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  مةمقد -أوال  
  واألهداف     اخللفية   -ألف  

 اخلارجي واستخدامه   الفضـاء  األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف            مؤمتـر  أوصـى  -١
ــراره، وال ســيما يف )يونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية   ــنون ق ــية" املع :  الفضــائيةاأللف

نامج األمــم املــتحدة ى أنشــطة بــر تــتوخبــأن )1(،"إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية 
 األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدويل،      الدولللتطبـيقات الفضـائية تعزيز التعاون فيما بني         

 )2(. يف البلدان الناميةواملهاراتمن خالل التأكيد على تطوير املعارف 

ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء   و -٢ ــراض الســلمية اخلــارجيأق ــا يف،  يف األغ ــنة الدور  ثام
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات   ٢٠٠٥ني املعقــودة يف عــام واألربعــ

  خبري التطبيقات الفضائية   تقرير كما هو مقترح يف      ٢٠٠٦  املـزمع تنظـيمها يف عـام       واملؤمتـرات 
)A/AC.105/840( .ــيما ــر وف ــد، أق ــية  بع ــة،ت اجلمع ــرارها العام ــم  ٦٠/٩٩ يف ق ــرنامج األم ، ب

 .٢٠٠٦ضائية لعام  للتطبيقات الفاملتحدة

قـا لتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث، عقدت          ووف ٦٠/٩٩ اجلمعـية العامـة      بقـرار  وعمـال  -٣
استخدام  املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية بشأن           العمـل  حلقـة 

تمرب ســب/أيلــول ٣٠ و٢٩ يومــي  إســبانيا،،بلنســيةبتكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة املــوارد املائــية  
 عقد واخلمسني الذي    بع االحتاد الدويل للمالحة الفضائية السا     ؤمتريف سـياق مقـترن مب      ،٢٠٠٦

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ إىل ٢ خالل الفترة من بلنسية، إسبانيا،يف 

 باألمانة العامة، يف إطار     اخلارجي مكتب شؤون الفضاء     كل من  العمل    حلقةَ وقـد نظَّـم    -٤
ــلمالحة الــدويل واالحتــاد، ٢٠٠٦ للتطبــيقات الفضــائية لعــام  املــتحدةم  بــرنامج األمــأنشــطة  ل
 .وجامعة بلنسيةوشاركت يف رعايتها وكالة الفضاء األوروبية . الفضائية

 مكتب شؤون   يتشارك يف تنظيمها  عشرة اليت   لسادسة   هي حلقة العمل ا    هذه وكانـت  -٥
 التوصيات الصادرة   استند فيها إىل  وقد  .  الـدويل لـلمالحة الفضـائية      واالحتـاد  اخلـارجي الفضـاء   

إىل ،  ٢٠٠٥و ١٩٩١ بني عامي    السـابقة الـيت عقـدت مـا       عشـرة   خلمـس   عـن حلقـات العمـل ا      
 . منهااكتسبتاخلربات اليت 

__________ 
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،الفضاء مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف تقرير (1) 

  الفصل األول، ،A.00.I.3)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩ فيينا،
 .١القرار 

 .‘١‘) د (٤٠٩الفقرة ،  الثاينالفصلاملرجع نفسه،  (2) 
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الكيفــية الــيت ميكــن أن تســهم ــا تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة  العمــل ةناقشــت حلقــو -٦
ضمان احلصول على ماء صاحل للشراب وإدارة  املـوارد املائـية، مبـا يف ذلك مكافحة التصحر، و          

. حـاالت طـوارئ فـيما يتصـل باملـياه، كالفيضـانات، وأمـواج التسونامي، وااليارات الوحلية          
زيـادة الوعـي لدى صانعي القرارات       ) أ(:  العمـل كمـا يـلي      حللقـة وكانـت األهـداف الرئيسـية       

ــبلدان  تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء يف حتســني إ بواألوســاط األكادميــية  دارة مــوارد املــياه يف ال
تعزيـز املـبادرات التعليمـية ومـبادرات التوعـية العامـة يف جمـال إدارة موارد املياه؛                  ) ب(النامـية؛   

