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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف 

مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                أوصـى    -١
 :األلفــية الفضــائية"، خصوصــا يف قــراره املعــنون  )اليونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية

ز أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات      عز، بأن ت  "عـالن فييـنا بشأن الفضاء والتنمية البشرية       إ
مع الـدول األعضاء، على الصعيدين االقليمي والدويل،        فـيما بـني     الفضـائية املشـاركة التعاونـية       

 )١(. على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان الناميةالتشديد

 دورــا ، يف)اللجــنة (جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأقــرت  -٢
، بـرنامج املؤمترات والندوات والدورات التدريبية وحلقات        ٢٠٠٤السـابعة واألربعـني يف عـام        

مث أقـرت اجلمعـية العامة الحقا برنامج األمم املتحدة           )٢(.٢٠٠٥العمـل املـزمع عقدهـا يف عـام          
ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٦، يف قــرارها ٢٠٠٥للتطبــيقـات الفضــائيـة لعــام 

٢٠٠٤. 

ساو  ووفقـا لتوصية اليونيسبيس الثالث، انعقدت يف        ٥٩/١١٦وعمـال بقـرار اجلمعـية        -٣
حلقة العمل   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٥ إىل   ٢١ بالـربازيل يف الفـترة من        خوسـيه دوس كامـبوس    

ــية  ــأناإلقليم ــلمني يف جمــال        بش ــيف املع ــية الدولــية لتثق ــدورات التدريب ــلة ال ــيم تــأثري سلس  تقي
-١٩٩٠ألمــم املــتحدة والســويد خــالل الفــترة  املــنظّمة باالشــترك بــني اعــد االستشــعار عــن ب

 لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء     اإلقليميلمركز  ، والـيت احتضـنها املـرفق الـربازيلي ل         ٢٠٠٤
 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     وتوىل. ، املنتسب لألمم املتحدة   يف أمـريكا الالتينية والكاريبـي    

بالـتعاون مـع حكومـة السـويد، تنظـيم حلقـة العمـل كجـزء من أنشطته                  ،  الـتابع لألمانـة العامـة     
 .يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ٢٠٠٥املنفّذة يف عام 

 لـــتدريس علـــوم اإلقلـــيميملركـــز واشـــترك يف رعايـــة حلقـــة العمـــل الـــيت استضـــافها ا -٤
 السويدية الوكالةُب لألمم املتحدة، ، املنتسوتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينية والكاريبـي        

ــتعاون  ــائيلل ــدويلاإلمن ــة  ( ال ــيدا"الوكال ــة الســويد و   ") س ــن حكوم ــيابة ع قســم اجلغرافــيا  بالن
 . التابع جلامعة ستوكهوملالفيزيائية وجيولوجيا احلقبة الرابعة

مشــتركة بــني األمــم املــتحدة   انعقــاد أول دورة تدريبــية دولــية١٩٩٠وشــهدت ســنة  -٥
، مث أصبحت هذه الدورات تعقد سنويا       لتثقـيف املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد        والسـويد 

، حيـث تسـهر على تنظيمها األمم املتحدة، عن طريق مكتب شؤون الفضاء              ١٩٩٢مـنذ عـام     
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، وحكومـة السـويد، عـن طريق    بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية       اخلـارجي وبـرعاية     
 . التابع جلامعة ستوكهوملرافيا الفيزيائية وجيولوجيا احلقبة الرابعةقسم اجلغ، و"سيدا"الوكالة 

وكـان اهلـدف الرئيسـي مـن الـدورة التدريبـية الـيت امتدت على ستة أسابيع هو متكني                      -٦
املعلّمـــني القـــادمني مـــن الـــبلدان النامـــية مـــن اســـتحداث أو تعزيـــز دورات دراســـية يف جمـــال   

والــنجاح يف بلــوغ هــذا اهلــدف ســيمكّن  . كادميــيةاالستشــعار عــن بعــد داخــل مؤسســام األ 
املشـاركني يف الـدورة مـن تعزيـز اجلهـد الـرامي إىل األخـذ باالستشـعار عن بعد كأداة لتحقيق                   

