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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

بني األمم املتحدة واألرجنتني املشترك الثاين تقرير عن املؤمتر الدويل     
    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياهولح

      )٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤بوينس آيرس، (    
      مقّدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

 انعقاد مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف جوهانـسربغ جبنـوب أفريقيـا، يف                   عند  -١
، أعـاد رؤسـاء الـدول واحلكومـات         ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسطس إىل   / آب ٢٦الفترة من   

 علـى التـزامهم بالتنفيـذ       )١(التأكيد بقوة، يف خطة تنفيذ مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة،              
 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة للبيئـة والتنميـة املعقـود             )٢(،٢١عمال القرن   الكامل جلدول أ  

والتزمـوا أيـضاً    . ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤ إىل   ٣بالربازيل، يف الفترة مـن       يف ريو دي جانريو   
بإجنــاز األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم  

───────────────── 
 / أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦ ،القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيامؤمتر تقرير   )1(  

، ٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
  .١املرفق، الفقرة 

: ، اجمللد األول١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣ ريو دي جانريو، ،لبيئة والتنميةاملعين بامؤمتر األمم املتحدة تقرير   )2(  
  ، القرار األول، ) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (القرارات اليت اعتمدها املؤمتر

  .املرفق الثاين
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ــة املتحــدة لأل ــة   (لفي ــة العام ــرار اجلمعي ــة كــالًّ   ). ٥٥/٢ق ــؤمتر القم ــا اعتمــد م ــن إعــالن  كم  م
  .وخطة جوهانسربغ للتنفيذ )٣(جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة

إعـالن  : األلفية الفضائية : " القرار املعنون  ٥٤/٦٨وقد أّيدت اجلمعية العامة يف قرارها         -٢
ــا بــشأن الفــضاء والتنميــة البــشرية   الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين    )٤(،"فيين

، املعقـود   )اليونيـسبيس الثالـث   (باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية        
صـاغ اليونيـسبيس الثالـث إعـالن فيينـا        و. ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠ إىل   ١٩يف فيينا يف الفترة من      

وُيـذكر،  . ة املقبلـة باسـتخدام التطبيقـات الفـضائية        ى للتحديات العاملي  كنواة الستراتيجية تتصدّ  
 الـدول املـشاركة يف اليونيـسبيس الثالـث الحظـت، يف إعـالن فيينـا، فوائـد                   بصورة خاصـة، أنَّ   

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا فيمـا يتعلـق بالتـصدي للتحـديات الـيت تواجـه التنميـة املـستدامة،                    
 استنفاد املـوارد الطبيعيـة      طرحهايلتحديات اليت   وكذلك فاعلية األجهزة الفضائية يف التصدي ل      

  .وفقدان التنوع البيولوجي وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسّببها اإلنسان
ويدعم تنفيذُ التوصـيات الـواردة يف إعـالن فيينـا اإلجـراءات الـيت ُدعـي إىل اختاذهـا يف            -٣

عـضاء، وخـصوصاً البلـدان    خطة جوهانسربغ للتنفيـذ مـن أجـل تعزيـز قـدرات الـدول األ      إطار  
النامية، بغية حتسني إدارة املوارد الطبيعية بزيادة استخدام بيانـات االستـشعار عـن ُبعـد وتيـسري                  

  .استخدامها، وبزيادة إمكانيات احلصول على صور ساتلية بتكلفة ميسورة
ــا الثالثــة          -٤ ــراض الــسلمية، يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــّرت جلن وأق

، برنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات      ٢٠١٠ عــام ملعقــودةامــسني واخل
وفيمــا . ٢٠١١رة يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــام  واملــؤمترات املقــّر

  .٢٠١١، برنامج التطبيقات الفضائية لعام ٦٥/٩٧بعد، أقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها 
، ووفقــا لتوصــيات اليونيــسبيس الثالــث، انعقــد ٦٥/٩٧معيــة العامــة وعمــال بقــرار اجل  -٥

املؤمتر الـدويل املـشترك بـني األمـم املتحـدة واألرجنـتني بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف                      
  .٢٠١١مارس / آذار١٨ إىل ١٤إدارة املياه يف بوينس آيرس من 

رجي باألمانـة العامـة   وقد اشترك يف تنظيم املؤمتر كل مـن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـا              -٦
 وحكومـة األرجنـتني     ٢٠١١يف إطار أنشطة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية لعـام                

───────────────── 
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار  …القمة العاملي للتنمية املستدامةمؤمتر تقرير   )3(  
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  املعين بتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث  )4(  

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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. ووكالة الفضاء األوروبية واألمانة العامة جلائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه                   
  .مة األرجنتني الوطنية لألنشطة الفضائية بالنيابة عن حكو اللجنةُواستضافت املؤمتَر

ز علـى املـسائل ذات الـصلة بامليـاه ضـمن            وكان املؤمتُر االجتماع الدويل الثاين الذي يركّ        -٧
سلــسلة االجتماعــات املنظمــة بالتعــاون مــع جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه  

 حــول اســتخدام وكــان املــؤمتر الــدويل األول. ووكالــة الفــضاء األوروبيــة ومبــساعدة ماليــة منــهما
تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه املشترك بني األمـم املتحـدة واململكـة العربيـة الـسعودية ومنظمـة                   

  .٢٠٠٨أبريل /األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة قد ُعقد يف الرياض يف نيسان
 مـن    تطبيقات تكنولوجيا الفضاء اليت توفّر حلوال فّعالـة        ٢٠١١واستكشف مؤمتر عام      -٨

حيــث التكلفــة أو معلومــات أساســية مــن أجــل ختطــيط وتنفيــذ بــرامج أو مــشاريع هتــدف إىل   
تعزيــز إدارة مــوارد امليــاه ومحايتــها واستــصالحها، وتــسهم يف ختفيــف آثــار حــاالت الطــوارئ  

وقــد أتيحــت للمــشاركني يف . املرتبطــة بامليــاه وتــوفري ميــاه شــرب مأمونــة ومكافحــة التــصّحر 
دراســات حــاالت عــن التطبيقــات الناجحــة لتكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة املــؤمتر فرصــة عــرض 
  .موارد املياه يف بلداهنم

تعزيـز قـدرات البلـدان يف اسـتخدام         ) أ: (لت األهداف الرئيسية للمـؤمتر فيمـا يلـي        ومتثّ  -٩
التكنولوجيــا والتطبيقــات واخلــدمات واملعلومــات ذات الــصلة بالفــضاء مــن أجــل استكــشاف   

ــوارد  ــاه؛ ووإدارة م ــك اجملــال؛ و    ) ب(املي ــدويل واإلقليمــي يف ذل ــاون ال ــة التع ــادة ) ج(تقوي زي
الوعي لدى صّناع القرار وأوسـاط البحـث واألوسـاط األكادمييـة بـشأن تطبيقـات تكنولوجيـا                  

