توافر تكنولوجيا املعلومات 

واتفق املشاركون كذلك . عادة التأهيل بعد وقوعهاواالتصاالت لتيسري مراقبة الكوارث وإ
على ضرورة استحداث مبادئ توجيهية وأفضل املمارسات الستخدام تكنولوجيا الفضاء 

ملواجهة الكوارث ذات الصلة باملياه، وجعلها متوافرة ليتسىن استخدام بيانات االستشعار عن 
 .بعد ونظام املعلومات اجلغرافية بكفاءة

 والصحة من خالل النظم الفضائية رافق الصحية املائيةملاحتسني  - ٥

الحظ املشاركون أن الصور امللتقطة من الفضاء ميكن استخدامها بكفاءة لتخطيط  - ٧٣
وتنفيذ إدارة املياه بالطريقة املُثلى واملرافق الصحية يف منطقة معينة، والحظ هؤالء أيضاً أن 

ى اجلزئي يف بعض البلدات الساحلية، بالنسبة طريقة رسم خرائط للفيضانات على املستو
، أظهر إمكانيات استخدام ٢٠٠٤للمد السنامي يف احمليط اهلندي الذي حدث سنة 

املعلومات الفضائية األساس فيما يتعلق بإدارة املياه واملرافق الصحية باستخدام منذجة نظام 
 الواطئة على طول الساحل وعلى وجه اخلصوص، فإن تدارس املناطق. املعلومات اجلغرافية

ونوع استخدام األراضي، ومظاهر سطح األرض الساحلية وغريها من املرافق األساسية، 
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والنمذجة املكانية وأداة االستفسار املتصلة بنظام املعلومات اجلغرافية ميكن أن تبين املناطق 
املتبادلة بني مواقع والحظ املشاركون أن الرابطة . اليت تتطلب حتسينات يف املرافق الصحية

تصريف الفضالت مع مستجمعات املياه اجلوفية أو اخلطوط املائية ميكن أن توفِّر إجابات 
والحظ هؤالء أن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن . بشأن خمططات اإلدارة الشاملة والتلوث

دمات تساعد بشكل فعال اخلدمات الصحية العامة ملراقبة بارامترات موارد طبيعية حمددة وخ
 .املرافق من صنع اإلنسان وذلك عن طريق نظام املعلومات اجلغرافية

والحظ املشاركون أن فوائد تكنولوجيات الفضاء من أجل حتسني املرافق الصحية مل  - ٧٤
واتفق هؤالء على أنه من األمهية مضاعفة استخدام . تظهر يف مكان بارز بالدرجة الكافية

اكتشاف املشاكل ذات الصلة بالصحة وذات الصلة بالبيئة، املعلومات الفضائية األساس يف 
 .مثل مناطق املالريا، والتلوث البحري، وتلوث املياه اجلوفية

 بناء القدرة من أجل تطبيق تكنولوجيات الفضاء فيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة باملياه - ٦

دعمها مؤسسات وطنية أحاط املشاركون علماً بفرص بناء القدرات املتوافرة اليت ت - ٧٥
وبالتحديد، عرضت املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، التابعة . ودولية

لألمم املتحدة، تدريباً معمقاً يف األرصاد اجلوية الفضائية األساس، واالتصاالت واالستشعار 
والندوات والحظ هؤالء أيضاً أن خمتلف حلقات العمل . عن بعد إىل جانب علوم الفضاء

اليت نظمت كجزء من برنامج األمم املتحدة بشأن التطبيقات الفضائية أتاح عرضاً متعدد 
التخصصات للمسائل ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف خمتلف ميادين التنمية 

 .املستدامة

ممباي يف ونوه املشاركون باخلربات اإلجيابية للمعهد اهلندي للتكنولوجيا، املوجود يف  - ٧٦
إعداد حصص دراسية خاصة بنظام املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد مطوعة 

ونوه هؤالء أيضاً باإلمكانيات اليت يقدمها خمتلف بائعي الربامج . لالحتياجات احمللية
 .احلاسوبية اليت تعرض عينة من البيانات على مواقعها الشبكية

 وضع مشروع متابعة جترييب - ٧

أثناء سري أعمال الندوة، عقدت جلستان جانبيتان مع األطراف املهتمة باألمر  - ٧٧
الستعراض التقدم احملرز يف وضع مشروع مقترح جترييب الستخدام البيانات الفضائية من 

أجل إدارة موارد املياه يف حوض حبرية تشاد وملناقشة االستراتيجيات املمكنة من أجل تنفيذ 
ويف هذا الصدد، نظّمت دورة استثنائية للمشاركني لعرض . وات غراتسأنشطة متابعة لند

 .نتائج هذين االجتماعني
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وفيما يتعلق بوضع مشروع مقترح جترييب من أجل إدارة موارد املياه يف حوض حبرية  - ٧٨
وتلقى هؤالء . تشاد، استعرض املشاركون االقتراح الذي قدمته جلنة حوض حبرية تشاد

 بشأن املشروع املقترح التجرييب خبصوص استخدام الصور الساتلية من أجل إفادات إعالمية
ختفيف آثار الفيضانات يف دلتا هنر امليكونغ يف فييت نام، حيث عرضها مشارك من ذلك 

 .البلد

واستمع املشاركون إىل إفادات إعالمية بشأن أنشطة املتابعة اليت قام بتنسيقها مكتب  - ٧٩
وعلى وجه . ٢٠٠٤استناداً إىل توصيات الندوة املعقودة يف سنة شؤون الفضاء اخلارجي 

عناصر يتعني النظر فيها لوضع وتنفيذ ”اخلصوص، عرض على املشاركني الوثيقة بعنوان 
 ٥٣انظر الفقرة (مشاريع جتريبية من أجل إدارة موارد املياه باستخدام التطبيقات الفضائية 

