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مقدمة  أوال-
 
 

اخللفية واألهداف  ألف-
 

عقدت دورة األمم املتحدة التدريبية الدولية احلادية عشـرة لتثقيـف املعلمـني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد يف سـتوكهومل وكريونـا،  -١

ــوىل تنظيمـها برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة التـابع ملكتـب شـؤون الفضـاء  السويد، من ٢ أيار/مايو اىل ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١، وت

اخلـارجي باألمانـة العامـة بالتعـاون مـع حكومـة السـويد، كجـزء مـن أنشـطة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـــارجي يف عــام ٢٠٠١. وكمــا كــانت 

ــن هـذه السلسـلة، نظمـت دورة عـام ٢٠٠١ خصيصـا لصـاحل معلمـني مـن البلـدان الناميـة ـدف متكينـهم  احلال يف الدورات العشر السابقة ضم

ـــدويل  مـن ادراج دورات لالستشـعار عـن بعـد يف مؤسسـام األكادمييـة. وقـد اشـتركت يف رعايـة الـدورة الوكالـة السـويدية للتعـاون االمنـائي ال

(سـيدا) بالنيابـة عـن حكومـة الســويد، واســتضافها قســم اجلغرافيــا الفيزيائيــة وجيولوجيــا احلقبــة الرابعــة جبامعــة ســتوكهومل، يف ســتوكهومل، 

S)، يف كريونا.  SC Satellitbild اليت كانت تسمى سابقا) Metria Satellus AB ومؤسسة

ويقدم هذا التقريـر عرضـا لتنظيـم الـدورة التدريبيـة وحمتوياـا التقنيـة ونتـائج تقييمـها واجـراءات املتابعـة املقترحـة. وقـد أعـد لتنظـر  -٢

فيه جلنة استخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية أثنـاء دورـا اخلامسـة واألربعـني، وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا التاسـعة 

والثالثني، يف عام ٢٠٠٢. وقدم املشاركون تقارير عن املعارف الـيت اكتسـبوها واألعمـال الـيت اضطلعـوا ـا أثنـاء الـدورة اىل اجلـهات املختصـة 

يف احلكومات واجلامعات واملؤسسات البحثية يف بلدام. 
 
 

التنظيم والربنامج  باء-
 

أرسـل مكتـب األمـم املتحـدة لشــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ اســتمارات لتقــدمي طلبــات املشــاركة  -٣

وكتيبات اعالمية متعلقة بالدورة التدريبيــة اىل البعثـات الدائمـة لــ ٥١ بلـدا ناميــا لـدى األمـم املتحـدة. وأرسـلت أيضـا نسـخ منـها اىل املكـاتب 

احمللية لربنامج األمم املتحدة االمنــائي يف تلـك البلـدان، مـن أجـل احالتـها اىل السـلطات الوطنيـة املعنيـة. كمـا وزعـت تلـك املـواد يف الوقـت ذاتـه 

على الســفارات السـويدية املعنيـة وعلـى املشـاركني يف الـدورات السـابقة بغيـة تعميمـها يف مؤسسـام األكادمييـة. ونتيجـة لذلـك، تلقـى مكتـب 

األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي ١٠٦ طلبات مستوفاة من ٣٤ بلدا ناميا وتشارك يف معاجلتها مع جامعة ستوكهومل. 

ووقـع االختيـار للمشـــاركة يف الــدورة علــى ٢٦ مرشحـــا، منــهم ٨ نســـاء ينتمــون اىل البلــدان الـــ ٢٢ التاليــة: أثيوبيــا وأنغــوال  -٤

وباكستان وبنغالديش وتايلند وترينيداد وتوباغو ومجهورية تنــزانيا املتحـدة وسـري النكـا والسـنغال وسـوازيلند وشـيلي وغانـا وغيانـا وفنــزويال 

وفييت نام وكوستاريكا وكينيا ومالوي وموزامبيـق ونيبـال ونيكـاراغوا وهـاييت. وقدمـت األمـوال الالزمـة للسفــر الـدويل لــ ١٣ مشاركــا مـن 

ميزانيـة زمـاالت برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة. وتولـت حكومـة السـويد تكـاليف الســـفر الــدويل للمشــاركني البــاقني، وكذلــك 