تعزيــز ) د(الفــضاء يف معاجلــة القــضايا ذات الــصلة بامليــاه، وخــصوصا يف البلــدان الناميــة؛ و       
رات توعيـة اجلمهـور يف جمـال إدارة مـوارد امليـاه إىل جانـب اإلسـهام                  املبادرات التعليمية ومبـاد   

  .يف عمليات بناء القدرات يف ذلك اجملال
    

    الربنامج  - باء  
ــة        -١٠ ــة الوطني ــؤمتر مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واللجن ــامج امل اشــترك يف وضــع برن

ومشـل الربنـامج سـّت    . هلألنشطة الفضائية وجائزة األمري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـا            
املبادرات واالستراتيجيات من أجـل اسـتخدام       ) أ: (جلسات تقنية ركّزت على املواضيع التالية     
ة مـن الـسواتل يف      اسـتخدام املعلومـات املـستمدّ     ) ب(البيانات الساتلية يف إدارة مـوارد امليـاه؛ و        

ارد امليـاه وتوزيعهـا؛     تطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء علـى إدارة مـو          ) ج(دراسات املياه السطحية؛ و   
تطبيـــق ) ه(تطبيـــق تكنولوجيـــا الفـــضاء علـــى إدارة امليـــاه باملنـــاطق اجلبليـــة والقاحلـــة؛ و) د(و
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اســـتخدام التكنولوجيـــا املتـــصلة ) و(تكنولوجيـــا الفـــضاء علـــى إدارة مـــوارد امليـــاه اجلوفيـــة؛ و
  .ّير املناختغبالفضاء يف التصدي حلاالت الطوارئ املتصلة باملياه والكوارث الطبيعية و

" يـوم جـائزة امليـاه     "ن االجتماع أيـضا جلـسة خاصـة بعنـوان           وعالوة على ذلك، تضمّ     -١١
متــها جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاه كنــشاط خــاص يف إطــار املــؤمتر   نظّ

كمــا . مبـشاركة الفــائزين يف يـوم اجلــائزة ومـسؤولني حكــوميني مـن اململكــة العربيـة الــسعودية     
  .ن املؤمتر أيضا جلسات نقاش ألفرقة عاملة ورحلة ميدانية تقنية ليوم واحدتضّم
وألقى ممثلون عن حكومة األرجنتني ومكتب شؤون الفضاء اخلـارجي واللجنـة التنظيميـة       -١٢

  .وألقى ممثل اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية الكلمة الرئيسية. احمللية كلمات افتتاح وترحيب
ة وأربعون عرضا تقنيا شفويا خالل اجللسات التقنية اليت دامـت ثالثـة أيـام،               وقُدِّم ثالث   -١٣

وقــد ركّــزت مجيــع العــروض علــى  . كمــا قُــدِّمت ســّت ورقــات يف جلــسة لعــرض ملــصقات  
التطبيقات الناجحة لتكنولوجيـا الفـضاء ومـوارد املعلومـات املتـصلة بالفـضاء الـيت تـوفّر حلـوال                  

ت أساسـية مـن أجـل ختطـيط وتنفيـذ بـرامج أو مـشاريع يف                 فّعالة من حيث التكلفـة أو معلومـا       
ــّدها          ــك دراســات حــاالت أع ــا يف ذل ــاه، مب ــصلة باملي ــاه والكــوارث املت ــوارد املي جمــايل إدارة م

كما تضّمن املـؤمتر عروضـا عـن احتياجـات املـستخدمني النـهائيني املعنـيني بـإدارة                  . املشاركون
اء القـدرات الدوليـة واإلقليميـة الالزمـة لتنفيـذ           موارد املياه، وكذلك عن مبادرات التعـاون وبنـ        
  .برامج التنمية املستدامة يف البلدان النامية بنجاح

وأعقبت اجللسات التقنية اجتماعات لفريقني عاملني ُشكِّال إلعداد مالحظـات املـؤمتر              -١٤
 .وتوصياته وطرح مقترحات من أجل مـشاريع املتابعـة ودراسـة الـشراكات الـيت ميكـن إقامتـها          

وركز الفريق العامـل األول علـى املـسائل ذات الـصلة بـالتطبيق املتكامـل لتكنولوجيـا وبيانـات                    
ونــاقش الفريـق العامــل الثـاين بنــاء القـدرات والــسياسات اخلاصـة بالبيانــات والتعــاون     . الفـضاء 

ــام   . الـــدويل واإلقليمـــي ــة وقـ ــا يف اجللـــسة اخلتاميـ وقـــدم رئيـــسا الفـــريقني العـــاملني تقريريهمـ
  .كون يف املؤمتر مبناقشتهما واعتمادمهااملشار
  .ليزية واإلسبانية باالستعانة بالترمجة الفوريةكدير املؤمتر باللغتني اإلنوأُ  -١٥
    

    احلضور والدعم املايل  - جيم  
وّجهت األمم املتحدة، نيابة عن اجلهـات املنظمـة للمـؤمتر، الـدعوة إىل البلـدان الناميـة                 -١٦

واشـُترط للتأهـل للمـشاركة أن يكـون املرّشـحون مـن             .  املـؤمتر  لترشيح أشخاص للمشاركة يف   
. َحَملة الشهادات اجلامعية ومن ذوي اخلربة املهنية يف ميدان لـه صـلة باملوضـوع العـام للمـؤمتر                  
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واخــتري املــشاركون علــى أســاس خــربهتم العمليــة يف بــرامج أو مــشاريع أو منــشآت تــستخدم    
. كــن أن تــستفيد مــن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء بالفعــل تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء أو مي

وُشّجعت على وجه اخلصوص مشاركة أخصائيني يف مواقـع املـسؤولية مـن الكيانـات الوطنيـة                 
  .والدولية على السواء

صتها األمم املتحدة وحكومـة األرجنـتني ووكالـة الفـضاء           واسُتخدمت األموال اليت خصّ     -١٧
  د العزيــز العامليــة للميــاه يف تــوفري الــدعم املــايل ملــشاركة األوروبيــة وجــائزة األمــري ســلطان بــن عبــ

 مـشاركا دعمـا ماليـا كـامال مشـل الـسفر             ٢١وتلقّى مـا جمموعـه      .  شخصا من البلدان النامية    ٢٦
وتلقّـى مخـسة    . اجلوي الدويل ذهابا وإيابا واإلقامة الفندقية وبدل معيشة يومي طوال فتـرة املـؤمتر             

  ).ما السفر اجلوي أو اإلقامة الفندقية وبدل املعيشةإ(مشاركني دعما ماليا جزئيا 
ووفّـــرت اهليئـــة املـــضيفة، وهـــي اللجنـــة الوطنيـــة لألنـــشطة الفـــضائية، مرافـــق املـــؤمتر    -١٨

 مـن املطـار   ملـستفيدين مـن دعـم مـايل       اوخدمات الـسكرتارية والـدعم الـتقين ونقـل املـشاركني            
  . يف املؤمترمت عددا من األنشطة االجتماعية جلميع املشاركنيوإليه، ونظّ

أذربيجـان،  :  مشاركا من الدول الـسّت والعـشرين التاليـة         ٩٠وحضر املؤمتر أكثر من       -١٩
األرجنتني، أرمينيـا، إكـوادور، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أوروغـواي، بـاراغواي، باكـستان،                 

