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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
 الدورة السابعة واألربعون

   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 
   مشروع التقرير   

   اضافة
  الفصل الثاين    
   التوصيات والقرارات       

  استعراض احلالة الراهنة        : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء            -هاء   
، اسـتأنفت اللجـنة نظرها يف البند   ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة     ٤٤وفقـا للفقـرة      -١

 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"املعنون 

 املقّدمــة مــن االدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة ”Spinoff 2003“وأتيحــت للجــنة نشــرة  -٢
 .والفضاء بالواليات املتحدة

 أنــه ينــبغي تــرويج الفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء، ألهنــا   واتفقــت اللجــنة عــلى -٣
كمــا تســهم الفوائــد . تنّشــط االقتصــاد مــن خــالل اســتحداث تكنولوجــيات جديــدة ومبــتكرة

 .العرضية يف رفع مستويات املعيشة مبا حتدثه من حتسينات يف العلوم والتكنولوجيا

هاز حممول يعمل بالبطارية وجيمع     ويف مـيدان البحوث الطبية، أحاطت اللجنة علما جب         -٤
البــيانات الفيزيولوجــية مــن األدوات الــيت هــي مــتاحة للعمــوم ويســتخدمها اعتــياديا يف املــنازل  
املرضــى املصــابون بارتفــاع ضــغط الــدم أو داء الســكري أو بضــعف احــتقاين يف القلــب أو         
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مــن أجــل بعــوارض تنفســية، ويــنقل البــيانات عــرب خــط هــاتفي عــادي إىل مستشــفى املــريض    
وهـذه العملـية تتيح لفريق الرعاية الصحية أن يالحظ على الفور ما طرأ      . اسـترجاعها وحتليـلها   

مـن تغـريات يف حالـة املـريض ويوصـي بالـتدابري املناسبة، مما يؤدي إىل تقليل حاالت الطوارئ                    
ــيزرية ميكــن        . يف املستشــفيات ــة ل ــتفاء ذي عــني راداري ــاز اق ــلما جبه ــا أحاطــت اللجــنة ع كم

ــد البصــر وحــرج البصــر    اســت ــاز أيضــا   . خدامه يف تصــحيح قصــر البصــر وم ــذا اجله ــيح ه ويت
 .للجّراحني أن يقيسوا التشوهات البصرية اليت كان يتعذر كشفها سابقا ويعاجلوها

ويف مـيدان البحوث الطبية أيضا، أحاطت اللجنة علما أن هناك جهازا جديدا حمموال               -٥
ميكّــن اجلــّراحني البــيطريني مــن احلصــول عــلى صــورة   للتحلــيل الكيمــيائي خاصــا باحلــيوانات  

وهذا اجلهاز ينفي احلاجة .  دقيقة١٥شـاملة واضـحة عـن أحـوال احلـيوان اجلسدية يف أقل من              
إىل اجـــراء مكاملـــات وزيـــارات للمـــتابعة ممـــا ميكّـــن املوظفـــني مـــن االنصـــراف إىل تدخـــالت  

 .إكلينيكية أخرى

حاطـت اللجـنة علما بأن هناك ثالجة تعمل بالطاقة          ويف مـيدان البيـئة وادارة املـوارد، أ         -٦
الشمســية بــدون بطاريــات أصــبحت اآلن مــتاحة لالســتعمال يف البــيوت واملــرافق الــيت لديهــا     

وهذه الثالجة مصممة للعمل يف املناطق اجلافة وشبه        . قـدرات اضـاءة مشسـية حمـدودة فحسـب         
 كما أحاطت اللجنة علما     . واط ١٢٠-٩٠اجلافـة وتعمـل بقـدرة فلطضـوئية مقنـنة ال تـتعدى              

 .باستخدام نظام لتصريف النفايات من أجل محاية البيئة

وأحاطـت اللجـنة عـلما بأنشـطة اسـتخدمت فـيها معلومـات مستمدة من عدة أجهزة                   -٧
استشـعار سـاتلي عـن بعـد ملكافحـة حـرائق الفحـم احلجـري يف الصـني والفيضـانات يف فرنسا                      

 .٢٠٠٣وحرائق األحراج يف الربتغال عام 

وأوصــت اللجــنة بــأن تواصــل نظــرها يف هــذا البــند يف دورهتــا الثامــنة واألربعــني، عــام  -٨
٢٠٠٥. 