ــة       ) ج( ــتاحة ملواجه ــات امل ــتكلفة ومصــادر املعلوم دراســة تكنولوجــيات الفضــاء املنخفضــة ال
 .لتعاون الدويل واإلقليمي يف هذا اجملالتعزيز ا) د(التحديات املتعلقة باملياه يف البلدان النامية؛ 

ــنقاش بــني خــرباء تكنولوجــيا الفضــاء وصــانعي       -٧ كمــا وفّــرت حلقــة العمــل منــتدى لل
السياسـات والقـرارات وممثّـلي األوسـاط األكادميـية والصـناعة مـن القطـاع اخلـاص من البلدان                    

ربام ودراسة فرص   وشـجعت حلقـة العمـل مجـيع املشـاركني على تبادل خ            . النامـية واملـتقدمة   
 .حتسني التعاون

ويصـف هـذا الـتقرير خلفـية حلقـة العمـل وأهدافهـا ويقـدم ملخصـا للمالحظات اليت                     -٨
وقـد مت إعـداده لـتقدميه إىل جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                . أدىل ـا املشـاركون    

يف دورا الرابعة واألربعني،    السـلمية يف دورـا اخلمسـني وإىل جلنـتها الفرعـية العلمية والتقنية               
 .٢٠٠٧اللتني ستعقدان يف عام 

  
  الربنامج   -باء  

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة      كل من  حلقـة العمل     بـرنامج  تشـارك يف إعـداد     -٩
 الوطنية واملنظمات الدولية    الفضاءعدد من وكاالت    للني  ت ممـثّ   العمـل الـيت ضـم      حلقـة بـرنامج   

حللقــة العمــل، الــيت تألّفــت مــن ممــثّلني  مــا قدمــت اللجــنة الفخــرية  ك. واملؤسســات األكادميــية
بـارزين للبلد املضيف واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية واألمانة العامة لألمم املتحدة، مسامهة             

وقـد حتقّقـت أهـداف حلقـة العمـل بفضـل مسـامهات اللجـنة الفخـرية وجلنة الربنامج،                    . جلـيلة 
 . ألعضاء كلتا اللجنتني يف احللقةناهيك عن املشاركة املباشرة

خمـتلف تطبـيقات تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق إدارة    حلقـة العمـل عـلى        بـرنامج  وركّـز  -١٠
فعالـة لـلموارد املائـية وعـلى سـبل تعزيـز قـدرات الـبلدان النامـية يف هـذا اجملال من خالل تنمية                 

ون اإلقلــيمي والــدويل وإذكــاء  املــوارد البشــرية والتقنــية عــلى خمــتلف املســتويات وتعزيــز الــتعا  
 .الوعي العام وتطوير البىن التحتية املالئمة
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ــية  حلقــة العمــل  بــرنامج ومشــل -١١ ــية دارت حــول املواضــيع التال ) أ: (أربــع جلســات تقن
اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء من أجل تعزيز إدارة موارد املياه ومحايتها وجتديدها، وكذلك        

التعليم أنشطة  ) ب(ارئ املتصلة باملياه ومكافحة التصحر؛      مـن أجـل ختفـيف آثار حاالت الطو        
والتدريـب الـيت حتـتاجها خمـتلف الفـئات املسـتهدفة من أجل مواجهة التحديات املتصلة باملياه؛                  

تعزيـز الـتعاون الـدويل واإلقليمي لدعم املبادرات الرامية إىل زيادة استخدام تكنولوجيات       ) ج(
دراســة حــاالت إفــرادية قدمهــا مشــاركون مــن بلــدان نامــية حــول ) د(الفضــاء يف إدارة املــياه؛ 

 نعامالفريقان  أنشئ  و. التطبـيقات الناجحة لتكنولوجيات الفضاء يف تعزيز إدارة املوارد املائية         
 .العمللدراسة املالحظات اليت أثريت خالل حلقة 

هما حلقــة ت عرضــا تقنــيا شــفويا خــالل الــيومني اللذيــن اســتغرق ٢٩ جمموعــه مــا وقُــدم -١٢
املشاريع وركّزت العروض على .  خـالل جلسة عرض امللصقات     ورقـتان  دمـت قُالعمـل، كمـا     