ات إعالمية عن فريق اخلرباء التطوعي من خمتلف اهليئات واستمع هؤالء أيضاً إىل إفاد). أعاله
املعنية بإدارة موارد املياه ووكاالت الفضاء الذي كان متواجداً لتقدمي اخلربة الفنية بشأن 

ولقي ).  أعاله٥٤انظر الفقرة (املشاريع املقترحة التجريبية بواسطة الربيد اإللكتروين 
رحة جتريبية تشمل استخدام تكنولوجيات الفضاء من املشاركون تشجيعاً إلعداد مشاريع مقت

 .أجل إدارة موارد املياه

 تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرارات بشأن إدارة موارد املياه - ٨

استعرض املشاركون مسألة ميش املرأة يف جمال صنع القرارات فيما يتعلق بإدارة  - ٨٠
تعلّل قلة مشاركة املرأة يف عملية صنع والحظ هؤالء أن األسباب اليت . موارد املياه

فاملرأة يف . القرارات، وخصوصا يف البلدان النامية، تكمن يف األفكار الثقافية عن أدوار املرأة
البلدان النامية، يتوفر هلا يف املتوسط، مستوى أدىن من التعليم النظامي، مما يسفر عن توافر 

زيادة على ذلك، .  الوظائف واملواردفرص أقل لالطالع على املعلومات واحلصول على
الحظ بعض املشاركني أن توزيع مسؤوليات األسر املعيشية يف بعض البلدان يسهم أيضاً يف 

ويف الوقت نفسه، . قلة مشاركة املرأة يف صنع القرار على املستوى احمللي واملستوى الوطين
ارد املياه تعترب على درجة من الحظ املشاركون أن مشاركة املرأة يف صنع القرار يف إدارة مو

األمهية نظراً ألن املرأة يف كثري من البلدان تعترب هي املستعمل الرئيسي إلمدادات املياه على 
وأحاط املشاركون أيضاً باحلاجة إىل مشاريع تعميم املنظور اجلنساين يف . مستوى األسرة

 .إدارة موارد املياه يف البلدان النامية

كون إىل ضرورة تشجيع توافر الفرص املتساوية يف التعليم النظامي أمام وأشار املشار - ٨١
وينبغي إبالغ األسر عن أمهية . البنني والبنات وجيب تدعيم هذا بإصدار التشريعات الضرورية

كما ينبغي تطويع املهارات واخلربات التقليدية لدى املرأة يف جمال . التعليم بالنسبة للمرأة
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وينبغي جتميع املعلومات بشأن تعميم املنظور . اجها يف إدارة موارد املياهإدارة املوارد وإدر
اجلنساين لكي تعكس التفاوتات القائمة ولتحديد الفروق يف احلاجات واملصاحل واألولويات 

وينبغي تعزيز الدعوة اخلاصة باجلنسني إلزالة . يف إدارة موارد املياه ما بني النساء والرجال
ألمان، نظراً ألن املساواة يف املعاملة قد ال تسفر بالضرورة عن نتائج مجيع مصادر عدم ا

وأشار . متساوية وقدرات يف صنع القرار بل رمبا تكون هلا فائدة مضافة على النتيجة
املشاركون إىل ضرورة استخدام الوسائل املالئمة، مبا يف ذلك الوسائل الذاتية احمللية لنشر 

وأخرياً الحظ هؤالء أن خمتلف احلكومات قد قطعت عدداً من . هاملعلومات بشأن موارد امليا
االلتزامات لتشجيع املرأة على املشاركة يف إدارة موارد املياه وعلى توفري املوارد املالية 

 .الضرورية الالزمة لتنفيذ العمل ذه االلتزامات

 االستنتاجات -الثا ث

لنتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الندوة قام املشاركون، استناداً إىل املناقشات وا - ٨٢
 بإعداد وثيقة، تذكر االستنتاجات والتوصيات األساسية للندوة ٢٠٠٤املعقودة يف سنة 

املرفق (“ املاء من أجل اجلميع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الفضاء: رؤية غراتس”بعنوان 
 ).الثالث

كة بني األمم املتحدة والنمسا واتفق املشاركون على أن سلسلة الندوات املشتر - ٨٣
ووكالة الفضاء األوروبية بشأن التطبيقات الفضائية لدعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة 

العاملي للتنمية املستدامة كانت مفيدة يف توليد أفكار وإقامة شراكات، وخصوصاً فيما يتعلق 
هم إزاء احلقيقة بأن وأعرب املشاركون عن رضا. باخلرباء الوافدين من البلدان النامية

وأعرب . الندوات قد أسفرت عن نتائج واقعية ميكن منها أن يواصلوا االستفادة يف املستقبل
املشاركون عن تقديرهم إىل مجيع اجلهات الراعية ملا قدمته من دعم مايل، والذي جعل 

 .مشاركتهم ممكنة ومن أجل كرم الضيافة ومضمون وتنظيم الندوة
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 حلواشيا
                                                         

منشور  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣قرير مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية، ريو دي جانريو، ت )١( 
، ١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : ، الد األول)والتصويبات E.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .املرفق الثاين
 ٤ –أغسطس / آب٢٦قرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ت )٢( 

، ١، الفصل األول، القرار )والتصويب E.03.II.A.1منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .املرفق

 .، املرفق٢ملرجع نفسه، القرار ا )٣( 
مم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، نظر تقرير مؤمتر األا )٤( 

 .١، الفصل األول، القرار )E.00.I.3منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه /فيينا، متوز
 Corr.1و  A/59/20( وتصويبان ٢٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم ا )٥( 

