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  أوالً مقدمة

   اخللفية واألهداف–ألف 
يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من   -  ١
، أعاد رؤساء الدول واحلكومات التأكيد )١(،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦

، الذي اعتمده مؤمتر األمم )٢(٢١فيذ الكامل جلدول أعمال القرن على التزامهم القوي بالتن
 ١٤ إىل ٣املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 

والتزموا أيضاً بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف . ١٩٩٢يونيه /حزيران
 ٨ املؤرخ ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة ( األمم املتحدة لأللفية ذلك األهداف الواردة يف إعالن

 )٣(واعتمد مؤمتر القمة إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة). ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  . )٤()خطة جوهانسربغ للتنفيذ. (وخطة التنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

، أقرت ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٤/٦٨عامة ويف قرار اجلمعية ال  -  ٢
، )٥("إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"اجلمعية العامة القرار املعنون 

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 
. ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩، املعقود يف فيينا من )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

وقد صاغ هذا املؤمتر إعالن فيينا كنواة استراتيجية للتصدي للتحديات العاملية مستقبالً 
وعلى وجه اخلصوص، أشار إعالن فيينا إىل فوائد . باستخدام التطبيقات الفضائية

 تواجه التنمية املستدامة، إضافة تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاا يف التصدي للتحديات اليت
إىل فعالية األجهزة الفضائية يف معاجلة التحديات اليت يشكلها نضوب املوارد الطبيعية وفقدان 

  .التنوع البيولوجي وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى اليت من صنع اإلنسان

اليت دعى إىل اختاذها يف ويدعم تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا اإلجراءات   -  ٣
خطة جوهانسربغ للتنفيذ من أجل تعزيز قدرات الدول األعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، 

______________ 
 ٤ –أغسطس / آب٢٦ العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا تقرير مؤمتر القمة  )١(

  ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )٢(

، ١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : ، الد األول) والتصويباتA.93.I.8حدة، رقم املبيع األمم املت
  .املرفق الثاين

  .، املرفق١تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الفصل األول، القرار   )٣(
  .، املرفق٢املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )٤(
م املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األم  )٥(

  .١، الفصل األول، القرار A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 
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بغية حتسني إدارة املوارد الطبيعية بزيادة استخدام بيانات االستشعار عن بعد وتيسري 
  .استخدامها، وبزيادة إمكانية الوصول إىل تصوير ساتلي يكون أقل تكلفة

أقرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا التاسعة و  -  ٤
، اجلدول الزمين حللقات العمل والدورات التدريبية والندوات ٢٠٠٦واألربعني يف عام 

مث أقرت اجلمعية العامة . )٦(٢٠٠٧واملؤمترات املقررة يف إطار برنامج التطبيقات الفضائية لعام 
، اجلدول الزمين ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١ها فيما بعد، يف قرار

  .٢٠٠٧لألنشطة املقررة يف إطار برنامج التطبيقات الفضائية لعام 

 عقدت حلقة العمل الدولية حول استخدام ٦١/١١١وعمالً بقرار اجلمعية العامة   -  ٥
 املتحدة واملغرب ووكالة تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، املشتركة بني األمم

واستضاف املركز امللكي . ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٥الفضاء األوروبية، يف الرباط من 
وشاركت وكالة . لالستشعار البعدي الفضائي حلقة العمل بالنيابة عن حكومة املغرب

  .الفضاء األوروبية يف رعاية حلقة العمل

 اضطلع ا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واستندت حلقة العمل إىل األعمال اليت  -  ٦
  .يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

ونظِّمت حلقة العمل من أجل بيان استخدام تكنولوجيا الفضاء يف حتسني إدارة   -  ٧
النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية، وموارد املياه، واستخدام األراضي، ومجع فريق من 

. كيز على جوانب معينة من تكنولوجيا الفضاء ميكن تطبيقها يف تلك ااالتاخلرباء للتر
إذكاء وعي املديرين ومقرري السياسات وصناع ) أ: (وكانت أهداف حلقة العمل هي