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان النامية

ــام    -٧ ، عـــلى املعـــلمني مـــن  ١٩٩٠وقـــد اقتصـــرت الـــدورة األوىل، الـــيت عقـــدت يف عـ
ــات األ ــيةاجلامع ــام    . فريق ــية يف ع ــدورة الثان ــنذ ال ــن املؤسســات   ١٩٩٢مث شــارك م ــثلون ع  مم

 .األكادميية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكاريبـي

 مشــاركة قــرابة ٢٠٠٤ و ١٩٩٠وشــهدت سلســلة الــدورات الــيت عقــدت فــيما بــني  -٨
ــة يف  ٥٣ معلّمــا ميــثّلون ٣٧٠  جامعــة أو ٤٥ا، و بلــدا أفريقــي٢٥ جامعــة أو مؤسســة أو وكال

 بلــدا مــن ٢٣ جامعــة أو مؤسســة أو وكالــة يف ٤٩ بلــدا آســيويا، و١٦مؤسســة أو وكالــة يف 
 .بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي

 :وقد سبق تقييم برنامج التدريب يف ثالث مناسبات كاآليت -٩

، أُجـــري يف أوســـاط املشـــاركني يف الـــدورات الـــيت  ١٩٩٤يف عـــام  )أ( 
ــلى    ١٩٩٣ و١٩٩٢ و١٩٩٠ عقــدت يف ســنوات  ــب ع ــر التدري  استقصــاٌء بشــأن أث
 أدائهم وإنتاجيتهم؛

، عقـدت يف بوتسوانا حلقة عمل لتقييم أثر التدريب          ١٩٩٨يف عـام     )ب( 
 ؛١٩٩٦ إىل  ١٩٩٠على املشاركني األفارقة يف الدورات اليت عقدت يف الفترة من 

ت الـــيت ، أُجـــري يف أوســـاط املشـــاركني يف الـــدورا٢٠٠١يف عـــام  )ج( 
ــن   ــترة مـ ــدت يف الفـ ــيت   ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠عقـ ــات الـ ــري املؤسسـ ــاط مديـ  ويف أوسـ

ينتســبون إلــيها استقصــاء لتقيــيم أثــر الــدورات يف وضــع املــناهج الدراســية ويف بــرامج  
 .التعليم والبحوث على املستوى احمللي

ــبـي   ٢٠٠٥وخصصــت حلقــة عمــل ســنة    -١٠ ــية والكاري  للمشــاركني مــن أمــريكا الالتين
الــيت اشــتركت يف تنظــيمها األمــم ن ســبقت هلــم املشــاركة يف سلســلة الــدورات التدريبــية  الذيــ

ونظِّمــت حلقــة العمــل كجــزء مــن عملــية   . ٢٠٠٤-١٩٩٢خــالل الفــترة  املــتحدة والســويد
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ــرابعة الــيت مشلــت أيضــا بعثــتني تقييميــتني يف عــام     واحــدة إىل مــنطقة آســيا   (٢٠٠٤التقيــيم ال
اشــتركت األمــم املــتحدة  )  مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي واحملــيط اهلــادئ واألخــرى إىل 
يف إيفادمها إىل عدد من املؤسسات األكادميية اليت شارك         " سيدا"وجامعـة ستوكهومل والوكالة     

ــية، وتالمهــا تنظــيم حلقــيت عمــل تقييميــتني إقليميــتني يف تيــنك      موظفوهــا يف الــدورات التدريب
ــتني ــام  . املنطق ــائدة    ٢٠٠٤ وشــهدت باكســتان يف ع ــية األوىل لف ــة العمــل التقييم ــاد حلق  انعق

 .اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئالبلدان اليت تشملها أنشطة 

 : كاآليت٢٠٠٥وكانت أهداف حلقة عمل سنة  -١١

تقيــيم األثــر املترتــب عــن سلســلة الــدورات التدريبــية املشــتركة بــني     )أ( 
يف ضـوء األهـداف الـيت حتققـت مـن الـدورة، والوقوف على               األمـم املـتحدة والسـويد       

 العوامل اليت تساعد على بلوغ تلك األهداف أو اليت تعيق بلوغها؛

ــية بغــية إدخــال التغــيريات     )ب(  اســتعراض حمــتوى وشــكل الــدورات احلال
 الالزمة، باالعتماد على خربة املشاركني واحتياجام؛