العربيــة الربازيــل، بولنــدا، دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات، بــريو، تايلنــد، تــونس، اجلمهوريــة  
الــسورية، شــيلي، العــراق، مجهوريــة فنـــزويال البوليفاريــة، كوســتاريكا، كينيــا، املكــسيك،         

وقــد ُمثِّــل . اململكــة العربيــة الــسعودية، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلنــد، الواليــات املتحــدة األمريكيــة
أيـــضا مكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة  

  .وجائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه) ليونسكوا(
    

    حملة عامة عن اجللسات التقنية  -ثانيا  
ناقشت اجللسة التقنية األوىل مبادرات واستراتيجيات اسـتخدام البيانـات الـساتلية مـن                -٢٠

درات ووضـع   أجل إدارة موارد املياه، ومشلت مسائل مثل التعاون الدويل واإلقليمـي وبنـاء القـ              
 بـشأن الربنـامج اهليـدرولوجي        إيـضاحي  وقُـدِّم للمـشاركني عـرض     . السياسات واألطر الوطنيـة   

الدويل التابع لليونسكو، وهو الربنامج احلكومي الدويل الوحيد ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة                
. املخصَّص بالكامل ألحباث املياه وإدارة موارد املياه والتعليم وبنـاء القـدرات يف هـذين اجملـالني               

-١٩٦٥( بعـد العقـد اهليـدرولوجي الـدويل          ١٩٧٥وقد ُصمِّم الربنامج، الذي اسُتحدث عام       
ــى مراحــل مــن ســّت ســنوات       ، حبيــث يلّبــ )١٩٧٤ ــذ عل ــدول األعــضاء وينفِّ ي احتياجــات ال
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وهتـدف املرحلـة احلاليـة، وهـي الربنـامج اهليـدرولوجي الـدويل           . للتكيف مع عـامل سـريع الـتغري       
الـنظم الواقعــة حتـت الــضغط   : الــنظم املعتمـدة علــى امليـاه  "املعنـون  و) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الـسابع  

 العامليـة علـى   تغّيـرات ، إىل التوصل إىل فهم علمـي أفـضل ألثـر ال         "والتدابري اجملتمعية للتصدي له   
النظم املائية وربط النتائج العلمية بالسياسات من أجل التـرويج لـإلدارة املـستدامة ملـوارد امليـاه                  

  .م يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإىل جانب اإلسها
مبادرة الشبكة العاملية املعنيـة باملعلومـات      " حول    إيضاحي كما قُدِّم للمشاركني عرض     -٢١

ــة   ــة يف األراضـــي القاحلـ ــاه والتنميـ ــة بامليـ ــ" املتعلقـ ــامج  الـــيت تنفّـ ــار الربنـ ــسكو يف إطـ ذها اليونـ
ة موارد املياه يف املناطق القاحلـة       اهليدرولوجي الدويل من أجل تعزيز القدرات العاملية على إدار        

أداة قويــة مــن أجــل التــرويج للخــربات العامليــة وتقامسهــا فيمــا خيــص  واملبــادرة . وشــبه القاحلــة
إدراك شــح املــوارد املائيــة يف األراضــي القاحلــة وإدارهتــا إىل جانــب النــهوض بالتعــاون الــدويل  

  .واإلقليمي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة
 SAC-D Aquarius املــشاركون يف املــؤمتر علــى مــستجدات املــشروع الــساتلي وأُطلــع  -٢٢

اللجنــة  وهــو بعثــة دوليــة يــشترك يف إعــدادها كــل مــن )أكواريــوس/ســاتل التطبيقــات العلميــة(
ــة والفــضاء يف الواليــات املتحــدة      ــة للمالحــة اجلوي ــة لألنــشطة الفــضائية واإلدارة الوطني الوطني

يطاليـة واملركـز الـوطين للدراسـات الفـضائية يف فرنـسا ووكالـة              مبشاركة من وكالـة الفـضاء اإل      
تغّيـر  الفضاء الكندية واملعهـد الـوطين لبحـوث الفـضاء يف الربازيـل مـن أجـل رصـد احمليطـات و                     

ويتمثـل أحـد األهـداف الرئيـسية للمـشروع يف تقـدير درجـة               .  وإجراء الدراسات البيئيـة    املناخ
 تلك املعلومـات ذات أمهيـة جوهريـة يف فهـم دورة             نَّحرارة سطح البحر وملوحته بالنظر إىل أ      

  .املاء والتفاعل بني احمليط والغالف اجلوي إىل جانب وضع مناذج مناخية طويلة األجل
دراسـات حـاالت بـشأن التطبيـق النـاجح            إيـضاحية عـن    نت اجللسة عروضا  كما تضمّ   -٢٣

ــة بتحــسني إدا     ــة املتعلق ــة والوطني ــشاريع اإلقليمي ــا الفــضاء يف امل ــاه يف أمريكــا  لتكنولوجي رة املي
اجلنوبيــة إىل جانــب ورقــات حــول وضــع أطــر قانونيــة وسياســات وطنيــة واســتراتيجيات لبنــاء  

  .القدرات يف ذلك اجملال
ونظــرت اجللـــسة التقنيـــة الثانيـــة يف اســتخدام املعلومـــات املـــستمدة مـــن الـــسواتل يف     -٢٤

 استخدام بيانـات رصـد      وُعرضت على املشاركني دراسة حالة بشأن     . دراسات املياه السطحية  
ص حبــرية نيفاشــا بكينيــا كمثــال جيــد علــى إمكانــات       األرض مــن أجــل فهــم وتقــدير تقلّــ    

صا سـريعا يف امتـدادها      ويف الـسنوات األخـرية، شـهدت حبـرية نيفاشـا تقلّـ            . تكنولوجيا الفـضاء  
ويف حماولـة لتفـسري ذلـك الـتقلص التـدرجيي، وضـعت خمتلـف العوامـل بعـني                   . با يف عمقها  وتقلّ
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 نقـص  بيـد أنَّ . تغّيـر املنـاخ  العتبار، وعلى رأسها أنـشطة البـستنة وزراعـة األزهـار إىل جانـب       ا
 يف حـوض    تغّيـرات املعلومات املوثوقة بشأن خرائط احلوض أعاق يف املاضي التقـدير الكمـي لل            

البحرية على النحو الواجب كمـا أنـه حـال دون صـحة التنبـؤات باألوضـاع احملتمـل أن تـسود            
وأتاح استخدام بيانات رصد األرض اإلمكانية الوحيدة لتوفري املعلومات الالزمـة           . ليف املستقب 

واسـُتخدمت بيانـات    . لتحليل أوسع وأكثـر تكـامال للـبحرية وصـوال إىل فهـم أفـضل حلوضـها                
ــد     ــشعار األراضــي عــن بع ــراتلرســم خــرائط ال ) الندســات(ســاتل است ــل  تغّي ــشاطئية وحتلي  ال