  
  الفضاء واجملتمع       -واو  

، النظر ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة   ٤٥واصـلت اللجـنة، وفقـا ملـا جـاء يف الفقرة              -٩
الفضاء "موضوع  واستذكرت اللجنة أن    ". الفضـاء واجملـتمع   "يف بـند جـدول األعمـال املعـنون          

ينــبغي أن يكــون، وفقــا خلطــة العمــل الــيت اعــتمدهتا اللجــنة ووافقــت علــيها اجلمعــية  " والتعلــيم
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤العامـة، املوضـوع اخلـاص للتركـيز علـيه يف املناقشات اليت ستــدور يف الفتــرة              
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)A/58/20    ووفقـا خلطة العمل، عقدت اللجنة مناقشات وقدمت فيها عروض   ). ٢٣٩، الفقـرة 
 ".الفضاء يف التعليم، والتثقيف فيما يتعلق بالفضاء"يف سياق موضوع 

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -١٠

باللغة (أنشـطة املركـز االقلـيمي األفـريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء                )أ( 
 بالوغون من نيجرييا؛. ، قّدمه السيد إ)االنكليزية

، قّدمه  )باللغـة الفرنسية  (وم وتكنولوجـيا الفضـاء      أنشـطة املركـز األفـريقي لعلـ        )ب( 
 طوزاين من املغرب؛. السيد أ

أنشــطة مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ،    )ج( 
 سونداراراماياه من اهلند؛. قّدمه السيد ف

ية أنشـطة املركـز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتين        )د( 
 سوسن من الربازيل؛. والكاريبـي، قّدمته السيدة ت

، قّدمه  )"‘غلوب‘برنامج  (بـرنامج الـتدريس وعملـيات الرصـد لصـاحل البيـئة             " )ه( 
 ويغبيلز من الواليات املتحدة؛. ل

، قّدمــه الســيد  "بــرامج مؤسســة الفضــاء  : التعلــيم مــن أجــل عصــر جديــد    " )و( 
 .بوهلام من الواليات املتحدة .إ

حظـت اللجـنة مـع الـتقدير املسـامهة القـّيمة الـيت تقّدمهـا املراكـز االقليمية لتدريس                    وال -١١
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، الـيت أنشـئت يف أفريقـيا، وآسـيا واحملـيط اهلادئ، وأمريكا الالتينية                    

 . والكاريبـي على أساس االنتساب إىل األمم املتحدة، يف جمال التدريس وبناء القدرات

ــية األساســية       ونّوهــت ا -١٢ ــوارد املهمــة، مــن حيــث البن ــتقدير مبســتويات امل للجــنة مــع ال
واملعــارف املــتعلقة باخلــربات واالمكانــات التمويلــية، الــيت توفــرها احلكومــات واملؤسســات         
ــا،     ــيفة لعمـــل املراكـــز؛ وناشـــدت الـــدول األعضـــاء داخـــل األقالـــيم وخارجهـ واملراكـــز املضـ

يانات احلكومية الدولية وغري احلكومية، أن تساهم       واملؤسسـات املتصـلة بأنشـطة الفضـاء والكـ         
 .يف دعم عمليات املراكز

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن املركـز االقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف          -١٣
أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي سريسل دعوات إىل مجيع البلدان يف املنطقة ملتمسا انضمامها إىل                