ـــا)  تكـاليف املبيـت والطعـام واملـواد املسـتخدمة يف الـدورة والنقـل الداخلـي جلميـع املشاركيــن الــ ٢٦. وتولـت وكالـة الفضـاء األوروبيـة (اإليس

مشاركة مدرب واحد يف الدورة. 
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ـــا، وســيدا، وجامعــة  وجـاء املدربـون واملتحدثـون يف الـدورة مـن عـدة مؤسسـات، منـها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، واإليس -٥

 L& L سـتوكهومل، ومعـهد التكنولوجيـا امللكـي السـويدي، وجامعـة أوبسـاال، والـس الوطـين السويــدي للشـؤون الفضائيـة، ومؤسســة 

 .Metria Satellus AB ومؤسسة Monitor AB 
 
 

ملخص حملتويات الدورة  ثانيا-
 

مل حيـدث تغـري ذو شـأن يف حمتـوى الـدورة األساسـي وهيكلـها علـى مـدى السـنني، باسـتثناء تعديـالت طفيفـة جتسـد أوجـه التقــدم  -٦

التكنولوجـي واالفـادة املرجتعـة أثنـاء التقييـم السـنوي للـدورة. والـدورة منيطيـة مـــن حيــث الشــكل ومؤلفــة مــن سلســلة مــن احملــاضرات ومــن 

التمـارين املكتبيـة وامليدانيـة. وميكـن االطـالع علـى ملخـص أكـثر تفصيـال عـن حمتويـات الـدورة يف تقريـر الــدورة اخلامســة مــن هــذه السلســلة 

 .(A/AC.105/617)

ـــة أيــام، وتنــاولت املبــادئ األساســية لالستشــعار عــن بعــد، ومشلــت املواضيــع  اسـتغرقت النميطـة التقنيـة األوىل مـن الـدورة أربع -٧

الرئيسـية التاليـة: االشـعاع الكهرمغنطيسـي، واخلصـائص االنعكاسـية ألنــواع خمتلفــة مــن املــواد املوجــودة علــى ســطح األرض، ومبــادئ علــم 

البصريـات؛ والتصويـر االلكـتروين؛ واالسـناد اجلغـرايف لألجسـام يف امليـدان وعلـى اخلرائـط والصـور السـاتلية؛ وسـواتل دراســـة املــوارد األرضيــة 

والبيئة؛ واالستشعار عن بعد من أجل ختطيط استخدام األراضي والرصد البيئي. 

وبعد ذلك، كرست أربعة أيام لتفسري الصـور وتقـدمي عـروض بشـأن التفسـري البصـري، والتدريـب أثنـاء العمـل يف البلـدان الناميـة،  -٨

وتطبيقات االستشعار عن بعد. 

وتعزيزا لفهم مبادئ تفسري الصـور، قسـم املشـاركون اىل جمموعـات علـى أسـاس اقليمـي، ودرسـت كـل جمموعـة حالـة كـان فيـها  -٩

لتفسري الصور الساتلية بصريا دور حموري. 

وتناولت سلسلة احملـاضرات الالحقـة موضوعـي معاجلـة الصـور وحتليلـها رقميـا، ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة. واسـتغرق هـذا اجلـزء  -١٠

ـــم  مـن الربنـامج سـتة أيـام ومشـل املواضيـع التاليـة: التحليـل الرقمـي (اجلـانب النظـري)؛ وجتويـد الصـور حاسـوبيا (اجلـانب النظـري)؛ ونظريـة نظ

املعلومات اجلغرافية؛ وتقنيـات املعاجلـة الرقميـة للصـور، مبـا يف ذلـك التحليـل املعـان باحلاسـوب، وتطبيقـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة، والتقـاط 

C، والتقنيات البوصلية، والنظم العاملية لتحديد املواقع.  D-ROM البيانات يف أقراص

وجـرى أيضـا تعريـف املشـاركني، علـى مـدى مخسـة أيـام، مببـادئ تكويـن الصـور الراداريـة واسـتخدام تلـــك الصــور يف تطبيقــات  -١١

ـــات اجلغرافيــة وأتيحــت فــرص للتدريــب العملــي عليــها. كمــا اطلــع  البحـث والتطويـر املختلفـة. وألقيـت حمـاضرات اضافيـة عـن نظـم املعلوم

املشــاركون علــى اتبــاع اجــراءات مناســبة للتحقــق امليــداين مــن تفســري بيانــات االستشــعار عــن بعــد باســــتخدام الصـــور امللتقطـــة ملنطقـــة 

سكينسكاتربغ، الواقعة جنويب السويد، بواسطة أجهزة رسم اخلرائط املوضوعية احملمولة على منت سواتل الندسات. 