 الــشاطئية واألســباب تغّيــرات الوقــت وكــذلك االرتبــاط بــني ال مبــرورتغّيــراتاجتاهــات تلــك ال
مث . واسُتخدمت بيانات قياس االرتفاع الساتلية لتقييم التقلـب يف مـستوى الـبحرية   . احملتملة هلا 

اسُتخدمت قيود التهطال على أساس بيانات بعثة قيـاس هطـول األمطـار املداريـة ملعرفـة مـا إذا                    
مث .  يف منــط التــهطال يف املنطقــةتغّيراتنيفاشــا مرتبطــة بــالكانــت التقلبــات يف مــستوى حبــرية  

لدراســة التباينــات يف ) GRACE(اســُتخدمت بيانــات البعثــة التجريبيــة للمنــاخ وقيــاس اجلاذبيــة 
كتلة املياه على امتـداد منطقـة تـشمل حـوض حبـرية نيفاشـا بكاملـه ومقارنتـها باملنطقـة احمليطـة                       

ذا كانــت التباينــات يف حبــرية نيفاشــا تــرتبط بالتباينــات  بــبحرية فيكتوريــا مــن أجــل معرفــة مــا إ
ــراتوأعطــى ذلــك بعــض املؤشــرات حــول مــا إذا كانــت ال  . املوجــودة يف حبــرية فيكتوريــا  تغّي
  .مناخية أو بسبب اإلنسان

وبينــت عــروض أخــرى خــالل اجللــسة طرائــق تطبيــق تكنولوجيــا ومعلومــات الفــضاء    -٢٥
والتحكم فيهـا واإلسـهام يف وضـع اخلطـط الوطنيـة بـشأن       على رصد موارد املياه يف األرجنتني   

سالمة املياه يف باراغواي ورصد البحريات الضحلة يف سهل البامبـاس وضـمان جـودة امليـاه يف          
خمتلف منـاطق أمريكـا الالتينيـة إىل جانـب إعـداد قائمـة حـصرية موثوقـة باألراضـي الرطبـة يف                       

  .حوض هنر بابالوابان يف املكسيك
لسة التقنية الثالثـة يف مـسائل تتعلـق بتطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء علـى إدارة               ونظرت اجل   -٢٦

ت اجللسة بكلمة رئيسية حول دور التكنولوجيا املتقدمـة يف جمـايل   واسُتهلّ. وتوزيع موارد املياه  
الرصد واملعلومات يف معاجلة قضايا املياه العاملية وهـو مـا حـدد مـسار املناقـشات الـيت أجريـت                

وأكدت الكلمة الرئيسية على الدور املهم لعمليـات رصـد األرض مـن الفـضاء يف                . رأثناء املؤمت 
الالزمـة  ) من قبيل بيانات التهطال والتبّخر وتـدفق البخـار        ( اهليدرولوجية األولية    تغّيراتمجع امل 

. لوضع النماذج العلمية املالئمة وإجراء تنبؤات موثوقة يف جمال األرصـاد اجلويـة اهليدرولوجيـة              
حــت للمــشاركني معلومــات مرجعيــة مفيــدة جــدا بفــضل املقارنــة بــني األجهــزة الــساتلية    وأتي

ــهطال   ــاس الت ــة لقي ــة واملوجــات     (احلالي ــيت تعمــل بالنطاقــات حتــت احلمــراء والنطاقــات املرئي ال
كمـا  . رةإىل جانب حملة عامة عـن البعثـات الـساتلية احلاليـة واملقـرّ             ) الصغرية والرادارات الفعالة  
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تقدير حجـم التـهطال اعتمـاداً علـى معلومـات مستـشَعرة عـن          "كون على مشروع    أطلع املشار 
الــذي ينفِّــذه مركــز )" PERSIANNبرســيان (ُبعــد باســتعمال الــشبكات العــصبية االصــطناعية  

ــا         ــابع جلامعــة كاليفورني ــن ُبعــد الت ــة واالستــشعار ع الواليــات (األرصــاد اجلويــة اهليدرولوجي
 الذي يـوفر للمـستخدمني يف أحنـاء العـامل تقـديرات شـبه آنيـة                 بالتعاون مع اليونسكو،  ) املتحدة

  .بشأن حجم التهطال العاملي على أساس بيانات الرصد الساتلي واألرضي على حد سواء
كمــا تناولــت العــروض املقدَّمــة يف اجللــسة أمهيــة اســتخدام البيانــات الــساتلية البــصرية    -٢٧

يــاه يف املنــاطق الزراعيــة وإدارة األراضــي واملعتمــدة علــى املوجــات الــصغرية لكــشف مــوارد امل
وقُّدم عدد من دراسات احلـاالت حـول تطبيـق البيانـات            . الزراعية بكفاءة والتنبؤ الدقيق بالغلة    

املستشَعرة عن بعد يف مشاريع أحباث التبخر الكلي اإلقليمية ومن أجل كشف نوعيـة امليـاه يف                 
ــواي  ــر أوروغ ــستجدات   . هن ــى م ــشاركون عل ــع امل ــا أطل ــاتل الرصــد    كم ــة س ــشروع كوكب  م

ف مـن سـاتلني مـزوَّدين بـأجهزة         األرجنتـيين الـذي سـيتألّ     ) SAOCOMسـاوكوم   (واالتصاالت  
 لرصد األرض يف مجيـع األحـوال        Lدي  رادار ذي فتحة اصطناعية قياسي قطيب يف النطاق التردّ        

 آثـار   نت اجللسة عروضا حول استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل ختفيـف          كما تضمّ . اجلوية
وســلَّم  . حــاالت الطــوارئ املرتبطــة بامليــاه ودعــم نظــم اإلنــذار الوطنيــة حلــاالت الطــوارئ         

 كــبرية يف جمــال بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة مــن أجــل   املــشاركون بــضرورة بــذل جهــودٍ 
  .النجاح يف دمج تلك التكنولوجيا يف الربامج الوطنية إلدارة التصدي للكوارث

لتقنيـة التاليـة تطبيـق تكنولوجيـا الفـضاء علـى إدارة امليـاه يف املنـاطق                  وناقشت اجللسة ا    -٢٨
ــة  ــة والقاحل ــسة علــى أنَّ    . اجلبلي ــاء تلــك اجلل ــة أثن ــد يف العــروض املقدم ــاطق وجــرى التأكي  املن
وميكــن أن تتفــاقم نــدرة امليــاه يف تلــك  .  القاحلــة هــي األكثــر عرضــة للتــصّحر هالقاحلــة وشــب

و الـسكاين وارتفـاع اسـتهالك الفـرد مـن امليـاه وتـدهور نوعيـة                 املناطق بسبب قـضايا مثـل النمـ       
ــة واحلــضرية        ــاه الزراعي ــداد املي ــاه يف نظــم إم ــد املي ــاع فاق ــوث وارتف ــسبب التل ــاه ب وســلَّم . املي

املشاركون أيضا بأن تلك املسائل قاسم مشترك بـني مجيـع املنـاطق اجلغرافيـة وتنبغـي معاجلتـها                   
وبيَّنـت الورقـات التقنيـة املعروضـة يف اجللـسة           . ى حـد سـواء    على املستويني الوطين والدويل عل    