 .زاجمللس االداري للمرك
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والحظــت اللجــنة أن بــرنامج اليونســكو اخلــاص بالفضــاء والتعلــيم يهــدف إىل ترقــية     -١٤
املواضـيع واملعـارف املـتعلقة بالفضـاء يف املـدارس واجلامعـات، ال سيما يف البلدان النامية، وإىل                   
ــية           ــية االجتماع ــيا الفضــاء بالنســبة للتنم ــنافع تكنولوج ــام مب ــور الع ــي اجلمه ــع مســتوى وع رف

ونّوهـت اللجـنة بـأن اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة الرئيسية لعقد             . ية والثقافـية  واالقتصـاد 
 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(األمم املتحدة اخلاص بالتعليم من أجل التنمية املستدامة 

والحظـت اللجـنة أيضا الدعوة اليت وجهتها اليونسكو معلنة أنه قد يكون من املمكن                 -١٥
ة صــغرية عـلى أســاس اقلـيمي يف اطــار بـرناجمها اخلــاص    بـدء بضــعة مشـاريع استرشــادية تعليمـي   

بالفضـاء والتعلـيم، عـلما بـأن هـذه املشـاريع سـتكون سليمة من الناحية التربوية وميكن نشرها                   
ورحبــت اللجــنة بــالدعوة، واتفقــت عــلى أنــه . بســهولة مــن خــالل تألــيف كتيــبات مواضــيعية

اء صلة باليونسكو بغية بدء تلك املشاريع       ينـبغي لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية انش       
 .يف اطار عقد األمم املتحدة اخلاص بالتعليم من أجل التنمية املستدامة

والحظـت اللجنة أن البيانات واخلدمات احملققة من الفضاء اخلارجي، مثل االستشعار             -١٦
لجـــنة ونّوهـــت ال. عـــن بعـــد واالتصـــاالت، تـــؤدي إىل حتســـني حـــياة الـــناس يف العـــامل أمجـــع 

بالتطبــيقات املهمــة لتكنولوجــيا الفضــاء يف العديــد مــن املــيادين، مــثل التعلــيم عــن بعــد، وادارة 
املـوارد املائـية، وتدّبـر الكـوارث، والتنبؤ بالطقس، والنقل، وسالمة اجلمهور، وعلم احمليطات،               

 .وصيد السمك، وعلم اآلثار، ورسم اخلرائط، وعدة ميادين أخرى

 عـددا مـن املـبادرات الوطنية يوفر تعليما نوعيا مبستوى جيد من            والحظـت اللجـنة أن     -١٧
خـالل بـرامج التعلـيم عن بعد اليت تستهدف املعلمني والطلبة على مجيع املستويات، كما يوفر                 
للمـناطق البعـيدة أحـدث مـوارد الـتدريس والتدريـب املهـين وتدريـب املدرسـني، باالضافة إىل                    

 مسـاعدة النساء وختطيط األسرة وبناء مهارات احلرفيني         تعلـيم الراشـدين يف جمـاالت مـن قبـيل          
 .احملليني

والحظـت اللجنة بارتياح األنشطة العديدة املضطلع هبا على املستوى العاملي يف سياق              -١٨
ــام، وهــي أنشــطة ترســيها         ــور الع ــك اجلمه ــال والشــباب، وكذل ــيم والوصــول إىل األطف التعل

رويج منافع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع      وكـاالت الفضـاء واملـنظمات الدولـية هبـدف تـ           
 .األطفال على التفكري يف االخنراط العملي يف جماالت الرياضيات والعلوم

وأحاطــت اللجــنة عــلما بوجــود عــدد مــن املــبادرات التعليمــية الوطنــية الرامــية إىل           -١٩
الطلبة اسـتخدام مواضـيع ومـواد وتطبـيقات منوذجـية فـريدة ألنشـطة الفضـاء من أجل تدريب                    

التعليمي لرواد الفضاء وبرامج مدارس ومعاهد مستكشفي       " ناسـا "واملدرسـني، ومـنها بـرنامج       
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ــيزيا       ــالعلوم والتكنولوجــيا، ومعســكرات الفضــاء يف مال ــزماالت اخلاصــة ب ــرنامج ال الفضــاء وب
ومجهوريـة كوريـا، واالمتحانات التنافسية يف جمال علوم الفضاء، ومنافسات اطالق الصواريخ        