ــية و ــية املضــطلع ــا يف جمــال  واإلقليمــيةاملــبادرات الوطن تطبــيق تكنولوجــيا الفضــاء يف   والدول
ــبلدان       ــرامج التنمــية املســتدامة يف ال ــياه وإســهام هــذه التكنولوجــيا يف ب حتســني إدارة مــوارد امل

 .النامية

ــدم -١٣ ــنة مللون  اســتهاللية ممــثّ كــلمات وق ــلمالحة الفضــائية   دي ــدويل ل بلنســية واالحتــاد ال
وقـدم كـلمة رئيسية يف اجللسة االفتتاحية        .  الفضـاء اخلـارجي    شـؤون ومكتـب   وجامعـة بلنسـية     

وقدم ). جامعة بلنسية (توماس  . و ف )  الـدويل لـلمالحة الفضـائية      االحتـاد  (راو. ر. أكـل مـن     
مكتب شؤون الفضاء    وجامعة بلنسية و    الفضائية للمالحةاالحتاد الدويل   لو  يقات ختامـية ممثّ   تعلـ 

 واخلمسني،  ثامن الـدويل لـلمالحة الفضـائية الـ        االحتـاد  ؤمتـر  التنظيمـية احمللـية مل     واللجـنة اخلـارجي   
 .٢٠٠٧ عاماهلند خالل املقرر عقده يف 

 مفـتوحة ركّـزت على مواضيع      واحـدة مـن اجللسـات التقنـية مناقشـات            كـل  وأعقبـت  -١٤
 فــريقان وقــام.  فرصــا إضــافية للمشــاركني إلبــداء آرائهــموأتاحــت، تســترعي االهــتمام حمــددة

وضــع بغــية قة وتلخيصـها   مبواصــلة تلــك املناقشـات بصــورة مــتعم املشـاركون ا  أنشــأمهعـامالن 
ملــوارد تكنولوجــيات الفضــاء يف إدارة ا  اســتخدام شــأا أن تعــززمــنجمموعــة مــن التوصــيات 

املائـــية يف الـــبلدان النامـــية واإلســـهام يف الـــتعاون الـــدويل واإلقلـــيمي وتعزيـــز جهـــود التعلـــيم   
 .والتدريب والتوعية العامة يف هذا اجملال

 قائمـــة وعـــلى عـــلى الـــربنامج التفصـــيلي حللقـــة العمـــل ومداوالـــا االطـــالع وميكـــن -١٥
 ).http://www.unoosa.org(جي كتب شؤون الفضاء اخلارالشبكي ملوقع امل يف املشاركني،
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   املايل  والدعم    احلضور    -جيم   
 املتحدة، نيابة عن اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل، الدعوة إىل         األمـم  وجهـت  -١٦

واشتِرط أن يكون املشاركون    . حيها للمشاركة يف حلقة العمل     مرش لكي تعين  النامـية الـبلدان   
ه صلة ـــذوي اخلـربة العملـية املهنـية الراسـخة يف مـيدان ل     مـن     الشـهادات اجلامعـية أو     محلـة مـن   

 على أساس خربم العملية يف     إضافة إىل ذلك، اُختري املشاركون    .  حلقـة العمـل العام     مبوضـوع 
ــرامج ــيا الفضــاء أو ميكــن أن       ب ــيقات تكنولوج ــالفعل تطب  أو مشــاريع أو منشــآت تســتخدم ب
 مســتوىصــوص مشــاركة أخصــائيني عــلى وشــجعت عــلى وجــه اخل. اســتخدامها مــن تســتفيد

 .اختاذ القرارات من كيانات وطنية ودولية على السواء

ــوال واســتخدمت -١٧ ــتحدة      األم ــة العمــل كــل مــن األمــم امل ــيت خصصــها لتنظــيم حلق  ال
لتوفري اللجـنة التنظيمـية احمللية      و  الفضـاء األوروبـية    ووكالـة   الفضـائية  لـلمالحة واالحتـاد الـدويل     