ــة         ــاه لألغــراض الزراعي ــى املي ــيم الطلــب عل ــى اإلســهام يف تقي ــضاء عل ــا الف ــدرات تكنولوجي ق
وأظهـر بعـض املـشاريع      . واختيار مواقع السدود والتحكم فيهـا واإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه            

ائية ميكــن أن يــساعد علــى تقلــيص اســتخدام امليــاه يف  االســتخدام املالئــم للمعلومــات الفــضأنَّ
   يف املائــة، ويف الــري بنــسبة   ٥٠ يف املائــة، ويف الــصناعة بنــسبة   ٣٠املنــاطق احلــضرية بنــسبة   

 يف املائة، وخصوصا عندما ُتستكمل تكنولوجيا الفضاء بأساليب تقليديـة مـن قبيـل جتميـع                 ٥٠
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ُعرضـت علـى املـشاركني دراسـات حـاالت يف هـذا        و. مياه األمطار وإعادة تغذية املياه اجلارية     
  .الشأن من األرجنتني وشيلي واململكة العربية السعودية واهلند

إذ سـلَّم املـؤمتر     . ومن األمور األخرى اليت تناولتها اجللسة إدارة املياه يف املناطق اجلبلية            -٢٩
 الـــنظم اإليكولوجيـــة اجلبليـــة اهلـــشة، مثـــل األنـــديز، ذات أمهيـــة جوهريـــة كاحتياطيـــات  بـــأنَّ

ــاه العذبــة، وخــصوصا يف املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة، لكنــها شــديدة      اســتراتيجية مــن املي
وُعرض على املشاركني أمثلة علـى اسـتخدام        .  واألنشطة االقتصادية  تغّير املناخ الضعف بسبب   

من أجل جرد األهنـار اجلليديـة األرجنتينيـة ودراسـات مـستجمعات امليـاه              بيانات رصد األرض    
كمــا  . اجلليديــة حلوضــي هنــري رميــا ومانتــارو يف بــريو     -يف منطقــة األنــديز واحملاكــاة املائيــة   

استعرضــت العــروض املقدَّمــة يف اجللــسة بعــض الــسياسات الوطنيــة واألطــر التــشريعية املرتبطــة 
  . يف املناطق اجلبليةبتقييم موارد املياه وإدارهتا

وناقشت اجللسة التقنية اخلامسة تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء علـى إدارة مـوارد امليـاه          -٣٠
 العـامل تواجـه أشـد الـضغوط     عيدصـ  املناطق القاحلة وشـبه القاحلـة علـى          وأشري إىل أنَّ  . اجلوفية

تواجـه مـديري امليـاه يف    وتـشمل التحـديات الـيت     . من أجل اإلمداد مبوارد املياه العذبة وإدارهتـا       
وممــا . تلــك املنــاطق النمــو الــسكاين والتحــضر واألمــن الغــذائي والتلــوث مــن خمتلــف املــصادر  

 إىل تفـاقم شـّح امليـاه وتـواتر الفيـضانات      تغّيـر املنـاخ  يضاف إىل تلك الضغوط توقـع أن يـؤدي     
يـة املتـوافرة واملتجـددة      والتقييم الدقيق للمـوارد املائ    . واجلفاف يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة     

 األسـس العلميـة   وإدارهتا أصعب يف املناطق شبه القاحلة مقارنة بالبلدان الغنيـة بامليـاه؛ كمـا أنَّ              
ويف ذلــك الــشأن، ُعرضــت علــى املــشاركني أمثلــة بــشأن كيفيــة  . حمــدودة والبيانــات شــحيحة

الخنفـاض املفـرط يف     فمـع ا  . استخدام تكنولوجيا الفضاء يف باكستان لرصد ضخ امليـاه اجلوفيـة          
التهطال ودورة الفيضانات غري املتواترة يف البلد، ميكن أن يؤدي الضخ املفرط وغـري املـضبوط                 

والتـوازن بـني إعـادة      . وغري املرصود للمياه اجلوفية إىل استنفاد طبقـات امليـاه اجلوفيـة املوجـودة             
. صـد ضـخ هـذه امليـاه    تغذية طبقات املياه اجلوفية وتصريفها ال ميكن أن يتحقـق سـوى لـدى ر           

ويبيِّن املشروع الذي اضطلعت به جلنـة حبـوث الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي يف باكـستان                    
ميــزة اســتخدام الــصور الــساتلية العاليــة التحليــل، والــيت تكملــها تكنولوجيــات النظــام العــاملي    

ة، مـن أجـل رصـد    لتحديد املواقع والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ونظام املعلومـات اجلغرافيـ   
  .ضخ املياه اجلوفية والتحكم فيه، وخصوصا يف القطاع الزراعي

كما تضمنت اجللـسة دراسـة حالـة حـول اسـتخدام تقنيـة املفاضـلة يف قيـاس التـداخل                       -٣١
. من أجل إدارة نظام الري يف املكـسيك       ) DInSAR(باستخدام الرادار ذي الفتحة االصطناعية      

التـابع  ) إنفيـسات (ذي الفتحـة االصـطناعية مـن الـساتل البيئـي            وقد اسُتخدمت بيانات الـرادار      
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لوكالة الفضاء األوروبية من أجل احلصول على صور خمطـط تـداخل عاليـة التحليـل مـن أجـل                   
رصد البنية التحتية للري بدقة وفعاليـة مـن حيـث التكلفـة يف املنـاطق الـيت يـزداد فيهـا احتمـال                        

ورقــات أخــرى ُعرضــت يف اجللــسة مــدى فعاليــة تطبيــق وبيَّنــت . املخــاطر اجليولوجيــة والبيئيــة
بيانات رصـد األرض يف تقـدير مـوارد امليـاه اجلوفيـة يف تـونس وحتديـد املنـاطق الـيت حيتمـل أن                         

  .توجد هبا مياه جوفية يف اجلمهورية العربية السورية
ونظرت اجللسة التقنية السادسة يف استخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف التـصدي حلـاالت                 -٣٢

ــة و   ــاه واملخــاطر الطبيعي ــاخ الطــوارئ املرتبطــة باملي ــر املن وأُطلــع املــشاركون علــى أحــدث   . تغّي
التطورات فيما خيص ميثاق التعاون على حتقيـق االسـتخدام املنـسق للمرافـق الفـضائية يف حـال        

 يف إدارة التـصدي حلـاالت    اآلونـة األخـرية  يفوقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجيـة وإسـهاماته        
وكان امليثاق، الذي اسُتحدث يف اليونيسبيس الثالث الـذي ُعقـد      . جلنوبيةالطوارئ يف أمريكا ا   

ــام  ــام  ١٩٩٩عـ ــسته عـ ــسي    ٢٠٠٠ وأسـ ــوطين الفرنـ ــز الـ ــة واملركـ ــضاء األوروبيـ ــة الفـ  وكالـ
ــة، مثــرة تعــاون دويل بــني مــالكي بعثــات رصــد       ــة الفــضاء الكندي للدراســات الفــضائية ووكال