م الصـــواريخ النموذجـــية ومركـــز التعلـــيم اخلـــاص بالفضـــاء الـــتابع للوكالـــة اليابانـــية   وتصـــمي
الستكشـاف الفضـاء اجلـوي، واجمللس الدويل للتعليم اخلاص بالفضاء، واملخترب املدرسي التابع              
ملركـز الفضـاء اجلـوي األملـاين، وبـرنامج الفضـاء الكـندي، والـربنامج الكـندي لتطوير املعلمني                 

 .املهين

والحظـت اللجـنة أيضا وجود عدة مبادرات تعليمية وطنية هادفة إىل تثقيف اجلمهور              -٢٠
العـام بـاألمور املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي، ومنها املنافسة اخلاصة بتصميم أزياء رواد الفضاء يف              

 .ماليزيا، واحللقات الدراسية وحلقات العمل والندوات واحملاضرات العامة

ام االنترنـت ألغـراض نشـر املعلومـات عـن الفضـاء اخلارجي              ونّوهـت اللجـنة باسـتخد      -٢١
 .وتوفري مورد للمعلمني والطلبة واجلمهور العام

 ٤والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العـاملي، الـذي جيـري االحـتفال به سنويا من                      -٢٢
/  كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨أكــتوبر عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة / تشــرين األول١٠إىل 

، يسـهم يف تطويـر التعلـيم ورفـع مسـتوى الوعـي بقضايا الفضاء اخلارجي، ال           ١٩٩٩رب  ديسـم 
 بلدا قد شارك يف     ٤٠والحظت اللجنة أن ما يزيد على       . سـيما بـني الشـباب واجلمهـور العـام         

 سيكون ٢٠٠٤، وأن موضوع تركيز األنشطة يف عام ٢٠٠٣أسـبوع الفضـاء العـاملي يف عـام       
 ".ستدامةالفضاء من أجل التنمية امل"

ــناء القــدرات يف جمــال اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء     -٢٣ وأبــدي رأي مفــاده أن ب
وقيل ان . وتطبـيقاهتا أمـر أساسـي لضـمان دعـم أنشـطة الفضـاء جلـدول أعمـال التنمـية العاملـية                 

االدراك العمـيق للفـرص الـيت ميكـن أن توفـرها أنشـطة الفضـاء ضـروري ملعاجلـة بعـض املسائل            
 . خفض الفقر واجلوع واملرض، واستخدام املوارد الطبيعية املستداماحلرجة مثل

وأُعـرب عن رأي بأن ادخال حتسينات على التعليم ضروري لبناء القدرات يف البلدان               -٢٤
ــيقات        ــربامج تطب ــة ل ــيعة املســتوى، الالزم ــن اســتيعاب التكنولوجــيات الرف ــنها م ــية لتمكي النام

تعليم الرفيع اجلودة يف الكليات املهنية يتطلب بذل جهد الفضـاء، وبـأن الطلـب املـتزايد عـلى ال      
. هــائل النشــاء بنــية أساســية جديــدة؛ وهــو أمــر سيصــعب حتقــيقه باســتخدام الــنهوج التقلــيدية

فاحلاجــة إىل حتســني املعــارف عــلى مجــيع مســتويات التعلــيم، ونقــص املعــلمني املؤهلــني والبنــية 
 .التدريس والتعليم املستندين إىل السواتلاألساسية، ال ميكن معاجلتهما إال باستخدام 
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ــع عــلى        -٢٥ ــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي انشــاء موق ــه ين ــاده أن ــدي رأي مف وأب
االنترنــت مــن أجــل بــناء القــدرات ومــوارد التدريــب املــتعلق بالفضــاء، كمــا ينــبغي له تنظــيم      