M. وخصصـت سـبعة أيـام السـتخدام  e tria Satellus AB ــا يف مرافـق مؤسسـة وعقد اجلزء التايل من الدورة يف كريون -١٢

ـــائج التفســريين  التفسـري البصـري يف مترينـات علـى ختطيـط املشـاريع ويف عـرض النتـائج، وكذلـك للتصنيـف الرقمـي للصـور السـاتلية وملقارنـة نت

الرقمـي والبصـري. وأجريـت تلـك التمـارين، حيثمـــا أمكــن، علــى صــور اختارهــا املشــاركون ملنــاطق يألفوــا مــن بلداــم. وألقيــت أيضــا 
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حماضرات عن املواضيع التالية: أرشفة الصور وحتديــث فهرسـتها وتوحيـد مواصفـات انتاجـها؛ ومعاجلـة الصـور وانتاجـها بقيمـة مضافـة، واجـراء 

ـــة؛ وانتــاج الصــور املعاجلــة قياســيا وعلــى مســتوى أعلــى؛  التصويبـات الراديومتريـة واجليومتريـة، وانتـاج النمـاذج الرقميـة لالرتفاعـات األرضي

ومستقبل سواتل رصد موارد األرض. 

ـــة لعــدد مــن املواقــع املهمــة، منــها حمطتــا االســتقبال الســاتلي يف  وأثنـاء وجـود املشـاركني يف كريونـا، جـرى تنظيـم زيـارات تقني -١٣

 .Me t r ia Satillus AB سامليرييف واسرانغه التابعتان لاليسا. واستكملت احملاضرات جبولة يف مرافق االنتاج مبؤسسة

وعين اجلزء األخري من الدورة باعداد مناهج دراســية يف جمـال االستشـعار عـن بعـد، وعقـد علـى مـدى ثالثـة أيـام يف سـتوكهومل يف  -١٤

قسم اجلغرافيا الفيزيائية وجيولوجيا احلقبة الرابعـة. وعمـل املشـاركون يف جمموعـات صغـرية أنشـئت علـى أسـاس اقليمـي. ويف اليـوم األخـري مـن 

ذلك اجلزء من الدورة، قدمت كل جمموعة مشروعا منوذجيا ملنـهج دراسـي يف جمـال االستشـعار عـن بعـد مشـل، باالضافـة اىل احملتـوى التعليمـي، 

عنـاصر مثـل االحتياجـات مـن املدرسـني واملعـدات وامليزانيـة الالزمـة. وتلقـى املشـــاركون أيضــا جمموعــات مــن مــواد التدريــس، مشلــت كتبــا 

وملحوظـات املدرسـني وشـرائح مصـورة وصـورا وقرصـا مدجمـا حيتـــوي علــى بيانــات ســاتلية ونظامــا للمعلومــات اجلغرافيــة وبراجميــة ملعاجلــة 

الصور، وأخذوها معهم اىل بلدام. 
 

تقييم الدورة  ثالثا-
 

قدم املشاركون يف اليوم األخري من الدورة، خالل جلسـة تقييـم اسـتغرقت نصـف يـوم، عرضـا رمسيـا لتقييمـهم للـدورة أمـام ممثلـي  -١٥

مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي وقسـم اجلغرافيـا الفيزيائيـة وجيولوجيـا احلقبـة الرابعـــة جبامعــة ســتوكهومل وعــدة حمــاضرين يف 

الدورة وأعقبت العرض الرمسي الذي قدمه ممثل عن املشاركني مناقشات أتاحت جلميع املشاركني اضافة مسامهات جديدة. 