 .٢٣٢الفقرة ) 2و 



A/AC.105/844  
 

27  
 

 رفق األولملا

لعناصر اليت يتعين النظر فيها من أجل إعداد وتنفيذ مشاريع جتريبية ألغراض ا
 .)أ(إدارة موارد املياه باستخدام التطبيقات الفضائية

 العنوان واألهداف - ١

تكنولوجيا الفضاء لدعم إدارة موارد املياه من أجل ” :العنوان )أ(  
 “ختفيف حدة الفقر 

 األهداف )ب(  

 بناء القدرات ‘١’  

 محاية البيئة ‘٢’  

 التنمية املستدامة ملوارد املياه ‘٣’  

 )االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، إخل(التنمية املستدامة  ‘٤’  

 اإلطار الزمين - ٢

 :بعد املرحلة التحضريية، يقترح اإلطار الزمين التايل من أجل أي مشروع جترييب 

 ثالث سنوات ‘١’  

 اإلعداد والتنفيذ، مبا يف ذلك املراقبة والتقييم إىل (شغيل الت )أ(   
 )جانب تبادل اخلربات 

 استعراض خط األساس )ب(   

 استعراض منتصف املدة )ج(   

 استعراض تقييم األثر )د(   

 :سنة واحدة ‘٢’  

 )البدء بعد استعراض منتصف املدة(إعداد العمليات املستدامة    

                                                         
نبغي للهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تستهل مقترحاٍت ملشاريع جتريبية أن تأخذ مكان الصدارة يف إعداد املشاريع ي  )أ( 

ع صيغتها النهائية ومجع األموال هلا وتنفيذها، مبعاونة الفريق االستشاري الذي سيتألف من خرباء املقترحة التجريبية ووض
 .متطوعني
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 الشركاء املاحنون - ٣

ميكن للشركاء املاحنني أن يشملوا اجلهات التالية، وإن كان ال يقتصر ذلك   
 :عليها بالضرورة 

 األعضاء واملنتسبون للجنة املعنية بسواتل رصد األرض ‘١’  

 اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ‘٢’  

 البنك الدويل ‘٣’  

  ’٤‘ لس الدويل للعلومالرابطات املهنية والرابطات العلمية، مثل ا 

 مصارف التنمية اإلقليمية ‘٥’  

 القطاع اخلاص ‘٦’  

 املساعدة اإلمنائية الرمسية ‘٧’  

 اللجان اإلقليمية خبالف اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم  ‘٨’  
 املتحدة  

 املنظمات ذات الصلة باملياه ‘٩’  

 الشراكة - ٤

 زيز املشاركة الواسعة للمنظمات غري احلكومية من األمهيـــة البالغة تع )أ( 
 واجلامعات ومؤسسات البحوث مع القدرة على معاجلة البيانات والشركاء  
 :من القواعد الشعبية 

 ميكن اقتطاف أمثلة من مشروع املنظمة اهلندية لبحوث الفضاء والذي   
 عبية قطع وميكن لشركاء القواعد الش. يشمل املوظفني العاملني من امليدان 
 التزام بتوفري الدعم العيين، مثل القوى العاملة ومجع البيانات، إخل؛ 

فيما يتعلق بأفريقيا، من املستحسن االعتماد على الشبكات القائمة خبصوص  )ب( 
 الشركاء اإلقليميني مثل الشبكة األفريقية ملنظمات األحواض، واللجان   
  غرب أفريقيا؛اإلقليمية، مثل اللجنة االقتصادية لدول 

 إشراك املنظمات النسائية يعتبر هاماً للغاية يف ضوء الدور األساسي الذي  )ج( 
 ميكن للمرأة أن تؤديه يف جمال التنمية؛ 

 أوساط التمويل لضمان متويل املشاريع؛/من األمهية إشراك األوساط املاحنة )د( 
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املمارسات واملعلومات ينبغي إشراك األوساط الفضائية لضمان تبادل أفضل  )هـ(  
احلديثة بشأن تكنولوجيات الفضاء املتوافرة اليت ميكن استخدامها من أجل 

 .إدارة موارد املياه

 اجلهات املتلقية - ٥

 ):على أساس تقاسم التكلفة(املؤسسات احلكومية ذات الصلة  )أ( 

 االحتادية؛/احلكومات الوطنية ‘١’  

 احمللية؛/السلطات اإلقليمية ‘٢’  

 السلطات الوطنية واملتعددة اجلنسيات املعنية بإدارة املياه؛ )ب( 

 املنظمات احلكومية الدولية؛ )ج( 

 املنظمات غري احلكومية؛ )د( 

 املنظمات اتمعية األساس؛ )هـ( 

 .املؤسسات األكادميية )و( 

ر يف نتائج ومن بني الشروط األساسية املسبقة ينبغي إدراج اتفاق من املؤسسة املتلقية بالنظ
ناتج (املشروع الختاذ قرارات بشأن االستخدام التشغيلي املمكن لتكنولوجيا الفضاء 

 ).املشروع

 ملنظمة اهلندية للبحوث الفضائيةاربة جت

احلكومية والسلطات /ينبغي إقامة شراكة متعددة املستويات بني الوكاالت الوطنية 
ت احلكومية بتقدمي منح وتتوافق مع املسامهات وينبغي أن تسهم الوكاال. احمللية واملستعِملني

وميكن أن تكون . احمللية، من أجل تنفيذ املشاريع وإشراك اجلماعات احمللية يف عملية التنفيذ
أفرقة للعون الذايت متثِّل الناس املعدمني؛ وأفرقة ااالت الذين ميثلون : هناك فئتان من األفرقة