 مشاركا دعما ماليا كامال،     ١٩ى  وتلقّ.  شخصـا من البلدان النامية     ٢٧شـاركة   الدعـم املـايل مل    
 مدة طـوال  السـفر اجلـوي الـدويل ذهابـا وإيابـا واإلقامـة الفندقـية وبـدل املعيشـة                    تكالـيف مشـل   
ــر حلقــة العمــل و انعقــاد ــلمالحة الفضــائية، فضــال عــن رســوم التســجيل    االحتــاد مؤمت ــدويل ل  ال

الــنقل اجلــوي أو اإلقامــة الفندقــية ( مشــاركني متويــال جزئــيا مثانــية ىقّــوتل. للمشــاركة يف املؤمتــر
وكان هؤالء املشاركون السبعة والعشرون قادمني      ).  رسوم التسجيل يف املؤمتر    أووبـدل املعيشـة     

 رسوم التسجيل تكاليفدت اجلهـات املشاركة يف رعاية حلقة العمل       سـد  كمـا . بلـدا  ٢٠مـن   
 للمالحة الفضائية   الدويلدان النامـية حلضـور مؤمتـر االحتاد         خلمسـة وعشـرين مشـاركا مـن الـبل         

 . واخلمسني الذي عقد يف أعقاب حلقة العمل مباشرةبعالسا

 والتقين والنقل احمللي السكرتاري التنظيمـية احمللـية مـرافق املؤمتر والدعم          اللجـنة  ووفّـرت  -١٨
من األنشطة االجتماعية لفائدة  بالتمويل، ونظّمت عددا املشمولنيللمشاركني وإلـيه   املطـار   مـن   

ــية لعشــرين    . العمــلحلقــةمجــيع املشــاركني يف   إضــافة إىل ذلــك، قدمــت اللجــنة اإلقامــة الفندق
 .مشاركا من الدول النامية وتكفّلت بتكاليف النقل اجلوي ملشاركني اثنني من أمريكا الالتينية

والــثالثني مســة اخل مشــاركا مــن الــبلدان ٥٥ مــن حضــر حلقــة العمــل جممــوع وكــان -١٩
، )اإلسالمية-مجهوريـة (إيـران   أملانـيا،   إسـرائيل،  أسـتراليا، إسـبانيا،   أذربـيجان، األردن،    : التالـية 

الصني، الـربتغال، بـنغالديش، تركـيا، توغـو، مجهوريـة تنـزانـيا االحتاديـة،               الـربازيل،   باكسـتان،   
 املغرب،مصر، ينيا، كـندا، كولومبيا، ك كمـبوديا،  العـراق، الفلـبني، فييـت نـام، كازاخسـتان،         

، يرلــندا الشــماليةإ لــربيطانيا العظمــى واملــتحدة اململكــة  اململكــة العربــية الســعودية،املكســيك،
 يفكما حضر   . اهلـند، الواليـات املـتحدة األمريكية، اليابان       هـاييت،   يجرييا،  النمسـا، نـ    ،منغولـيا 
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  وكالة الفضاء األوروبية،   :لمنظمات الدولية وغريها من الكيانات التالية     للون  حلقـة العمـل ممـثّ     
اجمللـس االستشاري    الـدويل لـلمالحة الفضـائية،        االحتـاد  لـلمالحة الفضـائية،      الدولـية  األكادميـية 

 . اخلارجيالفضاء، مكتب شؤون منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةجليل الفضاء، 
  

   العمل يف عني املكان    حلقة تقييم -ثانيا  
مون دراسة استقصائية بواسطة استبيان     ين مـن حلقـة العمـل، أجـرى املنظّ          الـثا  الـيوم  يف -٢٠

  اســتبيانا ٢٦ الــيت ملئــت وأُعــيدت إىل املــنظمني االســتبيانات وبلــغ جممــوع .املشــاركنيمشلــت 
 سددوا  مشاركني من   ١٢وتلقّـوا دعمـا ماليا يكفل مشاركتهم يف احللقة          شـاركني   م مـن    ١٦(

ــن    ــيف مشــاركتهم بأنفســهم وم ــرد). نيتكــلممتكال ــتائج الدراســة    وي ــبعض ن ــاه موجــز ب  أدن
 .االستقصائية