 الــيت يضــعها املشــاركون الســابقون  تقيــيم احلاجــة إىل دعــم املشــاريع  )ج( 
 وإىل تقدمي املساعدة التقنية احملتملة ملؤسسام؛

زيـادة معـرفة املشـاركني بالتقنـيات والطرائق التعليمية احلالية يف جمال            )د( 
 االستشعار عن بعد؛

ــبادل اخلــربات مــع     )هـ(  متكــني املشــاركني الســابقني مــن فرصــة اللقــاء وت
 .لدورة القادمني من منطقتهمغريهم من املشاركني يف ا

ويتضـمن هـذا الـتقرير املعلومـات األساسـية املـتعلقة حبلقـة العمل وأهدافها، فضال عن                   -١٢
وقـد أُعـد لكي يعرض على جلنة استخدام الفضاء     . مـلخص ملالحظـات املشـاركني وتوصـيام       

ــتها     الفرعــية العلمــية اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا التاســعة واألربعــني وعــلى جلن
 .٢٠٠٦والتقنية يف دورا الثالثة واألربعني، وكلتا الدورتني ستعقدان يف عام 

   
  التنظيم والربنامج        -باء  

قسـم اجلغرافـيا الفيزيائية وجيولوجيا احلقبة    وشـؤون الفضـاء اخلـارجي   اشـترك مكتـب     -١٣
 اإلقليميملركز  كمـا أسـهم ا    .  الـتابع جلامعـة سـتوكهومل يف اعـداد بـرنامج حلقـة العمـل               الـرابعة 
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ي، املنتسـب لألمـم املتحدة،      لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـ              
 .بقدر كبري يف وضع برناجمها

وتضـمنت حلقـة العمـل سلسـلة من العروض التقنية، تلتها مناقشات أفضت إىل وضع           -١٤
م سلسلة الدورات الدراسية وأتاحت فرصة وركّـزت املناقشات املفتوحة على تقيي   . التوصـيات 

 .للمشاركني لكي يبدوا أراءهم

ومـن أجـل جتديد املعارف لدى املشاركني السابقني وإطالعهم على آخر املستجدات              -١٥
ــتمارين      يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء، جــرى تكــريس مجــيع احلصــص الصــباحية للعــروض وال

باالستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية،      العملـية عـلى املواضـيع املـتقدمة ذات الصـلة            
 .وباجلديد يف جمال التقنيات واألدوات واملنصات وبراجميات جتهيز البيانات والطرائق التعليمية

وكُرســت حصــص بعــد الظهــر للعــروض املقدمــة مــن املشــاركني الســابقني، وملناقشــة   -١٦
واألثــر املترتــب عــن تلــك املعــرفة يف جتــربة هــؤالء يف جمــال تطبــيق معرفــتهم داخــل مؤسســام 

وضـع املناهج الدراسية، ولالطالع على احتياجام وعلى التغيريات املمكن إدخاهلا يف برنامج             
 .الدورة، وكذلك لوضع توصيات حلقة العمل

وقـِدم احملاضـرون واملعلّمـون الذيـن أشرفوا على احلصص التقنية والتمارين العملية اليت                -١٧
ملركــز ، وجامعــة ســتوكهومل، وا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  عمــل مــن  شــهدا حلقــة ال 

، املنتسـب لألمم   لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي          اإلقلـيمي 
املـتحدة، واملعهـد الوطـين الـربازيلي لـبحوث الفضـاء، ومعهـد الـبلدان األمريكية لبحوث التغري                   

وقام املشاركون يف احللقة مجيعهم بإعداد وتقدمي       ). الربازيل(ادية  العـاملي، وجامعـة مريو االحت     
كمـا أُتيحـت لبعض   . عـروض عـن مواضـيع تتصـل بتقيـيم األثـر املترتـب عـن الـدورة التدريبـية              
 .املشاركني فرصة تقدمي عروض ذات طابع تقين خالل احلصص التقنية

 ٥٧حللقة عرض ما جمموعه     وشهدت ا . وأُديـرت أعمال حلقة العمل باللغة اإلنكليزية       -١٨
وعقب احلصة اخلتامية، تلقى    . ورقـة مـن قـبل حماضرين مدعوين ومشاركني سابقني يف الدورة           