تعزيز ) ب(القرار باملنافع احملتملة لتطبيق تكنولوجيا الفضاء على رصد البيئة وإداراا؛ 
وضع مشاريع ) ج(ات بشأن استخدام بيانات رصد األرض؛ شبكات تبادل املعلومات والبيان

رائدة دولية أو إقليمية أو وطنية الستخدام تكنولوجيا الفضاء يف دعم التنمية املستدامة يف 
  .أفريقيا

ويصف هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهدافها ويقدم ملخصاً للعروض اليت قدمها   -  ٨
لتقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف وقد أعد ا. املشاركون ومالحظام

األغراض السلمية يف دورا احلادية واخلمسني وإىل جلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف دورا 
  .٢٠٠٨اخلامسة واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام 

  

______________ 
  .٨٧، الفقرة )A/60/21 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  )٦(
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  الربنامج  - باء 
ية مدير املركز امللكي يف افتتاح حلقة العمل ألقي بيانات استهاللية وترحيب  -  ٩

لالستشعار البعدي الفضائي، بالنيابة عن حكومة املغرب، وممثلو وكالة الفضاء األوروبية 
  .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة

: وتضمن برنامج حلقة العمل ست جلسات قدمت فيها عروض بشأن ما يلي  -  ١٠
 استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية حالة املبادرات الدولية املستمرة بشأن )أ(

استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف إدارة النظم اإليكولوجية ) ب(املستدامة يف أفريقيا؛ 
استخدام ) د(استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة موارد املياه؛ ) ج(الساحلية والبحرية؛ 

ما يتعلق بالتنمية الزراعية والغابات، تكنولوجيات الفضاء يف إدارة استخدام األراضي في
دراسات حاالت إفرادية بشأن جناح ) هـ(والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وآثار التغير املناخي؛ 

تطبيق تكنولوجيات الفضاء يف حتسني إدارة موارد املياه واستخدام األراضي استخداماً 
تاحت جلستان أخريان فرصة وأ. بناء القدرات يف جمال تكنولوجيات الفضاء) و(رشيداً؛ 

للمشاركني ملناقشة مسائل تتعلق باآلليات التعاونية الدولية واإلقليمية واملوارد الالزمة لتنفيذ 
  .املشاريع

وقدم املتكلمون املدعوون من كل من البلدان النامية والبلدان الصناعية ما بلغ   -  ١١
وركّزت العروض على مشاريع . لعمل عرضاً خالل األيام الثالثة النعقاد حلقة ا٣٨جمموعه 

ومبادرات وطنية وإقليمية ودولية يف جمال استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل 
حتسني إدارة موارد املياه واستخدام األراضي ومسامهة تلك التكنولوجيا يف برامج التنمية 

  .املستدامة يف البلدان األفريقية

  احلضور  - جيم 
 مشاركاً من إثيوبيا واألرجنتني واألردن ٩١ل ما بلغ جمموعه حضر حلقة العم  -  ١٢

وأملانيا وأوغندا وإيطاليا وبلجيكا وبنن وبوركينا فاسو وتركيا واجلماهريية العربية الليبية 
وجنوب أفريقيا وزمبابوي وسري النكا والسنغال والسودان وغامبيا وفرنسا وكوت ديفوار 

غرب واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكينيا ولبنان وليبرييا ومصر وامل
كما كان مكتب شؤون الفضاء . ونيجرييا واهلند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية

  .اخلارجي ممثالً يف حلقة العمل وكذلك وكالة الفضاء األوروبية
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لفضاء األوروبية واستخدمت أموال رصدا األمم املتحدة وحكومة املغرب ووكالة ا  -  ١٣
لتسديد تكاليف السفر عن طريق اجلو وبدل اإلقامة اليومي واإلقامة لستة عشر مشاركاً من 

  .بلدان نامية

  ملخص العروض  –ثانياً 
أتاحت جلسات العروض للمشاركني فرصة ملعرفة كيف ميكن استخدام تكنولوجيا   -  ١٤

معوا إىل قصص النجاح وشرح الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا، كما است
وركّزت جلسات املناقشة اليت تلتها على االجتاهات احلالية، والتطورات . التطبيقات احملتملة