 .علوماتحلقات عمل وندوات بصورة منتظمة لتمكني الشباب من تبادل اخلربات وامل

وأُعــرب عــن رأي بــأن اســتخدام تطبــيقات الفضــاء فــيما يــتعلق بالصــحة مهــم لــتطور   -٢٦
 .الدول

وأُعـرب عــن رأي قـائل ان التعلــيم يف جمــال علـوم وتكنولوجــيا الفضـاء ينــبغي اعتــباره      -٢٧
وفضال عن  . هدفـا رئيسيا لربنامج الفضاء العاملي لتفادي نقص العلماء واملهندسني يف املستقبل           

ك، فـان هجرة الفنيني املختصني بالفضاء إىل بضعة بلدان متقدمة ميكن أن يترتب عليها أثر                ذلـ 
وقال الوفد صاحب ذلك الرأي ان اللجنة ينبغي        . جـانيب يتمثل يف خفض سوق الفضاء العاملية       

فيمكن على  . أن تـنظر يف امكانـية تقـدمي توصـيات مناسـبة للـدول األعضـاء حول تلك املسألة                  
 تقـدمي توصـية بـأن تيسَّـر للـبلدان، الـيت ُتعترب امكانياهتا يف جمال تكنولوجيا الفضاء                   سـبيل املـثال   

 .أضعف، املشاركة يف بعثات ومشاريع الفضاء الدولية كوسيلة لبناء القدرات العاملية
  

  الفضاء واملياه    -زاي   
من ، نظـرت اللجنة يف بند جديد        ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٦وفقـا للفقـرة      -٢٨

 ".الفضاء واملياه"جدول األعمال عنوانه 

والحظت اللجنة أيضا   . والحظـت اللجـنة بارتياح اضافة هذا البند إىل جدول أعماهلا           -٢٩
، أعلنــت ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٧أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها 

 ".ل احلياةاملاء من أج" باعتبارها العقد الدويل للعمل، ٢٠١٥-٢٠٠٥الفترة 

اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف ادارة املــوارد  "واســتمعت اللجــنة إىل عــرض عــنوانه   -٣٠
 .مادوابوتشي من نيجرييا. ، قّدمه ك"اخلربات والتوقعات: املائية يف نيجرييا

والحظـت اللجـنة بارتياح انعقاد عدة أحداث تتعلق بالفضاء واملياه، مثل حلقة العمل               -٣١
، اليت عقدت   "رصـد األرض مـن أجل ادارة متكاملة للموارد املائية يف أفريقيا           "ة  الدولـية املعـنون   

ــرباط يف تشــرين األول  ــياه  ٢٠٠٣أكــتوبر /يف ال ــدويل بشــأن الفضــاء وامل صــوب : ؛ واملؤمتــر ال
ــلجو والفضــاء يف       ــدويل ل التنمــية املســتدامة واألمــن البشــري، الــذي ُعقــد يف اطــار املعــرض ال

حلول فضائية ملشاكل   : ، والـندوة الوشـيكة حول املاء للعامل       ٢٠٠٤أبـريل   /سـنتياغو يف نيسـان    
 .٢٠٠٤سبتمرب /ادارة املياه، اليت ستعقد يف غراتس، النمسا، يف أيلول
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ونّوهـت اللجـنة باملـبادرات اهلامـة الـيت اضـطُلع هبـا منذ طرح هذه املسألة أثناء الدورة                 -٣٢
 بشـأن رصـد األرض من   ”TIGER“عـنونة  السادسـة واألربعـني للجـنة، ومـنها مـبادرة اإليسـا امل       

أجـل ادارة مـتكاملة لـلموارد املائـية يف أفريقيا، اليت صيغت بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء                  
 .اخلارجي واليونسكو وسيوس استجابة ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ــياه، ميكــن لتكنولوجــيا الف     -٣٣ ــتقدميها  ونّوهــت اللجــنة رّدا عــلى اشــتداد أزمــة امل ضــاء، ب
بـيانات ومعلومات عن توافر املوارد املائية وعن استعمال املياه، أن متثل األساس الالزم النتقال               
سـريع مـن هنـج تنافسـي إىل هنـج تعـاوين يف ادارة املـياه ولتنمـية واستعمال متكاملني مشتركني                      