ـــرض الرمســي واملناقشــات، أكــد املشــاركون أن الربنــامج التدريــيب كــان حســن التنظيــم وأن الــدورة حققــت هدفــها  وأثنـاء الع -١٦

ـــامج الــدورة يف املســتقبل. وكــانت االقتراحــات والتوصيــات  الرئيسـي. وقدمـوا أيضـا بعـض االقتراحـات الـيت رأوا أـا سـتؤدي اىل حتسـني برن

الرئيسـية املقدمـة مـا يلـي: (أ) ينبغـي تنظيـم دورة تدريبيـة متقدمـة يف جمـايل االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة ملشـــاركني خمتــارين 

كمتابعـة الربنـامج؛ (ب) ينبغـي اعـداد نشـرة خاصـة وتوزيعـها علـى املشـاركني السـابقني تيســـريا لتبــادل اآلراء واخلــربات واملعــارف وللتــداول 

حول فرص التعليم؛ (ج) ينبغي أن تستخدم يف الدورة طرائـق تدريـس أشـد حفـزا وتنطـوي علـى مزيـد مـن التفـاعل بـني املدربـني واملشـاركني، 

كما ينبغي تكريس مزيـد مـن الوقـت للتمـارين العمليـة؛ (د) ينبغـي توزيـع ملحوظـات املدرسـني وسـائر املـواد املتعلقـة بـالدورة علـى املشـاركني 

مسبقا. 

وبغيـة تقييـم التنظيـم العـام للربنـامج التدريــيب، وزع علــى املشــاركني خــالل اجلــزء األخــري مــن الــدورة اســتبيان أعدتــه الوكالــة  -١٧

ـــن االســتبيانات املســتوفاة الـــ ٢٢: (أ) رأى ٦٤ يف  السـويدية للتعـاون االمنـائي الـدويل (سـيدا). وفيمـا يلـي ملخـص آلراء املشـاركني مسـتقى م

املائـة أن مـدة الـدورة مناسـبة؛ (ب) رأى ٤١ يف املائـة أن اجلـــدول الزمــين مكثــف جــدا؛ بينمــا رأى ٥٩ يف املائــة أن اجلــدول الزمــين اليومــي 

مناسـب؛ (ج) ورأى ٥٥ يف املائـة أن التدريـب النظـري يتـالءم مـع احتياجـام املهنيـة اىل حـد بعيـد أو اىل حـد بعيـد جــدا، ورأى ٤١ يف املائــة 

الرأي ذاته بشأن التدريب العملـي؛ (د) رأى ٨٦ يف املائـة أن املسـتوى العـام للربنـامج الئـق مـن وجهـة نظرهـم املهنيـة الشـخصية؛ (ه) رأى ٥٥ 
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يف املائة أن هناك مواضيع مل يتناوهلا الربنامج علـى حنـو واف، وذكـر معظمـهم أنـه يلـزم ايـالء اهتمـام أكـرب لالسـناد اجلغـرايف، واالستشـعار عـن 

بعد باستخدام املوجـات الصغريـة، والتقنيـات الرقميـة، ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة؛ (و) رأى ٦٤ يف املائـة أن طرائـق التدريـب جيـدة جـدا؛ (ز) 

ـــهين، ورأى ٤٥ يف املائــة أنــه ســتتاح هلــم فرصــة الســتخدام مــا  رأى ٥٠ يف املائـة أن ملضمـون الربنـامج صلـة وثيقـة أو وثيقـة جـدا مبجـاهلم امل

اكتسبوه من معارف وخربات جديدة يف أعماهلم احلالية اىل حد بعيد أو اىل حد بعيد جدا. 

وستؤخذ االفادات املرجتعة املستمدة من االسـتبيان بعـني االعتبـار لـدى وضـع برنـامج الـدورة لعـام ٢٠٠٢، مثلمـا أدت التوصيـات  -١٨

الـيت قدمـها املشـاركون يف عـام ٢٠٠٠ اىل توسـيع نطـاق التدريـس يف جمـايل االســـتخدام العملــي لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة واملعاجلــة الرقميــة 

للصور يف عام ٢٠٠١. 

ويف ختـام املناقشـات، أعـرب املشـاركون عـن تقديرهـم حلكومـــة الســويد ووكالــة "ســيدا" وجامعــة ســتوكهومل واألمــم املتحــدة  -١٩

لتمكينهم من املشاركة يف الربنامج التدرييب. 
 