  .واملبادرات اجلديدة االبتكارية األخرية، وكذلك اجلوانب املؤسسية اليت ينبغي مواصلة حبثها

لفية والعروض املقدمة وميكن االطالع على تفاصيل برنامج حلقة العمل واملواد اخل  -  ١٥
  ).http://www.unoosa.org(على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على الشبكة 

وأبرزت العروض اليت تناولت مبادرات دولية يف استخدام تكنولوجيا الفضاء من   -  ١٦
أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا حالة برامج ومشاريع خمتلفة تستخدم البيانات اجلغرافية 

وأطلع املشاركون على اتساع نطاق توافر الصور املستشعرة عن بعد بدرجات . كانيةامل
وقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عرضاً . متفاوتة من الدقة احليزية والطيفية والزمنية

من " الندسات"بشأن توزيع واستخدام جمموعات بيانات ساتل استشعار األراضي عن بعد 
وعلم املشاركون كيفية احلصول على صور الندسات دون .  أفريقياأجل التنمية املستدامة يف

مقابل عرب اإلنترنت، باألخص عن طريق املركزين اإلقليميني لتدريس علوم وتكنولوجيا 
  .الفضاء، املنتسبني إىل األمم املتحدة؛ القائمان يف املغرب ونيجرييا

وأشار . وث الفضاء يف كينياوقدمت وكالة الفضاء اإليطالية عرضاً لربناجمها لبح  -  ١٧
ذلك العرض إىل أمثلة على استخدام صور ساتلية متوسطة الدقة وعالية الدقة لرصد الغطاء 
اخلضري وللتنبؤ بغلّة احملاصيل، وإدارة موارد املياه واستغالل النظام اإليكولوجي البحري 

البيئية العاملية، كما علم املشاركون أن هدف املبادرة األرضية للبحوث . بصورة مستدامة
وهي مبادرة لوكالة الفضاء األوروبية، كربنامج اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض ملتابعة 
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، هو تطوير خدمات مستدامة لرصد األرض من أجل 

 إىل أن البيانات وأشري. إدارة املياه املتكاملة يف البلدان النامية، مع تركيز خاص على أفريقيا
اجلغرافية املكانية تستخدم يف دعم القرارات املتعلقة بنمذجة املياه اجلوفية والسطحية وميكن 

كما قدم للمشاركني عرض عام . استخدامها كنظام لإلنذار املبكِّر للفيضانات وحتات التربة
ية للمالحة الساتلية للوضع احلايل والتصورات املقبلة والنمو املتوقع يف تطبيقات النظم العامل

ألغراض االستدامة البيئية، مبا يف ذلك املستجد يف النظام العاملي لتحديد املواقع اخلاص 
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كما قدم للمشاركني عرض لصور يومية من تشكيلة سواتل رصد . بالواليات املتحدة
ن مدى املنطقة املتأثرة وترصد الفيضانات واحلرائق السريعة التغيرالكوارث تبي.  

وبينت العروض املتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف إدارة النظم اإليكولوجية   -  ١٨
الساحلية والبحرية أن تقنيات االستشعار عن بعد ضرورية ألغراض تقدير شدة وضخامة 

وأبرزت تلك العروض أفضل املمارسات احلالية . التغريات احلاصلة يف مناطق ساحلية وحبرية
وقدم . دوات رصد األرض من أجل محاية البيئة وإدارة املناطق اإليكولوجيةيف استخدام أ

للمشاركني عرض عام ملشروع حبثي يهدف إىل احلد من تدهور البيئة الساحلية والبحرية، 
والغرض من املشروع هو . وينفَّذ عند الطرف اجلنويب لألرجنتني على ساحل احمليط األطلسي

احلاصلة يف النباتات العيانية البحرية، ويتضمن حتديث اخلرائط دراسة التغيريات الزمنية 
البحرية باستخدام التصوير الساتلي من الساتل الندسات والسواتل الرادارية ذات الفتحات 