 البيانـات الـساتلية ملـساعدة الـسلطات املعنيـة      األرض ومـشغِّليها إلتاحـة احلـصول الـسريع علـى     
واســتهدف . بــإدارة التــصدي للكــوارث يف حــال وقــوع كارثــة طبيعيــة أو مــن صــنع اإلنــسان  

امليثاق توفري نظام موحَّد لتلقّي البيانـات الفـضائية وتقـدميها، مـن خـالل املـستخدمني املـرخص           
 الونبـع االتفـاق مـن التـسليم بأنـه           . ةهلم، إىل املتضررين من الكوارث الطبيعيـة أو التكنولوجيـ         

ــ قــدرة ــة  علــى مبفــرده شغِّل أو ســاتل مل . التــصدي لتحــديات إدارة التــصدي للكــوارث الطبيعي
وخصصت كل وكالة عضو موارد لـدعم أحكـام امليثـاق مبـا يـساعد علـى التخفيـف مـن آثـار                       

ــاة اإل ــسبته حنــو  وأشــري إىل أنَّ. نــسان ويف املمتلكــاتالكــوارث يف حي ــة مــن   ٣٠ مــا ن يف املائ
حـاالت تفعيــل امليثـاق، علــى مـدى العــامني الفـائتني، متــت عـن طريــق مكتـب شــؤون الفــضاء       

برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث               اخلارجي و 
ا مـ ك. ق، ومها كيانان تابعان لألمم املتحدة خولت هلما صالحية طلـب تفعيـل امليثـا     )اليونيتار(

ُسلِّم بأن امليثاق ميثل منوذجا لتعاون دويل ناجح يف استخدام األدوات الفضائية مـن أجـل إدارة        
التــصدي للكــوارث مــن خــالل تــوفري البيانــات الفــضائية جمانــا عــن طريــق آليــات عامليــة كفــؤة 

ومع ذلك، فإن هنـاك حاجـة لتـدريب خـاص للمهنـيني مـن وكـاالت احلمايـة               . لتقدمي البيانات 
دنيــة وإدارة التــصدي للكــوارث مــن أجــل اســتخدام البيانــات الفــضائية علــى حنــو أكفــأ يف     امل

  .البلدان النامية
ة مـن    إسهام البيانات املستمدّ   كما أُطلع املشاركون على أحدث التطورات فيما خيصّ         -٣٣

األرجنتــــيين يف منذجــــة املخــــاطر ) ســــاوكوم(رة لــــساتل الرصــــد واالتــــصاالت البعثــــة املقــــّر
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نت اجللسة دراسة حالة بشأن استخدام الرادار ذي الفتحـة          كما تضمّ . ؤ هبا لوجية والتنبّ اهليدرو
االصطناعية والبيانات الساتلية البصرية يف رصد الفيضانات يف تايلند، وكـذلك عروضـا حـول               

ــة    ــة لنمذجـ ــات جمانيـ ــاخ براجميـ ــر املنـ ــهام   تغّيـ ــوادور، وإسـ ــاطر يف إكـ ــصدي للمخـ  وإدارة التـ
يف وضع مؤشرات مـواطن الـضعف يف كوسـتاريكا، وتقيـيم التـهطال فـوق                تكنولوجيا الفضاء   

  .املنطقة اجلنوبية الشرقية من أمريكا اجلنوبية
ويف جلــسة لعــرض ملــصقات يف املــؤمتر، مت تنــاول دراســات حــاالت بــشأن التطبيقــات     -٣٤

  .يلند والعراقالناجحة لتكنولوجيا الفضاء على إدارة املياه يف أذربيجان واألرجنتني وأرمينيا وتا
وميكــن االطــالع علــى مجيــع الورقــات املقدَّمــة يف اجللــسات التقنيــة للمــؤمتر وكــذلك يف      -٣٥

  ).ftp1.conae.gov.ar(جلسة عرض امللصقات يف املوقع الشبكي للجنة الوطنية لألنشطة الفضائية 
    

    اتهاستنتاجات املؤمتر وتوصي  -ثالثا  
عقــب املــداوالت الــيت جــرت يف اجللــسات التقنيــة، أُنــشئ فريقــان عــامالن مــن أجــل     -٣٦

دراســة مــسائل وشــواغل يف خمتلــف اجملــاالت ومناقــشة احللــول املمكنــة باســتخدام تكنولوجيــا  
الفضاء وصوغ مالحظات املـؤمتر وتوصـياته واخلـروج بأفكـار ملـشاريع جديـدة يف حـال اختـاذ                    

  .إجراءات للمتابعة
د الفريق العامل املعين بالتطبيقات املتكاملة للتكنولوجيا والبيانـات الفـضائية علـى           وحدَّ  -٣٧

إدارة موارد املياه املهام الرئيسية فيما خيص مشاريع املتابعة وما يقترن بذلك مـن أعمـال ينبغـي          
ه واتفق الفريق العامل على ضرورة أن يكوِّن كل عضو، على املـستوى الـوطين، فريقـ               . إجنازها

وعلــى الــصعيد اإلقليمــي،  . ي يف اجملــاالت املفــضلةـالقطــري اخلــاص وحيــدد املــشروع التجريبــ 
ينبغي ألعضاء كل فريق وطين أن يتقامسوا البيانـات والدرايـة الفنيـة وييـّسروا تبـادل املعلومـات             

وعالوة على ذلك، ينبغي تكـوين فريـق متابعـة، يكـون مفتوحـا              . باعتباره أساس التعاون بينهم   
  : مجيع املشاركني يف املؤمتر، لألغراض التاليةأمام

تعمــيم اســتنتاجات املــؤمتر وتوصــياته علــى املؤســسات والوكــاالت املعنيــة يف     )أ(  
  بلدان املشاركني األصلية؛

تطــوير مفهــوم مــشروع تعــاوين متعــدد اجلنــسيات حــول اســتخدام البيانــات      )ب(  
  الساتلية لدراسة موارد املياه وإدارهتا؛
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ء موقع شبكي أو بوابة من أجل تـداول نتـائج مـشاريع املتابعـة فيمـا بـني                   إنشا  )ج(  
وميكن أن تكون بوابة التواصـل هـذه األسـلوب الرئيـسي للحفـاظ علـى              . املستخدمني النهائيني 

  عالقة التعاون بني مقدِّمي البيانات ومستخدميها؛
  .اتكوين فرق عاملة من أجل وضع مناذج هيدرولوجية يف مناطق بعينه  )د(  

وناقش املشاركون يف الفريق العامل عددا من املقترحات اخلاصـة باملـشاريع التجريبيـة                 -٣٨
حول إدارة مستجمعات املياه من أجل االستفادة املثلى من املوارد األرضـية واملائيـة باسـتخدام                

مهيـة  وسـلَّم املـشاركون باأل    . التكنولوجيا والبيانات الفضائية يف املناطق القاحلـة وشـبه القاحلـة          
 علـى األحـواض يف املنـاطق اجلبليـة، مبـا يف ذلـك            تغّير املنـاخ  الكبرية للمشاريع اليت تتناول تأثري      