رابعا-تقييم أثر سلسلة الدورات التدريبية يف اعداد املناهج الدراسية 
 

يف عـام ٢٠٠١، أجـرى مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون الفضـاء اخلـارجي بالتعـاون مـع جامعـة سـتوكهومل اســـتقصاء اســتهدف يف  -٢٠

ــتركة بـني األمـم املتحـدة والسـويد مـن أثـر يف اعـداد املنـاهج الدراسـية ويف الـربامج  املقام األول تقييم أثر ما تركته سلسلة الدورات التدريبية املش

التعليميـة والبحثيـة علـى الصعيـد احمللـي، واسـتعراض جتـارب املشـاركني السـابقني يف الـدورات التدريبيـة يف جمـال ادراج االستشـعار عـن بعــد يف 

ـــدورات وشــكلها ومضموــا يف املســتقبل. وكــان مــن املرتقــب أن تســهم املعلومــات الــواردة مــن  املنـاهج الدراسـية، ومـن مث حتديـد اجتـاه ال

ــام يف حتديـد أمنـاط التدريـب أو أوجـه الدعـم األخـرى الـيت حيتـاج اليـها املشـاركون السـابقون  املشاركني السابقني واالدارات األكادميية ملؤسس

وجامعام/مؤسسام. 

وأجـري االسـتقصاء بواسـطة اسـتبيانني أعدمهـا مكتـب شـــؤون الفضــاء اخلــارجي بالتشــاور مــع جامعــة ســتوكهومل. واســتهدف  -٢١

ــاء  االسـتبيان األول املشـاركني السـابقني الذيـن حضـروا الـدورات التدريبيـة بـني عـامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. أمـا االسـتبيان الثـاين فأرسـل اىل رؤس

االدارات واجلامعات، واملؤسسات اليت شارك موظفوها يف الدورات. 

وتنـاول االسـتبيانان أساسـا نتـائج االسـتخدام احمللـي للمعـارف املكتسـبة يف السـويد. ويف األجـزاء الفنيـة مـن االسـتبيانني، طلــب اىل  -٢٢

املسـتجيبني (املشـاركني السـابقني واالدارات) أن يبينـوا مـا اذا كـان األثـر األهــم للتدريــب متمثــال يف اعــداد املنــاهج الدراســية، أو اســتحداث 

ـــا أن  برامـج تعليميـة جديـدة أو تعزيـز الـربامج التعليميـة املوجـودة، أو اسـتهالل أو تدعيـم مشـاريع حبثيـة أو تطبيقيـة. وطلـب اىل املشـاركني أيض

يقدمـوا عرضـا مفصـال لتجـارم وللعوائـق الرئيســية الــيت واجــهوها يف تطبيــق املعــارف املكتســبة، ســواء لــدى اســتحداث أو تعزيــز تدريــس 

ــام. ومثـة أسـئلة أخـرى تنـاولت مسـائل مثـل الدعـم الـذي تلقّـاه املشـاركون مـن ادارات أقسـامهم أو جامعـام،  االستشعار عن بعد يف مؤسس

ومـدى اسـتخدام مـواد التدريـس/الصـور/امللحوظـات الـيت جلبوهـا معـهم مـن السـويد، وعـدد الطـالب الذيـن اسـتفادوا مـن املعـارف الـيت نقلـها 

اليهم املشاركون السابقون يف الدورة، ومدى استخدام االستشعار عن بعد يف دعم برامج أو مشاريع امنائية ذات أمهية وطنية. 
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وتنــاولت أجــزاء أخــرى مــن االســتبيانني معلومــات عامــة عــن املشــاركني الســابقني و/أو مؤسســام، وكذلــك تفــاصيل عـــن  -٢٣

مشـاركتهم يف الـدورة التدريبيـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والسـويد (سـنة املشـاركة وعـــدد املعلمــني الذيــن حضــروا الــدورة القــادمني مــن 

املؤسســة الــيت ينتمــي اليــها املســتجيب). وتضمــن االســتبيانان أيضــا بابــا خاصــا بالتوصيــات طلــب فيــه اىل املشــــاركني الســـابقني وادارات 

مؤسسام أن يقدموا اقتراحات بشأن زيادة حتسني مستوى الـدورة التدريبيـة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والسـويد، وعرضـا لالحتياجـات مـن 

التدريـب التكميلـي وسـائر أنـواع املسـاعدة الالزمـة السـتخدام املعـارف املكتسـبة يف الـدورة اسـتخداما ناجحـا يف اسـتحداث أو تعزيـز تدريـــس 

االستشعار عن بعد على الصعيد احمللي. 