  .كما استعرضت أهداف ذلك املشروع. االصطناعية

ملائيات وأشري بإجياز إىل مشروع لتطوير أدوات ونظم تشغيل إلدارة مناطق تربية ا  -  ١٩
فعلم املشاركون استخدام مزيج من البيانات الساتلية والقياسات . على امتداد ساحل املغرب

ووضحت . املوقعية املدجمة يف نظام للمعلومات اجلغرافية ينبغي أن ميكِّن إدارة زراعة املائيات
ساحل مسامهة االستشعار عن بعد يف رصد ظاهرة ارتفاع مياه القاع إىل السطح على امتداد 

املغرب، وكذلك استخدام تقنيات فضائية لتحليل آثار خطر ارتفاع مستوى البحر على 
الغطاء األرضي يف املنطقة /منطقة مشال دلتا ر النيل وإنتاج خريطة الستخدام األراضي

  .الساحلية للبحر املتوسط

ملة ملوارد وبينت العروض اخلاصة باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف اإلدارة املتكا  -  ٢٠
املياه أنه ميكن أن تستفيد إدارة موارد املياه من استخدام املعلومات املكانية عن موارد املياه 

وحددت التضاريس والنباتات ورطوبة التربة . املوجودة وعن هيدرولوجيا مستجمعات املياه
اج بيانات وشدد بصورة خاصة على احلاجة إىل إدم. كمعايري رئيسية إلدارة موارد املياه

االستشعار عن بعد يف النظم اهليدرولوجية، باالقتران باالستعانة برسم اخلرائط والرصد 
وقدم بيان عملي الستخدام . امليداين والنمذجة، اليت هي ضرورية لتنفيذ نظام لإلنذار املبكر

قاعدة بيانات مسندة جغرافياً حلوض سوس ماسة املائي يف املغرب، باستخدام نظام 
كما استعرض تنفيذ رسم خرائط لألراضي الرطبة يف السهل الفيضاين . ومات اجلغرافيةاملعل

  .يف غانا من أجل تقدير التدفق البيئي

. وقدمت إجنازات وخطط النظام املعلومايت األورومتوسطي للمعرفة يف جمال املياه  -  ٢١
تيجية لتبادل املعلومات وهذا النظام مبادرة للشراكة األوروبية املتوسطية ويوفِّر أداة استرا
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وسوف تساهم شراكة البحر املتوسط . بشأن املؤسسات والتدريب والبحوث والتوثيق
ملعلومات املياه، وهي آلية إقليمية لرصد املياه، يف إدارة املياه بفعالية يف منطقة البحر املتوسط، 

مثل فهرس للبيانات الفوقية (ا لنظم املعلومات اخلاصة ا وسوف تدعم البلدان يف تطويره
  .وسوف تبين إمكانيات تكنولوجيات الفضاء) ملصادر البيانات ورسم اخلرائط على الشبكة

وأبرزت العروض بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة األراضي فيما يتعلق   -  ٢٢
ث الطبيعية وأثر التغيريات املناخية احلاجة إىل الرصد بالتنمية الزراعية والغابات والتنبؤ بالكوار

البيئي املتواصل؛ ودراسات لتحديد األنواع احلرجية؛ ومنذجة التنوع األحيائي وحتليله على 
وبينت العروض جناح استخدام البيانات املستشعرة عن بعد يف . الصعيدين اإلقليمي والوطين

وضع خرائط للتغري احلاصل يف استخدام تقدير التصحر وإزالة الغابات من خالل 
الغطاء األرضي، ووضع مؤشرات للقابلية حلرائق الغابات، وتوليد معلومات بشأن /األراضي

وبين أن تكنولوجيا الفضاء . إدارة حرائق الغابات وإصالح أثرها، ورسم خرائط للكوارث
مكانية الوصول إىل بيانات قد استخدمت بفعالية يف املنطقة، إال أنه هناك حاجة إىل حتسني إ

وسلطت العروض الضوء على ما ميكن أن تساهم به املعلومات اجلغرافية . عن رصد األرض
  .والتكنولوجيات الفضائية يف املساعدة اإلنسانية وإدارة استخدام األراضي