وضع مناذج انـسياب الـثلج الـذائب ورصـد األهنـار اجلليديـة ودراسـة املـروج الرطبـة يف اجلبـال              
يــات وبــريو  أحــواض األنــديز يف األرجنــتني ودولــة بوليفيــا املتعــددة القومولــوحظ أنَّ. املرتفعــة

  .وشيلي ستتيح نطاقا واسعا لتلك املشاريع املقترحة يف حال تنفيذها هناك
وُســلِّم بــأن أســاليب االستــشعار عــن بعــد ال غــىن عنــها يف معاجلــة إدارة امليــاه عمومــا    -٣٩

ــى وجــه اخلــصوص    ــاه عل ــسهم   . والكــوارث املرتبطــة باملي ــات رصــد األرض أن ت وميكــن لبيان
 بالفيـضانات ورسـم خـرائط امتـداد الفيـضانات وتقيـيم األضـرار بعـد                 بكفاءة يف منهجية التنبؤ   

واألحـداث اخلطـرية األخـرى الـيت يلـزم رصـدها علـى خمتلـف النطاقـات اإلقليميـة                    . الفيضانات
ــراتهــي  ــاه  تغّي ــسبة إىل املي ــشأن، ينبغــي  .  أمنــاط اجلفــاف واســتخدام األرض بالن ويف ذلــك ال

وجات الصغرية املوجـودة، مـن قبيـل الـساتل الـراداري            استخدام البيانات املستقاة من أجهزة امل     
يف ) إنفيــسات(، والــساتل البيئــي Cيف النطــاق التــرددي ) رادارســات(ذو الفتحــة االصــطناعية 

ــرددي   ــدم لرصــد األراضــي   Cالنطــاق الت ــساتل املتق ــوس(، وال ــرددي  ) آل ، يف Lيف النطــاق الت
ــيت نوقــشت   ــة ال ــشاريع التجريبي ــساع . امل ــة   ومــن املمكــن أن ت ــات الراداري د جمموعــة مــن البيان

" تـريا "بالـساتل  ) مـوديس (والصور البـصرية املتلقـاة مـن املطيـاف التـصويري املتوسـط التحليـل           
) آســتري(واملقيــاس اإلشــعاعي املتقــدم احملمــول يف الفــضاء لالنبعاثــات واالنعكاســات احلراريــة    

 جــدا التــابع لــإلدارة الوطنيــة  واملقيــاس اإلشــعاعي املتقــدم ذي التحليــل العــايل  " تــريا"بالــساتل 
ولــذلك جيــب اســتخدام بيانــات  . تغّيــراتلدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي، علــى تعقّــب ال 

وعـالوة علـى ذلـك، جيـب        . املوجات الصغرية والبيانات البصرية علـى حـد سـواء يف املـشاريع            
  .التحقق املوقعي من صحة البيانات يف مواقع املشاريع

رورة قيــام أفرقــة عمــل وطنيــة بوضــع منهجيــة مــشتركة لتنفيــذ واتفــق الفريــق علــى ضــ  -٤٠
كمــا نــاقش املــشاركون خطــط عمــل وإجــراءات الرصــد والتقيــيم ودرســوا فــرص     . املــشاريع
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ــل ــد علــى أنَّ . التموي ــدة علــى متخــذي    وجــرى التأكي ــذ املــشاريع املقترحــة ســيعود بالفائ  تنفي
. ى املزيـد مـن املعلومـات املوثوقـة        القرارات يف البلدان املشاركة حيث سيتيح هلـم احلـصول علـ           

وعالوة على ذلك، فـإن تنفيـذ تلـك املـشاريع مـن شـأنه حتـسني إدارة املـوارد األرضـية واملائيـة                        
  .وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل واإلسهام يف بناء القدرات يف البلدان النامية

الدويل واإلقليمـي احلاجـة   وناقش الفريق العامل املعين ببناء القدرات والتعليم والتعاون           -٤١
إىل إرساء األطر التعليمية املستدامة ذاتيا والطويلة األجل الالزمة للنجاح يف دمـج التكنولوجيـا               

كمـا أكـد الفريـق العامـل        . واخلدمات املرتبطة بالفـضاء يف الـنظم املتكاملـة إلدارة مـوارد امليـاه             
لمعلومـات املـستقاة مـن الفـضاء     على احلاجة إىل تعزيز التعاون الـدويل مـن أجـل دمـج أفـضل ل              

وعـالوة علـى ذلـك، توجـد حاجـة شـديدة إىل تفـسري              . يف عملية صـنع الـسياسات والقـرارات       
النتــائج العلميــة بلغــة مفهومــة علــى مــستويات صــنع الــسياسات والقــرارات لــدى املؤســسات    

  .احلكومية القائمة على إدارة املياه
عـن طريـق نظـم الـتعلم اإللكتـروين باسـتخدام            وناقش الفريق العامل أمهية نقل املعرفـة          -٤٢

كما ُسلِّم بأنـه علـى الـرغم مـن الـبىن التحتيـة اهلائلـة يف جمـال                 . الربامج الشبكية للتعليم عن بعد    
بناء القدرات لدى بعض البلدان، فإنه ال يـزال هنـاك نقـص كـبري يف املـوظفني املـدرَّبني تـدريبا                      

ونـاقش  . ملعنية حباالت الطوارئ ذات الصلة باملياه     مالئما يف املؤسسات والوكاالت احلكومية ا     
الفريــق اخلطــوات الالزمــة لــسد تلــك الثغــرة، مبــا يف ذلــك تطــوير املــوارد البــشرية وإنــشاء أطــر 
مؤسسية وختصيص املوارد املالية الكافية وإقامـة شـراكات بـني احلكومـة واألوسـاط األكادمييـة                 

  .والصناعية واحمللية
امل يف أنشطة املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء           كما نظر الفريق الع     -٤٣

 دورات الدراسـات العليـا ملـدة        ورأى املـشاركون أنَّ   . باللغة العربية املنتسب إىل األمـم املتحـدة       
كمـا نـاقش    . تسعة أشهر اليت تقـدِّمها تلـك املراكـز عظيمـة الفائـدة علـى مجيـع البلـدان الناميـة                    

 أن تقـدم املعاهـد التعليميـة واجلامعـات بـرامج قـصرية األجـل وطويلـة         الفريق العامل احلاجة إىل 
األجل على السواء حـول تكنولوجيـا االستـشعار عـن بعـد ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة لفائـدة                     

  .املتخصصني من البلدان النامية
وأسفرت مداوالت األفرقة العاملة عن عـدد مـن التوصـيات الـيت اعُتمـدت يف اجللـسة                    -٤٤
  .مية للمؤمتراخلتا
وأوصــى املــؤمتر باســتمرار املمارســة املتمثلــة يف إقامــة دورات وحلقــات عمــل تدريبيــة    -٤٥