ــة١٠٠ (االســتبياناعتــرب مجــيع املشــاركني الذيــن أجــابوا عــلى     -٢١ أن موضــوع )  يف املائ
وقال .  وأنّ برناجمها لبى احتياجام املهنية وتوقّعام صـلة بعملهم احلايل ذاحلقـة العمـل كـان       

ى االستبيان إم سيوصون زمالءهم أيضا باملشاركة يف أي         مجـيع املشـاركني الذيـن أجـابوا عـل         
 .حلقات عمل مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف املستقبل

أن مســتوى العــروض الــيت   اعتــربوا يف املائــة ممــن أجــابوا  ٦٦ الــردود عــلى أن ودلّــت -٢٢
 جــيد "بأنــهيف املائــة  ٣٤يــنما وصــفه بقُدمــت خــالل حلقــة العمــل كــان بصــورة عامــة جــيدا، 

 ٢٧ يف املائـة ممـن أجـابوا أن التنظـيم العام حللقة العمل جيد جداً، بينما رآه       ٧٣ ورأى   ".جـدا 
 .يف املائة جيداً

اكتسـاب معرفة   : شـار املشـاركون إىل أن حلقـة العمـل سـاعدم عـلى مـا يـلي                  أ كمـا  -٢٣
؛ تثبيت األفكار واملفاهيم اخلاصة ) ردا٢٠ً(فة  بتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاا وتعزيز تلك املعر       

؛ وضـع أفكار جديدة فيما يتعلق مبشاريع التطبيقات       ) رداً ٢٠(بتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا       
؛ إتاحـــة اجملـــال ) ردا٢١ً(؛ إتاحـــة اجملـــال للـــتعاون احملـــتمل مـــع جمموعـــات أخـــرى  ) ردا١٨ً(

 ). ردا١٢ً(لشراكات ممكنة 

ــب -٢٤ ــتدابري أو املشــاريع الــيت     وأشــار اجملي ــرد عــلى ســؤال عــن ال ون عــلى االســتبيان، يف ال
 أو يقيمون شبكات   /سيشـرعون فـيها عـلى سـبيل مـتابعة حلقـة العمل، أم سيتصلون خبرباء و                

؛ وسيضــطلعون باملــزيد مــن التعلــيم أو    ) ردا١٦ً(؛ وســيحددون مشــاريع جديــدة   ) ردا٢٢ً(
؛ وسيسعون إىل احلصول  ) ردود ٧( أو تكنولوجيات    ؛ وسـيقتنون معـدات    ) ردود ٩(التدريـب   

 ). ردا١٣ً(على دعم متويلي للمشاريع 



 

7  
 

A/AC.105/878  

الذين أجابوا على األسئلة من بني احلاصلني على      املشـاركني   كمـا أظهـر االسـتبيان أن         -٢٥
 االحتاد الدويل للمالحة الفضائية     مؤمتربوسـعهم أن حيضـروا حلقـة العمل و        دعـم مـايل مل يكـن        

 .املنظمني من بدون دعم مايل
  

  والتوصيات    املالحظات -ثالثا  
شــكّل املشــاركون يف حلقــة العمــل فــريقني عــاملني إلجــراء مناقشــة معمقــة لألفكــار     -٢٦

. واملقـترحات الـيت قدمت خالل املناقشات أو اليت متخضت عن عروض املشاركني وتلخيصها             
              قة على إدارة املوارد املائية، فيما      وركّـز الفـريق العـامل األول عـلى تكنولوجـيات الفضـاء املطـب

نظــر الفــريق الــثاين يف املســائل املــتعلقة بأنشــطة التعلــيم والتدريــب والتوعــية العامــة الرامــية إىل   
 .حتسني إدارة املوارد املائية

وقـام رئـيس كـل مـن الفـريقني بتلخيص نتائج مداوالت فريقه وتقدميها خالل اجللسة        -٢٧
 .ائية هلا قبل اعتماد استنتاجات حلقة العملاخلتامية، حيث جرت مناقشة 