وأتاحت عروض دراسات احلاالت اإلفرادية فرصة إضافية للمشاركني لتبادل   -  ٢٣
وقدمت عروض عن . خدام تكنولوجيا الفضاء احلالية يف تطبيقات خمتلفةجتارم يف است

استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية من أجل ختفيف األخطار يف لبنان، 
وتطبيقات املعلومات الساتلية يف جمال الزراعة يف السنغال وأوغندا، واستخدام البيانات 

امة ملزارع الشاي يف سري النكا، واستخدام التصوير بالساتل الساتلية من أجل اإلدارة املستد
والقي اهتماما خاصاً عرض مشاريع يف . الندسات لوضع منوذج للنمو احلضري يف تركيا

أفريقيا باستخدام بيانات من أجهزة استشعار خمتلفة من أجل إدارة سهول الفيضانات وتقليل 
وشدد . ط سري السكك احلديدية السريعةخطر التحات، ودراسة تنفيذ السدود، وحتديد خ

على أن تلك البيانات مفيدة بصورة خاصة عندما تكون ممزوجة ببيانات ومعلومات أرضية 
املصدر وعندما تدمج يف نظم املعلومات اجلغرافية من أجل منذجة السيناريوهات املعقدة 

  .وحتليلها

 جمال تكنولوجيات الفضاء أمهية وأبرزت اجللسة األخرية املخصصة لبناء القدرات يف  -  ٢٤
تنظيم التعليم املناسب والتدريب وأنشطة التوعية اليت تتناول فوائد تكنولوجيات الفضاء 
وحدودها وتطوير املعرفة الالزمة للتعامل مع التصوير الساتلي وحتديد املواقع اجلغرافية 

ركز اإلقليمي األفريقي وساهم امل. واستخدامها فيما يتعلق بتطبيقات رصد البيئة وإدارا
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 املنتسب إىل األمم املتحدة، بعرض – باللغة الفرنسية –لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
كما علم املشاركون أن املركز يقدم تدريباً . عن فرص التعليم يف جمال التطبيقات الفضائية

ألرصاد اجلوية متعمقاً يف جمال االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، وسواتل ا
وأطلع . واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وكذلك الفضاء وعلوم الغالف اجلوي

 عن استخدام التصوير الساتلي GeoEyeاملشاركون على برنامج التدريب اخلاص بشركة 
كما قدم عرض ملشروع وكالة الفضاء األوروبية يف أفريقيا لتمديد . وبرنامج الفضاء املصري

 يف الوقت احلقيقي من خالل ENVISATظام نشر البيانات اخلاص بالساتل البيئي خدمات ن
كما قدم للمشاركني استعراض متعدد . إدماج تكنولوجيات رصد األرض واالتصاالت

التخصصات ملسائل تتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف جماالت خمتلفة من التنمية 
طبيقات اليت يقدمها املركز امللكي لالستشعار املستدامة والتدريب وبرامج البحوث والت

  .البعدي الفضائي يف املغرب

  االستنتاجات  -ثالثاً 
نظمت جلستان للمناقشة ضمن حلقة العمل بقصد تعيني مشاريع للمتابعة دف إىل   -  ٢٥

وصممت . تعزيز التعاون اإلقليمي يف أنشطة ذات أمهية مشتركة وتبادل املعلومات واخلربات
تان حبيث تتيح للمشاركني فرصة لتبادل وفهم املسائل واالهتمامات املتعلقة اجللس

باالستخدام الفعال لتكنولوجيات الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا، والعمل معاً 
  .أو الدويل أو كليهما/من أجل حتديد إطار آللية للتعاون اإلقليمي و

ن البيانات املكانية القليلة التكلفة متاحة على والحظ املشاركون أن كمية كبرية م  -  ٢٦
نطاق واسع من خمتلف أجهزة االستشعار الفضائية، إالّ أن املعلومات خبصوص ما هو متاح 

. واعتربت البيانات احملفوظة حالً أيضاً، نظراً إىل اخنفاض تكلفتها. من بيانات مكانية حمدودة
و متاح من جمموعات بيانات الندسات كما الحظ املشاركون أن توزيع واستخدام ما ه