 أن البيانات ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجـنة أيضا        . هلـذا املـورد الـذي يشـح بصـورة مطّـردة           
املســـتمدة مـــن الفضـــاء متـــثل عنصـــر هامـــا يف تعزيـــز الـــتعاون الـــدويل يف ادارة املـــوارد املائـــية  
واسـتعماهلا، ألن املعلومـات والبـيانات ميكــن أن تسـهم يف بـناء الـثقة بــني الـبلدان الـيت تتقاســم         

 .املوارد املائية ذاهتا

قـيقة عـن مناسيب مياه البحار       وأحاطـت اللجـنة عـلما مبـا لـتوافر معلومـات حديـثة ود               -٣٤
واألهنـار وعـن األعاصري املقتربة وهطول األمطار وحالة االنشاءات ذات الصلة باملياه من أمهية               

 .يف اتقاء الفيضانات وختفيف آثارها

والحظــت اللجــنة أن مســألة املــوارد املائــية كانــت موضــع دراســة مــن جانــب هيــئات  -٣٥
عـدة عقـود، وأن نقص املوارد املائية يشتد خصوصا يف           األمـم املـتحدة وعـلى الصـعيد الوطـين ل          
 .أفريقيا ويف وسط آسيا وجنوهبا وغرهبا

ــبلدان، وأن         -٣٦ ــدد مــن ال ــائي هــام لع ــية هــي مصــدر م ــياه اجلوف ــأن امل ونّوهــت اللجــنة ب
االستشـعار عـن بعد يفيد يف البحث عن املناطق اليت حيتمل وجود املياه اجلوفية فيها، ألنه يوفر      

ــات ــتربة واســتعمال األراضــي       معلوم ــواع ال  أساســية عــن اجليولوجــيا وأشــكال األراضــي وأن
والكسـاء األرضـي والكـتل املائـية السـطحية وسـائر املـتغريات بصـورة سـريعة وموثوقـة بتكلفة                     

 .وقوى بشرية تقل عما تتطلبه التقنيات التقليدية

ــأن تكنولوجــيا الفضــاء ميكــن أن تســتخدم، ضــ      -٣٧ من أشــياء ونّوهــت اللجــنة كذلــك ب
أخـرى، يف تقيـيم اهلطـول ورطوبـة الـتربة والـتغريات يف خمـزون املـياه اجلوفـية ومناطق الفيضان                      
ودرجـة احلـرارة السـطحية ومسـتويات اإلشـعاع ونـوع الكساء النبايت ومدى عافيته، وكذلك          

 .للتنبؤ بدرجة منو الطحالب السامة يف البحار والبحريات واألهنار

تخدام اجلـاري للسواتل يف محاية املوارد املائية واستبانة وتقييم          والحظـت اللجـنة االسـ      -٣٨
النينيا /املشـاكل املـتعلقة باملـياه، مبـا يف ذلـك خمـتلف الظواهـر اهليدرولوجية املتطرفة، مثل النينيو                  
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وتشمل تلك السواتل . واألعاصـري املداريـة املطـرية، الـيت ميكـن أن تؤدي إىل فيضان أو جفاف          
، وسلسلة سواتل صينية لالستشعار     (RADARSAT-1)الفـتحة االصـطناعية     السـاتل الكـندي ذا      

، والبعثات اليابانية (CBERS) الـربازيلي لدراسـة املوارد األرضية        –عـن بعـد، والسـاتل الصـيين         
 النــيجريي، والســواتل العملياتــية NigeriaSat-1عــلى مــنت الســواتل الوطنــية واألجنبــية، وســاتل 