وميكن هلؤالء اجلماعات أن تشكل جلنة . مطار الصغريةاملزارعني يف مناطق مستجمعات األ
تنفيذية من بني الناس الذين يودون أن يديروا املشروع خمتلف ويقدموا خمتلف املسامهات 

وميكن تقدمي هذه املسامهات مقابل التكاليف ). املسامهات النقدية أو العينية أو أيدي عاملة(
وميكن هلذا النهج .  إعداد األراضي اخلاصة واملشتركَةاملقدرة اإلمجالية للمشاريع الرامية إىل

 .أن يكفل استدامة هذه املشاريع املنفَّذة على مستوى القواعد الشعبية
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 القيود الشرطية/الشروط األساسية املتعلقة بالتنمية املؤسسية - ٦

من تعتبر التنمية املؤسسية هي مفتاح النجاح ألي مشروع يتضمن أعداداً كبرية  )أ( 
ومن املستصوب إشراك املنظمات غري احلكومية كجهات ميسرة على . األشخاص

فهذه املنظمات قد تكون جمهزة بأفضل معدات من أجل . مستويات القواعد الشعبية
 التعبئة االجتماعية وأنشطة بناء القدرات؛

 سبل ينبغي أن تكون هناك آلية منسقة لضمان مجع املعلومات املناسبة وتوفري )ب( 
واالعتماد على ) أي احمللية إىل الوطنية(الوصول إليها وتوزيعها على مجيع املستويات 

 :شبكات الشركاء القائمة

وميكن ملبادرة رصد األرض من أجل اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف أفريقيا،  -  
لية بفضل أن توفّر إطارا عملياً هاماً آللية التنسيق على األقل يف مرحلتها األو

 مرونتها يف تبادل املعلومات؛

مفتاحاً حلل مسائل إدارة موارد املياه، وتوفّر املعلومات املتأتية من “ الشفافية”تعترب  )ج( 
 ؛)ال ميكن النظر إىل حدود إدارية من الفضاء(قواعد يف الفضاء هذه الشفافية 

ت الالزمة على املستوى ميكن ألي هنج حمتمل أن تتوفر له مؤسسة إلدارة املعلوما )د( 
 :الدويل

 سلطات أحواض األهنار ميكن أن تكون منوذجاً هلذه املؤسسة؛ ‘١’  

 ينبغي بذل اجلهود لبناء الثقة من خالل إدارة املعلومات املتبادلة؛ ‘٢’  

ينبغي أن تشمل املعلومات املراد إدارا السياسة العامة واجلوانب االجتماعية  )هـ( 
ي أن تكون املعلومات املراد تبادهلا على املستوى الدويل ذات طابع والتقنية، وينبغ

 عام؛

 ؛)احمللية واخلارجية للمشروع(هناك حاجة لتحديد اجلهات املتلقية للمعلومات  )و( 

ينبغي أن يتضمن ناتج املشروع توصيات بشأن مسائل السياسة العامة ذات الصلة  )ز( 
 .باستغالل تكنولوجيا الفضاء

 نظمة اهلندية لبحوث الفضاءربة املخ
ينبغي تطوير نظام معلومات اإلدارة من أجل االستخدام الداخلي وينبغي استضافة  )أ( 

منيطة شبكية على موقع شبكي متاح لالطالع لكي ميكن تبادل املعلومات ذات 
فهذه الربامج ) sujala/watershed/in.nic.kar://tpht/أنظر (الصلة على الصعيد الدويل 
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احلاسوبية قامت املنظمة بتطويرها وجيري استخدامها يف مشروع تطوير حوض 
 تصريف كرناتاكا الذي يساعد يف متويله البنك الدويل؛

وينبغي أن تضطلع . ينبغي إجراء دراسة بشأن اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع )ب( 
 اسة وكالة خارجية قبل تنفيذ املشاريع؛ذه الدر

ينبغي أن توجد إجراءات ملتابعة إجناز املشاريع وينبغي أن تنسحب املنظمات غري  )ج( 
احلكومية وأفرقة تنفيذ املشاريع من السلطات احمللية أو احلكومات الوطنية وغريها 

فضل أن ومن األ. من أصحاب الشأن بكل هدوء من املشاريع بغية ضمان استدامتها
ولضمان . تنتقل املوارد املستخدمة واليت أوجدا املشاريع إىل اتمعات احمللية

االنسحاب الناجح من استدامة املشاريع ينبغي تطوير القدرات احمللية إىل مستوى 
 واٍف بالغرض؛

ومن األمهية عند وضع أي مشروع أن توضع يف امليزانية بشكل صحيح التكاليف  )د( 
 وتكاليف الصيانة لضمان االنتقال السلس للمشروع إىل السلطات التشغيلية

 .ومن األمهية ضمان أن يشارك يف هذا األشخاص املناسبون. واتمعات احمللية

 البنية األساسية واملرافق التقنية واملعدات - ٧

من األمور األساسية عند التعامل مع طائفة واسعة متنوعة من بيانات السواتل  )أ( 
نات أجهزة االستشعار التثبت من البيانات الفضائية ومعايرا وذلك لتلبية وبيا

 االحتياجات احملددة لتنفيذ املشروع؛

يعترب وجود شبكة للقياس املوضعي أمراً أساسياً إلدراج املقاييس اإلشعاعية الطيفية  )ب( 
تنقلة، كما ينبغي والنظام العاملي التفاضلي لتعيني املواقع، ووحدات رسم اخلرائط امل

إيالء االعتبار إىل نواتج البيانات املتأتية من تقنيات متثُّل البيانات املتعددة األبعاد لسد 
 الثغرات حيثما يفتقر إىل البيانات املوضعية؛