 لتكنولوجــيات الفضــاء ميكــن أن تــؤدي دورا  يف حلقــة العمــل بــأنّاملشــاركون لَّموســ -٢٨
هامـا يف ضـمان إدارة املـوارد املائـية إدارة فعالـة، وال سـيما بفضل قدرا على توفري معلومات                     

ــيقة ويف الوقــت املناســب  االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات   وأشــاروا إىل أن أدوات . دق
اجلغرافـية ميكـن أن متـثّل تطبـيقات وأدوات فعالـة لدعـم املخطّطني وصانعي القرارات املكلّفني                  

 .بإدارة املوارد املائية

والحـظ املشـاركون أن العديد من البلدان النامية شرعت يف إدماج أدوات وتطبيقات              -٢٩
عار عـن بعد، يف برامج التنمية الوطنية عموما، ويف          تكنولوجـيا الفضـاء، وعـلى رأسـها االستشـ         
وسـلّم املشاركون بضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي       . مشـاريع إدارة املـوارد املائـية بوجـه خـاص          

والـدويل يف هـذا اجملـال، وكذلـك تعزيز الروابط بني املنظمات الوطنية املسؤولة عن إدارة املياه          
 .واملنظمات ذات الصلة مبجال الفضاء

ــد      -٣٠ ــادة التوعــية يف أوســاط صــانعي القــرارات بفوائ وأشــار املشــاركون إىل ضــرورة زي
اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف حتديد مصادر املياه ورسم خرائط هذه املصادر ورصدها ويف                
التنـبؤ بالفيضـانات ورصـدها، ويف تنفـيذ إدارة مـتكاملة لـلموارد املائية، واستكشاف خمزونات         

 . والتنبؤ بالكوارث املائية والتخفيف من آثارهااملياه اجلوفية،

املناسب على خمتلف املستويات، والتدريب وأنشطة      بأمهـية التعلـيم     املشـاركون    وسـلّم  -٣١
كما الحظ املشاركون . التوعـية العامـة املطلوبة للتصدي للتحديات املتعلقة باملياه بشكل فعال    
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. الـيت اضـطلعت ـا مـنظمات دولـية ووطنية          رات  القـد األثـر اإلجيـايب لعـدد مـن مـبادرات بـناء             
وتشـمل هـذه املـبادرات خمـتلف حلقـات العمـل والـندوات الـيت نظمهـا مكتـب شؤون الفضاء                   
ــية          ــز اإلقليم ــيقات الفضــائية، وأنشــطة املراك ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــار ب اخلــارجي يف إط

والــربامج الــيت قدمهــا مركــز  لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة،  
فكـتوريا لـتدريس علـوم الفضـاء يف أسـتراليا، ومشـروع تثقـيف اجملتمعات احمللية يف جمال إدارة                    

 .املياه يف فييت نام

 اليت أُبديت يف اجللسة اخلاصة بالفريقني العاملني، األساس لوضع         املالحظـات    ووفّـرت  -٣٢
 املؤسساتحسب االقتضاء، ة العمـل، و  يف حلقـ لكـي يتـبعها املشـاركون    توصـيات   عـدد مـن ال    

وقـدم املشـاركون يف   . الوطنـية والدولـية ذات الصـلة   املـنظمات  غريهـا مـن   الـيت يعملـون فـيها و   
 :حلقة العمل التوصيات التالية

ينــبغي التشــجيع عــلى متكــني املــنظمات املشــاركة يف مشــاريع إلدارة املــياه يف  )أ( 
 ناسب على بيانات لرصد األرض بتكلفة زهيدة؛البلدان النامية من احلصول يف الوقت امل

ينـــبغي التشـــجيع عـــلى زيـــادة الـــتعاون بـــني املؤسســـات الوطنـــية واإلقليمـــية   )ب( 
 والدولية الناشطة يف جمال إدارة املوارد املائية؛

ينـبغي تقـدمي بـيانات االستشعار عن بعد واملعلومات املستقاة منها إىل صانعي      )ج( 
وينــبغي إرســاء آلــيات مؤسســية ملــتابعة  . النهائــيني يف صــيغة مفهومــة القــرارات واملســتخدمني 