 . املتحدةوالبحثية التابعة للواليات

ونّوهـت اللجـنة بـأن االستشعار عن بعد ميكن أن يتيح رصد نوعية املياه حمليا واقليميا        -٣٩
وعــرب احلــدود، مبــا يف ذلــك أثــر امللوثــات والــتأكّل حســبما تــدل علــيه الــتغريات يف لــون املــاء    

كمـا ميكـن لالستشـعار عن بعد أن يقيس حدود           . أو النشـاط األحـيائي فـيه      /ودرجـة تكـّوره و    
ألراضـي املبــتلة ويرســم خــرائط للكسـاء النــبايت الســطحي واملــياه السـطحية، ممــا يســاعد عــلى    ا

ونّوهــت اللجــنة أيضـا بضــرورة رصــد دورة املــاء العاملــية بواســطة  . رصـد عافــية املــنطقة امجــاال 
 .السواتل من أجل تقليل ما تتسم به التقييمات والتنبؤات احمللية من تشكك

 مـا توفـره السـواتل مـن بـيانات علمية عن املوارد املائية، مىت                واتفقـت اللجـنة عـلى أن       -٤٠
ُحّولـت إىل معلومـات عملـية، ينـبغي أن تستخدم يف صوغ السياسات وتنفيذ الربامج، مبا فيها                  

 .سياسات وبرامج البنك الدويل وغريها من األنشطة يف منظومة األمم املتحدة

ما ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تقّدمه      واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه مـن املهـم جـدا تقييم                 -٤١
ويف هذا الصدد، نّوهت اللجنة بأنه ينبغي دعوة        . مـن مسـامهات يف حتسـني ادارة املـوارد املائية          

الـدول األعضـاء يف اللجـنة واملراقـبني فـيها وهيـئات منظومة األمم املتحدة إىل تقاسم ممارساهتا                   
ــية  ) اليونديــب(بــرنامج األمــم املــتحدة االمنــائي  ودعــت اللجــنة . الفضــلى يف ادارة املــوارد املائ

، تقريرين عن امكان    ٢٠٠٥والبـنك الـدويل أن يقّدمـا الـيها يف دورهتـا الثامـنة واألربعني، عام                 
 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف ادارة املوارد املائية على الصعيدين الوطين والدويل

ن تتقاسم معارفها مع املؤسسات وناشـدت اللجـنة وكاالت الفضاء الوطنية والدولية أ     -٤٢
ودعـت اللجنة أيضا أعضاءها إىل صوغ وتنفيذ        . املعنـية بـادارة املـياه وأن تقـّدم املسـاعدة الـيها            

 .مشاريع استرشادية يف جمال ادارة املوارد املائية باستخدام تكنولوجيا الفضاء

ات حــول واتفقــت اللجــنة عــلى ضــرورة عقــد مــزيد مــن احللقــات الدراســية واملؤمتــر    -٤٣
 .استخدام التطبيقات الفضائية يف ادارة املوارد املائية

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تواصـل الـنظر يف هـذا البند يف دورهتا الثامنة واألربعني، عام                     -٤٤
٢٠٠٥. 
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ــة يف        -٤٥ ــبغي أن تصــبح مســألة ذات أولوي ــية ين ــوارد املائ ــاده أن ادارة امل ــدي رأي مف وأب
 .ات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة للتطبيق

ــه مــع وجــود مســائل عاملــية مــثل تغــري املــناخ ورصــد األمــراض       -٤٦ والحظــت اللجــنة أن
واألمـان البشـري، متس احلياة اليومية بصورة متزايدة، يرجح أن ميتد دور التكنولوجيا الساتلية               

كما الحظت اللجنة أن ما للتكنولوجيات املقبلة من        . خـارج نطـاق التطبـيقات املعـروفة حاليا        
قــدرات حمسَّــنة سيســاعد عــلى توفــري منــتجات معلوماتــية شــبه آنــية وجعــلها أيســر اســتعماال     

 .بصورة متزايدة وأكثر توافقا مع غريها من مصادر البيانات
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