املشــاركون يف حلقــة العمــل مجــيعهم أقراصــا مدجمــة حتــتوي عــلى العــروض املقدمــة يف احللقــة   
 .وعلى مواد مفيدة أخرى

  
  احلضور والدعم املايل         -جيم   

 العمـل هـو تقيـيم أثـر سلسـلة الدورات التدريبية، دعي حلضور               ملـا كـان غـرض حلقـة        -١٩
هــذا االجــتماع املشــاركون الســابقون يف هــذه الــدورات مــن املدرســني النشــطني العــاملني يف    
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مؤسسـات الـبحوث واملؤسسـات األكادميية أو العاملني مع املنظمات احلكومية املعنية بالربامج              
 .ستشعار عن بعد أو نظم املعلومات اجلغرافيةواملشاريع اليت تستخدم تكنولوجيا اال

 امرأة، من   ١٩ من املشاركني السابقني يف الدورة، مبن فيهم         ٣٦وحضـر حلقة العمل      -٢٠
األرجنـــتني وإكـــوادور : الـــبلدان الســـتة عشـــر التالـــية يف مـــنطقة أمـــريكا الالتينـــية والكاريـــبـي

لدومينيكــية وشــيلي وغواتــيماال وأوروغــواي والــربازيل وبــربادوس وبــنما وبــريو واجلمهوريــة ا 
كما شارك  . وغـيانا ومجهوريـة فنـزويال البوليفارية وكوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا وهاييت         

 . يف احللقة ستة معلّمني برازيليني

 الــتمويل الــالزم لتغطــية كتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجيوأتاحــت ميزانــية الــزماالت مب -٢١
" ســيدا"وحتملــت الوكالــة .  مشــاركا٢١وإيابــا لفــائدة تكالــيف الســفر اجلــوي الــدويل ذهابــا  

تكالــيف الســفر اجلــوي لعشــرة مشــاركني آخــرين وكذلــك تكالــيف اإلقامــة الفندقــية وبــدل     
تكاليف املواد التدريبية   " سيدا"كمـا حتملـت الوكالـة       .  مشـاركا  ٣٥املعيشـة اليومـية ملـا قوامـه         

 لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف      ليمياإلقملركز  وتـوىل ا  . والـنقل احملـلي لكافـة املشـاركني       
، املنتسـب لألمـم املـتحدة، توفـري مـرافق املؤمتـرات والدعـم املكتيب               أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي     

 .والتقين
  

   املالحظات والتوصيات     -ثانيا  
ــناء مناقشــات حلقــة العمــل ويف       -٢٢ ميكــن تلخــيص املالحظــات الرئيســية الــيت أُبديــت أث

 :دمها املشاركون السابقون يف الدورات التدريبية، فيما يليالعروض اليت ق

أعـرب مجـيع املشـاركني السـابقني عن تقديرهم للجهود املطردة اليت              )أ( 
ــة    ــتحدة والوكال ــتها األمــم امل ــة ســتوكهومل عــلى مــدى الســنوات    " ســيدا"بذل وجامع

لومــات الــثالث عشــرة الســابقة مــن أجــل تعزيــز تعلــيم االستشــعار عــن بعــد ونظــم املع
ــية     ــبلدان يف مـــنطقة أمـــريكا الالتينـ ــتابعة لـ ــيم العـــايل الـ ــية يف مؤسســـات التعلـ اجلغرافـ

األمم املتحدة  املشتركة بني    التدريبية الدولية    والكاريـبـي، وذلـك بواسـطة عقد الدورة       
وأشار املشاركون أيضا إىل    . والسـويد لتثقـيف املعـلمني يف جمـال االستشـعار عـن بعـد              

 ة لربامج بناء القدرات الوطنية يف بلدام؛ أمهية الدورة بالنسب

ــيا جــدا يف     )ب(  ــرا إجياب جــرى التأكــيد عــلى أن الــدورات قــد أحدثــت أث
وضـع أو تعزيـز الـربامج األكادميـية ذات اجلـودة العالـية واملوجهـة حنـو االستشـعار عن              

يف بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية، الـيت تقدمهـا اجلامعـات ومؤسسات التعليم العايل                  
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الـبلدان الـيت شـاركت يف الدورة التدريبية يف السويد، وكذلك يف استحداث مشاريع               
 حبوث تتعلّق بربامج التنمية املستدامة على املستويني الوطين واإلقليمي؛