العاملية من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا جزء من ااالت املواضيعية ذات األولوية اليت 
كما . تشمل رصد البيئة ومحايتها وإدارة املوارد الطبيعية عند مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ة دون مقابل من مرفق رصد الغطاء لوحظ أن جمموعات بيانات الندسات املعاد تقوميها متاح
  ).FTP) www.landsat.orgاألرضي العاملي بواسطة بروتوكول نقل امللفات 

واستهل املشاركون ثالثة مشاريع متابعة نتيجة للمداوالت يف جلسات املناقشة يف   -  ٢٧
، )تتقاسم املعرفة واملعلوما(ودف تلك املشاريع إىل تنظيم أفضل املمارسات . حلقة العمل

ويعتزم تنفيذ املشاريع عن طريق . مبا ميكِّن نقل التكنولوجيات الفضائية فيما بني بلدان املنطقة
شبكة من األفرقة الوطنية املنشأة يف حلقة العمل ومبساعدة من مكتب شؤون الفضاء 
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القادة املشاركني /وترد يف املرفق معلومات لالتصال خاصة بقادة املشاريع. اخلارجي
واتفق املشاركون على أن يكون تنفيذ املشاريع بتكلفة منخفضة .  الرئيسينيوالباحثني

  .باستخدام املرافق القائمة للمؤسسات املشاركة ومواردها

، "ج لوضع سياسة لتقاسم البيانات الوطنية"ويعتزم أن يركِّز املشروع األول، وهو   -  ٢٨
عد البيانات املواضيعية الالزمة لدعم على قواعد البيانات املكانية الوطنية، وبالتحديد، قوا

أنشطة إدارة املوارد الطبيعية، مع مراعاة معايري البيانات القائمة من أجل تيسري تقاسم 
إمكانية الوصول إىل البيانات وتقاسم البيانات ورسم "ويتعلق املشروع الثاين، وهو . البيانات
سية مليادين خمتلفة، مثل تقدير بتقاسم البيانات فيما يتعلق بوضع خرائط أسا" اخلرائط

مساحات الغابات، ورصد وتقدير حرائق الغابات، وتقدير الفيضانات وأضرارها، وتصنيف 
الغطاء األرضي، وطبقات التربة واملياه، واألرصاد اجلوية، ودراسات /استخدام األراضي

بناء "عنون أما اهلدف من املشروع الثالث، امل. إيكولوجيا االنتشار الوبائي يف املنطقة
، فهو إلذكاء وعي املديرين واملسؤولني عن تقرير السياسات العامة وصنع القرار "القدرات

بشأن الفوائد اليت ميكن أن تعود ا التكنولوجيات الفضائية على التنمية املستدامة، وتوفري 
 طريق توفري وميكن حتقيق ذلك عن. التدريب املستمر للخرباء واملعلمني واملستعملني النهائيني

تدريب وتعليم على األجل القصري والطويل يف املركزين اإلقليميني لتدريس علوم وتكنولوجيا 
الفضاء، املنتسبني إىل األمم املتحدة والقائمني يف املغرب ونيجرييا، وكذلك من خالل غريمها 

  .من مراكز االمتياز األكادميي داخل املنطقة

دة لتوجيه الدعم لزيادة استخدام تكنولوجيات وأتاحت حلقة العمل فرصة فري  -  ٢٩
وسوف توفِّر املشاريع اليت حددت إرشاداً عن . الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا

وأوصى بأن يوفر مكتب شؤون . إمكانية عمل املؤسسات معاً من خالل شراكات إقليمية
يف الرباط، وهو ما سيؤدي إىل تقاسم الفضاء اخلارجي دعماً يف تعزيز الشراكات اليت أقيمت 

  .ونقل املعرفة وتطوير أنشطة مشتركة، باألخص من خالل مشاريع منوذجية

وأعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة املغرب واملركز امللكي لالستشعار البعدي   -  ٣٠
  .دم هلمالفضائي واألمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حللقة العمل والدعم العظيم الذي ق
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