ينبغي ضمان أفضل استخدام للمرافق األرضية القائمة وحمطات االستقبال واالرتقاء  )ج( 
 ا؛

كامل احتياجات سلسلة عمليات املعاجلة دف االرتقاء باملستوى أو ينبغي النظر يف  )د( 
 الزيادة أو االستبدال؛

الربامج احلاسوبية واملعدات وصيانتها فيما /يتعين إيالء االعتبار إىل اقتناء املعدات )هـ( 
وتعترب صيانة املعدات احلاسوبية وبرامج . يتعلق باملشروع ونطاقه ومتطلباته
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اسوبية يف غاية األمهية من أجل جناح املشروع وينبغي معاجلتها التطبيقات احل
 بوضوح منذ البداية؛

ينبغي إيالء االعتبار إىل التبادل الصحيح بني النظم املبيتة ملعاجلة املواصفات احملددة  )و( 
تكاليف الصيانة من أجل (والنظم املتاحة جتارياً مع مراعاة هدف العمليات املستدامة 

وهناك أدوات كثرية قائمة ميكن ).  التجارية ينبغي أن تؤخذ يف االعتبارالنظم
. استخدامها من خالل تطورات بسيطة معينة باستخدام بيئة تطوير املصادر العلنية

وميكن استكشاف هذا من أجل املشاريع استناداً إىل خربات املنظمة اهلندية ألحباث 
 مشروع البنك الدويل؛الفضاء اليت طورت هذه األدوات من أجل 

وينبغي التشديد على تطوير القدرة احمللية : صيانة املعدات تعترب مسألة يف غاية األمهية )ز( 
 يف هذا اال؛

 ينبغي أن تتدارس اجلهات الصانعة الظروف البيئية احمللية؛ )ح( 

اد اجلوية ينبغي طلب ملخصات للبيانات املتأتية من الشبكات القائمة املعنية باألرص )ك( 
 اهليدرولوجية؛

تتوافر اآلن تكنولوجيا يسرية احلصول من أجل تشغيل حمطات الرصد اجلوي  )ي( 
وينبغي أن . األوتوماتيكية باستخدام وصلة ساتلية من أجل مجع البيانات وحتميلها

تكون هذه واحدة من التكنولوجيات اليت يتعين استعماهلا يف مشاريع من هذا القبيل 
 ية؛منذ البدا

 :تعترب البيانات الداعمة التالية على درجة من األمهية )ك( 

 خاصة بالتضاريس الطبيعية، واستخدام األراضي، (خرائـــط أساسيــة  ‘١’  
 .واهليدرولوجيا، ومقاطع رئيسية للقنوات، إخل 

 ؛)منوذج املوقع الرقمي العايل االستبانة(مناذج املواقع الرقمية  ‘٢’  

 نحدر وقاعدة بيانات اجلانب من منوذج املوقع الرقمي؛مصدر امل ‘٣’  

 ؛)إبراز سلسلة اجلبال بالنسبة للوادي(تسجيل حوض الصرف وخرائطه  ‘٤’  

 التربة وخصائصها؛ ‘٥’  

 دراسات عن استخدام األراضي باستخدام البيانات الساتلية املتعددة  ‘٦’  
 األوقات؛  
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 يولوجية واهليدرولوجية؛البيانات واملعلومات اهليدروج ‘٧’  

 خرائط تصور مظاهر سطح األرض وأشكاهلا البنيوية؛ ‘٨’  

 مظاهر التحويالت واالحتجازات؛ ‘٩’  

 استخدام املياه يف خمتلف املواقع يف حوض من األحواض؛ ‘١٠’  

 مناذج احملاكاة وخصوصاً باإلشارة إىل الكارثة اليت يتعين التصدي هلا؛ ‘١١’  

 ب التنبؤ بالفيضان واجلفاف حتتاج إىل تطوير؛أسالي )ل( 

وهذا يرقى إىل معاجلة . حتتاج النهوج إزاء إدارة استخدام األراضي إىل تطوير )م( 
البيانات الساتلية باستخدام البيانات املتعددة الفصول يف سنة من السنوات كأساس 

ثيقة ملنهج مفصل وميكن إعداد و. وتصميم ممارسة للمراقبة واإلدارة على أساس زمين
بشأن هذا اجلانب مث توفريها كما فعلت املنظمة اهلندية لبحوث الفضاء ونفذت هذه 

 .املشاريع من قبل

 النطاق الوظيفي - ٨

بني مجيع ) املعاجلة، القياس والتقييم(ينبغي ضمان املستوى األدىن لألداء الوظيفي  )أ( 
وهذا ينبغي ) املؤسسات املشاركةعلى سبيل املثال مجيع (املشاركني يف املشاريع 

ضمانه بوضع التصميم املناسب للمشروع، الذي ينبغي أن يعاجل بوضوح اهليكل 
كما ينبغي حتديد األدوار واملسؤوليات بوضوح بني . التنظيمي على مجيع املستويات

 املؤسسات الداخلة يف تنفيذ املشروع؛/مجيع أصحاب الشأن

وهذا سيكون مفيداً لتوليد خطة عمل . ستوى احلوضينبغي تنفيذ املشروع على م )ب( 
 سليمة تقنياً من أجل تطوير موارد املياه يف املنطقة باستخدام هنج متكامل؛

وهذا ميكن . ينبغي معاجلة مستويات خمتلفة من املعلومات من أجل صانعي القرارات )ج( 
 النظام –إلدارية القيام به بكفاءة بتنفيذ النوع الصحيح من حلول نظام املعلومات ا

العاملي للمعلومات، وذلك باستخدام حلول الربامج احلاسوبية املفصلة حسب 
 اخلادم احلاسويب إىل مواءمته على شبكة –وحيتاج أي هنج بني العميل . الطلب