وبينت نتائج االستقصاء التقييمي أن التدريب كـان ناجحـا جـدا، اذ أتـاح ملعلمـني مـن البلـدان الناميـة، علـى مـدى عشـر سـنوات،  -٢٤

أن يدرجوا االستشعار عن بعد كأداة يف املنـاهج الدراسـية يف جمـاالت مثـل الزراعـة واحلراجـة واهلندسـة املدنيـة. وهـذا مـا أعطـى للـدورة مكانـة 

ـــان اجلــهود املبذولــة يف  مرموقـة ومسعـة ممتـازة بـني املؤسسـات األكادمييـة يف البلـدان الناميـة. واذا أخـذ هـدف الـدورة الرئيسـي بعـني االعتبـار، ف

اطار سلسلة الدورات قد جنحت يف تدريب جمموعة كبرية مـن األخصـائيني املتحمسـني والناشـطني، قـادرة علـى وضـع برامـج تعليميـة مسـتدامة 

يف جمـايل االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة علـى الصعيـد احمللـي، وكذلـك علـى اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد يف مشـاريع تدعــم 

الربامج االمنائية يف بلدام. 

وأظهر االستقصاء أن املشاركني السـابقني نشـطوا يف اسـتخدام املعـارف املكتسـبة يف السـويد لتعزيـز الـربامج التعليميـة املوجـودة أو  -٢٥

ـــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف مؤسســام األكادمييــة، وكذلــك يف تطويــر  السـتحداث برامـج تعليميـة جديـدة يف جمـايل االستشـعار عـن بع

املناهج الدراسية أو يف تنفيذ املشاريع البحثية والتطبيقية. 

وأظـهر االسـتقصاء أيضـا أن العـائق األكـرب الـذي حـد مـن قـدرة املشـــاركني الســابقني علــى االنتفــاع بــالتدريب الــذي تلقــوه يف  -٢٦

السويد هو عدم توافر األموال الالزمــة القتنـاء الصـور والبيانـات السـاتلية واألجـهزة والرباجميـات احلاسـوبية واملـواد التدريبيـة واملراجـع الضروريـة 

لضمان جناح وفعالية تدريس ختصص علمي متقدم مثل االستشعار عن بعد. 

وعالوة على ذلك، بين االسـتقصاء بوضـوح أن هنـاك حاجـة شـديدة اىل تدريـب تكميلـي يف جمـاالت متقدمـة (كمعاجلـة البيانـات  -٢٧

الرقميــة، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، والنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع، واســتخدام البيانــات العاليــة االســتبانة)، واىل توفــري تدريـــب دوري 

للمشـاركني السـابقني مـن أجـل مسـاعدم علـى مواكبـة آخـر التطـورات التكنولوجيـة. ويلـــزم أيضــا دعــم تنظيــم مشــاريع مشــتركة وارســاء 

عالقات أكادميية ووضع برامج لتبادل املوظفني. 
 

اجراءات املتابعة  خامسا-
 

اقـترح مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، آخـذا بعـني االعتبـار أهـداف الـدورة ونتـائج االسـتقصاء، عـددا مـن األنشـطة الـيت ميكـــن  -٢٨

االضطالع ا تعزيزا لنجاح الربنامج يف املستقبل ولألثر احمللي لسلسلة الدورات التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد. 

ـــة يف اختيــار األشــخاص املؤهلــني مــن املشــاركني  وتتضمـن أنشـطة املتابعـة املقترحـة، ضمـن مجلـة أمـور، مواصلـة املمارسـة املتمثل -٢٩

السابقني يف الدورة لكي يشـاركوا يف برنـامج الزمـاالت الطويلـة األمـد املشـترك بـني األمـم املتحـدة واإليسـا، ومنـح املشـاركني السـابقني فرصـا 
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أكرب للتدريب القصري األمد من خـالل األنشـطة الـيت  ينظمـها برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة. واقـترح أيضـا اقامـة صـالت مباشـرة 

بني املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء واملشـاركني لكـي تتـاح هلـؤالء فـرص اضافيـة للتدريـب ومسـاعدم علـى اعـداد منـاهج 

دراسية. 

وتـرد معلومـات مفصلـة عـن نتـائج االسـتقصاء التقييمـي، وعـن اجـراءات املتابعـة املقترحـة، يف التقريـر املتعلـق باالسـتقصاء اخلـــاص  -٣٠

ــــة الدوليــة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والسويـــد لتثقيــف املعلمــني يف جمــال االستشعـــار عــن بعــد  بـاألثر احمللـي لسلسـلة الـدورات التدريبي

 .( A/AC.105/768) (١٩٩٠-٢٠٠٠)

ــــــــــــ 