لوحـظ أن الـدورة كـان هلـا اسهام يف نشر املعرفة واملهارات يف جمال                 )ج( 
 الــبلدان النامــية يف املــنطقة، حيــث االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف

متكّـن املشاركون السابقون من إيصال املعرفة واملهارات اليت اكتسبوها يف السويد إىل             
وبينت عملية حسابية أن كل مشارك يف حلقة العمل متكّن،    . عـدد كـبري مـن الطالب      

 ٢٢ ٥٠٠ طالبا يف السنة الواحدة، وأن       ٤٨يف املتوسـط، مـن إيصـال تلك املعرفة إىل           
طالـب يف امـوع اسـتفادوا مـن املعـرفة املكتسـبة يف الـدورات التدريبـية اليت انعقدت            

 على مدى السنوات الثالث عشرة املاضية؛

وإضــافة إىل األثــر املباشــر املترتــب يف اجلامعــات، نقــل املشــاركون        )د( 
ع القرار  السـابقون املعـرفة واملهارات املكتسبة يف السويد إىل مقرري السياسات وصنا           

ــيل بشــأن إجــراء       ــرارات ووضــع خطــط قائمــة عــلى الدل ــتمكّن هــؤالء مــن صــنع ق لي
ــري      ــية وتدب ــية واملائ دراســات الســواحل والدراســات اجليولوجــية وإدارة املــوارد الطبيع

وبفضل إسهام املشاركني السابقني يف الدورة، بلغ تعليم املبادئ         . الكـوارث واملخاطر  
ــناهج التعليمــية يف    األساســية لالستشــعار عــن بعــد ون   ــية إىل امل ظــم املعلومــات اجلغراف

 املدارس الثانوية أيضا؛

ــتحديات التعليمــية      )هـ(  ــدورة واجهــت عــددا مــن ال ولوحــظ أيضــا أن ال
واملؤسسـية ذات الصـلة باملسـتجدات األخـرية يف اجلامعـات ويف غريهـا من مؤسسات                 

 .التعليم العايل يف املنطقة

رت يف حلقـة العمـل، وضـع املشـاركون عـددا من            وخـالل املناقشـات الـيت دا       -٢٣
 :التوصيات ميكن تلخيصها كاآليت

املشتركة بني  الـدورات التدريبـية الدولـية       ضـرورة أن تسـتمر سلسـلة         )أ( 
 ؛األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف جمال االستشعار عن بعد

ــدورات       )ب(  ــذه ال ــة ه ــنظر األطــراف املشــاركة يف رعاي يف ضــرورة أن ت
إمكانـية تنظـيم بـرنامج تدريـبـي لـتجديد املعلومـات أو بـرنامج للتدريـب املـتقدم عـلى           
التطبـيقات يف جمـال االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية لفائدة املشاركني         

 ؛السابقني واملعلّمني عامة، وذلك بشكل دوري وعلى املستوى اإلقليمي
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بـــرنامج الـــدورة احلـــايل، ضـــرورة إدخـــال بعـــض الـــتعديالت عـــلى   )ج( 
ــية، مــراعاة      وخصوصــا عــلى عناصــر جتهــيز الصــور الرقمــية ونظــم املعلومــات اجلغراف
لالحتـياجات التعليمـية واألهـداف واملقاصـد اجلديدة للمؤسسات املشاركة واستجابة            

 هلا؛

ضــرورة أن تــربم جامعــة ســتوكهومل وغريهــا مــن املؤسســات املعنــية     )د( 
ات األكادميـية للمشاركني السابقني من أجل ضمان وثاقة         اتفاقـات ثنائـية مـع املؤسسـ       

 صلة التدريب املتقدم باحتياجام وترابطها واستمرارها؛

" سيدا" والوكالـة    مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       تشـجيع   ضـرورة    )هـ( 
وجامعـة سـتوكهومل على القيام دوريا بتمارين تقييمية وزيارات للمؤسسات التعليمية            