 استخدام املنتجات اليت تقدمها املنظمات ذات الصلة بالفضاء على خمتلف املستويات؛

تشـجيع اجلهـود الرامـية إىل إذكـاء الوعي يف أوساط صانعي القرارات بالدور        )د( 
وينــبغي أن تــنظّم . رة املــتكاملة ملــوارد املــياهالــذي ميكــن أن تؤديــه تكنولوجــيا الفضــاء يف اإلدا 

األمــم املــتحدة وســائر املــنظمات الدولــية والوطنــية ذات الصــلة املــزيد مــن حلقــات العمــل          
 والندوات هلذه الفئة املستهدفة؛

ينـبغي أن تـنظر املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة                )ه( 
 م برامج قصرية األمد إلذكاء وعي صانعي القرارات والسياسات؛إىل األمم املتحدة، يف تنظي

ينـبغي تشـجيع الـتفاعل اإلقلـيمي الـذي يشـرك صـانعي السياسـات، مـن قبيل               )و( 
 ؛مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء
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ينــبغي تشــجيع ودعــم أنشــطة التوعــية العامــة الــيت تــنظّمها املــنظمات غــري          )ز( 
نـية والدولـية كمـا ينبغي تشجيع وسائل اإلعالم واملؤسسات املهنية            احلكومـية واملـنظمات الوط    

 على املشاركة بشكل أوسع يف مثل هذه املناسبات؛

ينـبغي تكثـيف اجلهـود الرامـية إىل تعزيـز بـرامج التعليم ذات الصلة باستخدام                  )ح( 
املدارس تكنولوجـيا الفضـاء يف إدارة املـياه عـلى خمـتلف املسـتويات، مبـا يف ذلـك على مستوى               

وينــبغي الــلجوء بشــكل . واجلامعــات، ومــن خــالل تدريــب املدرســني وتنمــية القــدرات املهنــية
 أنشط إىل أسلويب التعليم عن بعد والتعلّم اإللكتروين؛

ينـبغي تشـجيع الـتعاون فيما بني اجلامعات، وكذلك بني اجلامعات واملصانع،            )ط( 
 ا الفضاء على إدارة املوارد املائية؛خبصوص املشاريع املتعلقة بتطبيق علوم وتكنولوجي

ينـبغي بـذل اجلهـود لتزويد اجملتمعات احمللية، من خالل مراكز املوارد القروية               )ي( 
أو غريهــا مــن القــنوات، باملعلومــات ذات الصــلة عــن املــوارد املائــية، وكذلــك لتنفــيذ مشــاريع  

 .دف إىل تثقيف اجملتمعات احمللية يف هذا اجملال
  

  راءات املتابعة    إج -رابعا   
خــالل االجــتماع الــذي عقدتــه اللجــنة املســؤولة عــن االتصــال باملــنظمات الدولــية          -٣٣

والـبلدان النامـية والـتابعة لالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية، عقب حلقة العمل ومبشاركة ممثّلني                
 األمم  املشتركة بني ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، اقـترح عقـد حلقـة العمـل السابعة عشرة                   

سبتمرب / أيلول٢٣ إىل   ٢١ يف حيدر أباد، اهلند، من       املـتحدة واالحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية       
ــترن مب ٢٠٠٧ ــلمالحة الفضــائية الــ  ؤمتــر، يف ســياق مق ــدويل ل ــذي  ثامن  االحتــاد ال واخلمســني ال

 .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٨ إىل ٢٤الل الفترة من حيدر أباد، اهلند، خ يف عقدسي

ملوضــوع احملــوري املقــترح حللقــة العمــل الســابعة عشــرة املشــتركة بــني األمــم      وكــان ا -٣٤
: تكنولوجيا الفضاء يف خدمة التنمية املستدامة     : "املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية هو         

وسيتواصـل النقاش حول أهداف حلقة العمل املقبلة وبرناجمها     ". يف سـبيل حتقـيق األمـن الغذائـي        
طي مــن املــزمع عقــده خــالل اجللســة الــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية يف اجــتماع ختطــي

 .٢٠٠٧والتقنية عام 
 