شبكة منطقة واسعة من أجل التدفق السلس للمعلومات على مجيع /منطقة حملية
فة خاصة فيما يتعلق بصانع القرارات ومديرية وهذا يعترب هاماً بص. املستويات

 املشروع على أساس كل يوم على حدة؛
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مع ضمان مشاركة مجيع أصحاب الشأن “ من القاعدة إىل القمة”ينبغي اتباع هنج  )د( 
على املستوى احمللي، وذلك بإشراك اتمعات احمللية يف عمليات بناء القدرات، 

 .والتخطيط والتنفيذ واملراقبة

 بناء القدرات - ٩

 يعترب بناء القدرات من األمور األساسية لضمان استدامة استقاللية املشروع؛ )أ( 

من الضروري إجراء استقصاء عن نوع التعليم والتدريب وبناء القدرات املطلوب  )ب( 
على سبيل املثال صانعو القرارات، ومديرو الربامج (فيما يتعلق بنوع اجلمهور 

، والنساء )على سبيل املثال رابطات املزارعني( واتمعات احمللية واخلرباء التقنيون
 وجيل الشباب، إخل؛

 :وتشمل بعض جماالت بناء القدرات ما يلي )ج( 

 التعبئة االجتماعية ومسك الدفاتر البسيطة؛ ‘١’  

 البيئة والتدريب التقين؛ ‘٢’  

 إعداد اتمعات احمللية التباع هنج تشاركي؛ ‘٣’  

 إدارة املعدات وصيانتها؛ ‘٤’  

 مجع البيانات وحتليلها؛ ‘٥’  

 إدارة املرافق األساسية؛ ‘٦’  

 زيادة وعي صانعي القرارات؛ ‘٧’  

 يعترب من األمهية تدريب املدربني؛ )د( 

 يعترب من األمهية بناء القدرات املؤسسية مقابل بناء قدرات األفراد؛ )هـ( 

ت أحواض األهنار يف جماالت النمذجة واالستشعار هناك حاجة لبناء قدرات سلطا )و( 
 عن بعد؛

 .من األمهية تعزيز وتدعيم شبكات الشركاء )ز( 

 املوارد - ١٠

تعترب امليزنة السليمة هي مفتاح النجاح بالنسبة للمشروع وينبغي أن تشمل عناصر  )أ( 
رف على مثل تكلفة شراء بيانات ومعدات الفضاء، والتدريب وبناء القدرات والتع
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اخلرباء املهنيني الرئيسيني للمشروع ومشاركة املنظمات غري احلكومية على مستوى 
القواعد الشعبية، وإجراء استقصاءات خلط األساس يف املنطقة وحتديد املنتفعني 

وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار تقاسم التكاليف على مستوى . والتعبئة االجتماعية
 .لي إىل جانب تكاليف التشغيل واإلدارةاملشروع ومستوى اتمع احمل

تعترب من األمور األساسية املسامهات املقدمة من املنظمات املاحنة، مثل الوكاالت  )ب( 
ومن األمهية . اإلمنائية، واللجان اإلقليمية، ومصارف التنمية اإلقليمية والقطاع اخلاص

اهي مسامهات اجلهات اتمعات احمللية توفري منح تض/بالنسبة للسلطات احمللية
 .وهذا سوف يكفل استدامة املشاريع على املستوى احمللي. املاحنة

يعترب من الشروط األساسية الستدامة املشروع وجود مسامهة والتزام مقابلني  )ج( 
وستكون أية درجة من التحسني احمللي مفيدة لضمان االلتزام الطويل األجل إزاء 

 .املشروع

 ال الدراسةمعايري اختيار جم - ١١

 ينبغي إيالء األولوية لألحواض العابرة للحدود؛ )أ( 

 ينبغي وجود سلطة مسؤولة عن احلوض؛ )ب( 

 ينبغي توافر تقييم لالحتياجات املدونة جيداً؛ )ج( 

وهذه الشبكات قد ال تكون شاملة للغاية . ينبغي تواجد شبكة قياسات موضعية )د( 
 وتوماتيكية للتسجيل أو اإلبالغ؛ورمبا تفتقر إىل بعض األدوات األ

 ينبغي وجود قدرات يف تكنولوجيات الفضاء؛ )هـ( 

 ينبغي تواجد منظمات غري حكومية؛ )و( 

  االقتصادية والبيئية؛–ينبغي دراسة اآلثار االجتماعية  )ز( 

 ينبغي تدارس املبادرات ذات الصلة القائمة؛ )ح( 

، ومحاية النظم اإليكولوجية، ومعايري نوعية ينبغي االضطالع مبراجعة قوانني املياه )ط(
 املياه إخل؛ 

ينبغي تدارس اتفاقات التعاون الثنائية اخلاصة باملياه العابرة للحدود والتعاون يف  )ي(
 .حاالت الطوارئ 
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 تقييم موارد املياه - ١٢

قييم حتديد املشاكل الرئيسية حلوض الصرف وموارد املياه الرئيسية، وينبغي إجراء ت )أ( 
من الناحية التقنية للمسائل يف كل مقسم مياه يف احلوض، لتغطية املزايا االجتماعية 

 االقتصادية يف تنفيذ أي مشروع من هذا القبيل، وعدد األشخاص الذين سوف –
يستفيدون من املشروع، إىل جانب املساحة اإلمجالية املراد مشوهلا ونوع املورد 

 إجراء ميزنة للموارد الطبيعية باعتبارها مقدمة ويلزم. الطبيعي املراد تقييمه
 للمشروع؛