قصرية وطويلة األجل بالتعاون مع أجهزة األمـم املتحـدة املعنيـة، وأن تـشمل الـربامج التدريبيـة                   
  :العناصر التالية العظيمة األمهية بالنسبة إىل املشاركني من الدول النامية
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  االستشعار البصري عن بعد من أجل كشف ورصد مناطق الغطاء الثلجي؛  )أ(  
  ؛تغّيراتاالستشعار البصري عن بعد من أجل كشف ال  )ب(  
وضع مناذج االرتفاعات الرقمية، مبا يف ذلـك مترينـات عمليـة علـى اسـتخراج          )ج(  

  ؛والتحقق منها) آستري وآلوس(بيانات تلك النماذج املتلقاة من الصور الساتلية 
  املعايرة بقياس اإلشعاع للبيانات املتلقاة من منصات موديس وآستري وآلوس؛  )د(  
ــصغرية مــن أجــل اســتبانة ورصــد الثلــوج        )ه(   ــشعار عــن بعــد باملوجــات ال االست

  واألهنار اجلليدية والنباتات يف اجلبال املرتفعة؛
صــطناعية تقنيــة املفاضــلة يف قيــاس التــداخل باســتخدام الــرادار ذي الفتحــة اال  )و(  

)DInSAR (             لكشف حركات األهنار اجلليدية ورصد األماكن الرطبة ودراسـة املنـاطق املعرضـة
  .خلطر احلطام وإدارة طبقات املياه اجلوفية

ــساعدة           -٤٦ ــضائية م ــات الف ــم املتحــدة للتطبيق ــامج األم ــأن يواصــل برن ــؤمتر ب وأوصــى امل
 جمـال اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء         مؤسسات البلدان النامية ووكاالهتا علـى بنـاء القـدرات يف          

م بالتعـاون مـع     من أجل إدارة املياه عـن طريـق زمـاالت وبـرامج متوسـطة وطويلـة األجـل تـنظّ                   
وشــجَّع املــؤمتر مجيــع املــشاركني علــى االســتفادة بــشكل أفــضل مــن الفــرص . الــدول األعــضاء

  .رها الربنامجالتعليمية والتدريبية اليت يوفّ
ير أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء املنتـسبة       والحظ املؤمتر بتقد    -٤٧

د املـؤمتر علـى أنَّ     وأكّ. إىل األمم املتحدة تعمل يف الربازيل واملغرب واملكسيك ونيجرييا واهلند         
تلك املراكز اإلقليميـة ميكنـها أن تـضطلع بـدور مهـم يف بنـاء القـدرات ونـشر املعرفـة يف جمـال                         

  . الفضاء على إدارة املياهتطبيق تكنولوجيا
ــة         -٤٨ ــة املعني ــشبكة العاملي ــادرة ال ــل مب ــشبكات القائمــة، مــن قبي ــدعم ال ــؤمتر ب وأوصــى امل

ومــشروع تقــدير حجــم ) G-WADI(باملعلومــات املتعلقــة بامليــاه والتنميــة يف األراضــي القاحلــة 
ــشبكات  ستمدة مــن مــصدر قــضائي مــهتطــال األمطــار اعتمــاداً علــى معلومــات     باســتعمال ال

، وتعزيزهـا وتقويتـها، مـن أجـل تقاسـم البيانـات             )PERSIANNبرسـيان   (العصبية االصـطناعية    
واخلربات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي ومنظمـة األمـم املتحـدة                 

  .للتربية والعلوم والثقافة واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية
 إىل مواصـلة أنـشطة التواصـل، وال سـيما يف البلـدان الـيت مل تبلـغ             احلاجـة د املـؤمتر    وأكّ  -٤٩

فيهــا بعــد املنــافع احملققــة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء حــد االســتخدام املنــهجي للبيانــات  
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واخلدمات املرتبطة بالفضاء من أجل النـهوض مبجتمعاهتـا، وال سـيما يف جمـاالت رصـد مـوارد                   
نبغـي مواصـلة األنـشطة أيـضا لزيـادة الـوعي لـدى واضـعي                وي. املياه وإدارة التصدي للكـوارث    

السياسات وصّناع القرار عن طريـق تنظـيم حلقـات عمـل وبـرامج تدريبيـة لفائـدة املؤسـسات                    
  .والوكاالت القائمة على إدارة املياه

ونوَّه املؤمتر، إدراكا منه بأن التواصل أمـر بـالغ األمهيـة يف التطبيـق الفّعـال لتكنولوجيـا                  -٥٠
اء يف جمال إدارة مـوارد امليـاه، بـاجلهود الـيت تبـذهلا جـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز                          الفض

العاملية للمياه يف إحداث بوابة عن موضوع املياه على اإلنترنت مـن شـأهنا دعـم هـذا التواصـل                    
 وإتاحة منرب لتقاسم البيانات وغريها من املعلومات، مبا يف ذلك معلومات عن اخلرباء والعلمـاء              

ويف . املستعدين لتقدمي خدمات استشارية وعن الفرص التعليمية والتدريبية يف جمال إدارة امليـاه            
هذا السياق، ُشجِّع املـشاركون علـى تـوفري املعلومـات واملـواد التعليميـة ذات الـصلة مـن أجـل                      

  .إدراجها يف البوابة
ــضايا        -٥١ ــة ق ــاجل يف االجتماعــات املقبل ــأن تع ــؤمتر ب ــا أوصــى امل ــكم ــاختغّي ــاقش ر املن  وتن

  .استراتيجيات التكيف من أجل إدارة موارد املياه
ــة، أعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم حلكومــة األرجنــتني واألمــم       -٥٢ ويف اجللــسة اخلتامي

 املتحدة وجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه علـى تنظـيم املـؤمتر وعلـى مـا متّ                    
  .توفريه له من دعم مهم

    
    إجراءات املتابعة  -رابعا  

 املؤمتر أتاح فرصة ممتازة لتيسري دعم االستخدام املتزايد لتكنولوجيـا الفـضاء             لوحظ أنَّ   -٥٣
ــة   ــة املــستدامة يف البلــدان النامي ــة  . يف ســبيل حتقيــق التنمي ــسترشد باملــشاريع التجريبي وســوف ُي

كّـن املؤسـسات الوطنيـة الـيت        واإلجراءات اليت حددهتا األفرقة العاملة يف استبانة الطريقة الـيت مت          
  . خالل شراكات إقليميةلتعاون فيما بينهااينتمي إليها املشاركون من 

 مؤمتر األمم املتحدة الدويل الثالـث حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف                وأشري إىل أنَّ    -٥٤
اعيـة  ، سوف ُيعقد يف منطقـة اللجنـة االقتـصادية واالجتم          ٢٠١٣إدارة املياه، املزمع عقده يف عام       

آلســيا واحملــيط اهلــادئ وســوف ينظــر يف ســبل إضــافية لتحــسني آليــات التنــسيق علــى املــستويني    
الوطين واإلقليمي بالنسبة إىل األمور املتعلقة بإدارة موارد امليـاه إىل جانـب تقويـة قـدرات البلـدان          

  .الالنامية على التصدي للتحديات املرتبطة باملياه وتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجمل
  