تقييم املسامهات ذات الصلة من املياه السطحية واملياه اجلوفية يف االختالفات الفصلية  )ب( 
. واالختالفات اليت يسببها اجلفاف يف املوارد املائية اإلمجالية ومتطلبات استخدام املياه

ة األساسية اليت سوف تنشئ مجيع احلقائق قبل وهذا سوف يكون جزءاً من الدراس
 بدء الدراسة؛

 تقييم األخطار واملخاطر ذات الصلة حباالت الفيضان واجلفاف؛ )ج( 

 تقييم ممارسات اإلدارة الطارئة احلالية؛ )د( 

 .تقييم اخليارات اخلاصة بتخفيف آثار الفيضان واجلفاف )هـ( 

 تبادل اخلربات والتوعية - ١٣

 يهدف كل مشروع إىل زيادة وعي عامة اجلمهور وواضعي السياسات ينبغي أن  
فيما يتعلق بأمهية إدارة موارد املياه ومدى فائدة البيانات واملعلومات املستمدة من 
 .الفضاء من أجل صنع القرارات، مبا يف ذلك عن طريق حتفيز وعي وسائل اإلعالم
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 ملرفق الثاينا
األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء ندوتني املشتركتني بني التابعة م

 ١٦ إىل ١٣األوروبية، املعقودتني يف غراتس، النمسا، يف الفترة من 
: ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣ ويف الفترة من ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 اللجنة املعنية بتقييم املقترحات

 - ١ ثلو البلدانمم 
 لسيد لوكاس مادلا

 مراكز البحوث النمساوية
  أحباث سيربسدورف للبحوثمركز

 

  لنمساا

 لدكتور إرفني موندريا
 الوكالة النمساوية لتعزيز البحوث

Forschungsforderungsgesellschaft 
 كالة املالحة اجلوية والفضاءو

 رصد األرض والنقل اجلوي
 

  

 لدكتور بريباولو ساكونا
 معهد إدارة موارد املياه

 للبحوث) Joanneum(هيئة يوانيوم 
 

  

 لدكتور كالوس سيبالا
 معهد املسح التصويري واالستشعار عن بعد

 اجلامعة التقنية يف فيينا
 

  

 ألستاذ كارلوس فيتورازيا
 USP/ESALQجامعة سان باولو 

 “Luiz de Queiroz”ملدرسة العليا للزراعة ا
 

  لربازيلا

 رين سينغرويف
 مركز كندا لالستشعار عن بعد

 

  نداك
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 وري مارجيتاي
 ة اهلندسة املدنية وفن العمارةكلي

 جامعة سبليت
 

  رواتياك

 ديواكار. ج. ب
 املراكز اإلقليمية خلدمة االستشعار عن بعد

 املنظمة اهلندية لبحوث الفضاء
 

  هلندا

 محد الراجيأ
 املركز امللكي لالستشعار عن بعد

 

  ملغربا

 ندريه نونغريماأ
ة الزراعية املركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد اجلوي

 واهليدرولوجيا التطبيقية وتطبيقاا
 

  لنيجرا

 يمون هيوزس
 برنامج املياه

 جملس البحوث العلمية والصناعية
 

  نوب أفريقياج

 بد احلبيب حممودع
 وزارة الزراعة ومصائد األمساك

 

  إلمارات العربية املتحدةا

 دوين إنغمانإ
 فرع العلوم اهليدرولوجية

 )٩٧٤سابقاً الرمز (
 للرحالت الفضائية“ غودار”مركز 

 )ناسا(اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
 ريتشارد لوفورد

 مكتب مشروع التجربة الدولية لدورة الطاقة واملياه العاملية
 
 
 

  لواليات املتحدة األمريكيةا
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 - ٢ ثلو اهليئات ذات الصلةمم
 الر داغد

 التقييم العاملي للمياه الدولية
 لتنسيقمكتب ا

 

  رنامج األمم املتحدة للبيئةب

 ان شارلز بيغوتج
 

  كالة الفضاء األوروبيةو

 اربا حسن سامبوغ
 

  نة حوض حبرية تشادجل

 براهيم عاليب أولوموداإ
 

  لطة حوض هنر النيجرس

 وم واكوت
 

  مانة مبادرة حوض النيلأ
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 ملرفق الثالثا
 خالل تطبيق تكنولوجيا الفضاءاملاء من أجل اجلميع من : ؤية غراتسر

 :ن املشاركني يف الندوة املشتركة إذ يأخذون يف االعتبار ما يليإ 

يف حني يتوافر لبعض البلدان خمزونات مياه وافرة وغري مستغلة لدعم النمو  )أ( 
يف استهالك املياه، يستهلك بعضها اآلخر معظم مواردها من املياه، والبعض يفتقر إىل املياه 

 مة لتلبية احتياجاا احلالية؛الالز

تعترب سبل الوصول املستدامة إىل مياه الشرب املأمون والنظيفة أحد العناصر  )ب( 
املطلوبة لضمان تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وتوصيات مؤمتر القمة العاملية للتنمية 

أغسطس إىل / آب٢٦املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف الفترة من 
  فيما يتعلق بتحسني األحوال الصحية يف ربوع البلدان؛،)أ(٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤

تساهم اإلدارة احملسنة ملوارد املياه يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وخطة  )ج( 
ذات الصلة بضمان االستدامة  )ب(التنفيذ الصادرة من مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

بيئية اليت ميكن أن تعاون على احلد من خطر الكارثة، مبا يف ذلك احلد من حاالت الفيضان ال
 واجلفاف والتصحر؛

تعترب املياه مصدراً أساسياً من أجل رخاء اإلنسان ونشاطه االقتصادي وقد  )د( 
تاج إىل مواجهته حدد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة تلوث املياه باعتباره حتدياً خطرياً حي

 بغية توفري التنمية املستدامة؛

تعترب إدارة موارد املياه واحدة من املواضيع الرئيسية ملؤمتر األمم املتحدة  )هـ( 
اليونسبيس (الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 ،)ج()الثالث

 

 

 
                                                         

، ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦ –نظر تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا ا  )أ( 
 ).والتصويب E.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٢ملرجع نفسه، الفصل األول، القرار ا  )ب( 
يوليه / متوز٣٠-١٩نظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، ا  )ج( 

 ).E.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
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 :إذ يدرك هؤالء ما يليو 

سية، لتوفري سبل الوصول إىل املياه النقية والنظيفة الالزمة من األمور األسا )أ( 
لتحسني التنمية الصحية واالقتصادية املستدامة والبيئة، إعداد وتنفيذ إدارة متكاملة ملوارد املياه 

 على املستويني الوطين واإلقليمي؛

نفيذ تعترب املعلومات الدقيقة املناسبة التوقيت ذات أمهية من أجل تطوير وت )ب( 
إدارة متكاملة ذات كفاءة ملوارد املياه، وخصوصاً يف ضوء حقيقة أن كثرياً من أحواض املياه 

 تتقامسها عدة بلدان؛

ميكن لتبادل املعلومات املناسبة التوقيت وتقييم املسائل القائمة يف إدارة  )ج( 
، يف حني ميكن موارد املياه أن تشكل حتدياً يف بعض املناطق اليت تتقاسم نفس حوض املياه

لتكنولوجيا الفضاء أن توفّر معلومات موضوعية ميكن أن تؤدي إىل بناء الثقة فيما بني البلدان 
 اليت تتقاسم نفس موارد املياه؛

تستطيع تكنولوجيا الفضاء توفري األدوات الالزمة جلمع خمتلف أنواع  )د( 
لتخطيط وصانعو القرارات يف البيانات يف الوقت احلقيقي واليت ميكن أن يستخدمها خرباء ا

 تويل إدارة املوارد املائية بغية تفهم نظم املياه وإدارة موارد املياه املتوافرة بشكل فعال؛

تستطيع تكنولوجيا الفضاء أن توفّر معلومات غاية يف األمهية بشأن موارد  )هـ( 
 تصاالت الالسلكية؛املياه بطريقة مناسبة التوقيت مع استخدام قدرة االستشعار عن بعد واال

إن املشاركني يف الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء ف 
األوروبية بشأن التطبيقات الفضائية لدعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية 

تس، حلول فضائية من أجل إدارة املياه، واملعقودة يف غرا: املاء من أجل العامل”املستدامة 
 :٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣النمسا، يف الفترة من 

ن املشاريع التجريبية بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف أعلى  تفقواا - ١ 
إدارة موارد املياه تعترب أدوات هامة لتطوير اخلربات وبناء القدرات يف البلدان النامية وإلظهار 

 صانعي القرارات الرفيعي املستوى؛مدى فائدة التطبيقات الفضائية بالنسبة ل

على أنه من األمهية االنتقال من االستخدامات التجريبية  تفقوا أيضاا - ٢ 
واالستطالعية لبيانات رصد األرض يف املشاريع بشأن إدارة موارد املياه إىل االستخدام 

 املنهجيات التشغيلي واملستدام هلذه البيانات يف تلك املشاريع، وأدرك هؤالء أمهية توحيد
املتعلقة باستخدام بيانات ومعدات رصد األرض، من أجل مجع البيانات وكذلك من أجل 

 نقل البيانات وحتليلها؛



A/AC.105/844
 

 42
 

كذلك على أنه من الضروري توفري املعلومات املفهومة واملفصلة  ؤالءه تفقا - ٣ 
رد املياه، حسب الطلب إىل صانعي القرارات واملستعملني النهائيني الضالعني يف إدارة موا

وخلص هؤالء إىل أن بيانات االستشعار عن بعد ونواتج البيانات يلزم توزيعها على مجيع 
مستويات اتمع للسماح لكل شخص بأن يتفهم أحوال موارد املياه والتقييدات أمامها؛ 

ة إىل من القاعد”وميكن إلشراك اتمعات احمللية يف إدارة موارد املياه أن يوفِّر هنجاً صاعداً 
 يف صنع القرارات ذات الصلة بإدارة موارد املياه؛“ القمة

على ضرورة أن تعزز املنظمات الدولية قدرة البلدان النامية  ؤالءه اتفقو - ٤ 
على استخدام بيانات مستشعرة عن بعد ليتسىن للبلدان النامية االستفادة من تكنولوجيات 

 نفس الوقت عملية بدأت من خالل املشاريع نبغي أن يعترب بناء القدرات يف يالفضاء، و
واستدامت إىل ما بعد فترة تنفيذ املشروع، واتفق هؤالء أيضاً على أنه من األمهية مبكان 
االرتقاء مبستوى املعدات وقدرة مستعملي االستشعار عن بعد يف البلدان النامية وجللب 

 املشاريع إىل مستوى القواعد الشعبية؛

كذلك على ضرورة توعية الدوائر الصحية العامة بالفرص  ونملشاركا اتفقو - ٥ 
اليت تقدمها تكنولوجيا الفضاء يف اكتشاف ومراقبة األمراض، وينبغي أن حياول هؤالء 

استخدام البيانات املتأتية من سواتل أحدث من أجل مراقبة األمراض والتنبؤ ا، نظراً ألن 
ية والزمانية احملسنة بدرجة كبرية وذات الصلة مبوارد لديها اإلمكانية يف توفري البيانات املكان

 .املياه واألحوال اليت تتحكم يف انتشار األمراض وانتقاهلا
 
 