  السابقني من أجل ضمان الدعم املتواصل للمشاركني؛التابعة للمشاركني

ضـرورة إنشـاء شـبكة على اإلنترنت من أجل تيسري تبادل املعلومات       )و( 
واملعـــارف واخلـــربات والدراســـات اإلفـــرادية عـــلى الصـــعيد االقلـــيمي بـــني املعـــلمني   

ابطة وميكـن هلـذه الشـبكة أن تشـكّل نواةً إلنشاء ر           . واملشـاركني السـابقني يف الـدورة      
 إقليمية ملعلّمي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛

 واملؤسســـات مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجيضـــرورة أن يقـــدم  )ز( 
واملـنظمات املعنـية األخـرى الدعـم ملـا حيـتاجه املعـلمون يف البلدان النامية من تدريب،                   

بية وحلقات العمل   وذلـك مبـنح هـؤالء فـرص املشـاركة يف املؤمترات والدورات التدري             
 اإلقليمية والدولية حول تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛

ضــرورة تشــجيع ودعــم األنشــطة الــيت يضــطلع ــا املــرفق الــربازيلي     )ح( 
،  لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي           اإلقلـيمي لمركز  لـ 

ن بــرناجمه التدريــبـي عــلى االستشــعار عــن بعــد ونظــم       املنتســب لألمــم املــتحدة، أل  
املعلومـات اجلغرافـية الـذي ميـتد على تسعة أشهر يكمل الدورة التدريبية املشتركة بني           

وينـبغي للمعـلمني يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي أن يفيدوا            . األمـم املـتحدة والسـويد     
 .من هذه الفرصة

ات الواردة أعاله، عين املشاركون يف      وكإجـراء فـوري لتنفـيذ إحـدى التوصي         -٢٤
حلقــة العمــل أفــرادا مســؤولني عــن إنشــاء الشــبكة عــلى اإلنترنــت يف مــنطقة أمــريكا    

 .الالتينية والكاريبـي
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   إجراءات املتابعة     -ثالثا  
اسـتخدم مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي وجامعة ستوكهومل يف إعداد تقرير             -٢٥

ــيم املالحظــات والتوصــيات الــيت    وضــعها املشــاركون يف حلقــة العمــل، وكذلــك   تقي
العناصـر املسـتقاة مـن بعـثيت التقيـيم املوفدتني إىل منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا                 

الوثــيقة (الالتينــية والكاريــبـي ومــن حلقــة العمــل التقييمــية الــيت عقــدت يف باكســتان    
A/AC.105/831 .(  ــرض ذلــك الــتقرير، الــذي ســوف يســاعد مــنظِّميسلســلة وقــد ع 

وعــلى مكتــب " ســيدا"الــدورات التدريبــية يف حتديــد مســتقبل الــدورة، عــلى الوكالــة  
 .٢٠٠٥مايو /شؤون الفضاء اخلارجي يف أيار

ميكـن تلخـيص االسـتنتاجات الرئيسـية الـيت خلـص إلـيها فـريق التقيـيم، الذي                    -٢٦
ضـم ممـثلني عـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وعن جامعة ستوكهومل، فضال عن                   

امهة اخلـبري احمللي الذي شارك يف بعثة التقييم إىل أمريكا الالتينية والكاريبـي، على              مسـ 
 :النحو التايل

شــكّلت سلســلة الــدورات التدريبــية جمهــودا ناجحــا اكتســب شــهرة   )أ( 
  عاما؛١٤ومسعة ممتازة لدى املؤسسات األكادميية يف البلدان النامية على مدى فترة 

 يف تدريـــب جمموعـــة  كـــبرية مـــن املهنـــيني  جنـــح مـــنظّمو الـــدورات )ب( 
املتحمسـني والنشطني القادرين على وضع برامج تعليمية مستدامة يف جمال االستشعار            
عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية على املستوى احمللي، وكذلك على استخدام هذا                

 اركني؛االستشعار وهذه النظم يف املشاريع اليت تدعم برامج التنمية يف بلدان املش

اتســم املشــاركون الســابقون يف سلســلة الــدورات التدريبــية بالنشــاط  )ج( 
يف تطبـيق املعـرفة املكتسـبة يف السويد من أجل تعزيز الربامج التعليمية القائمة يف جمال                 
االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية أو من أجل استحداث برامج جديدة                 

ن احلـاالت، اُستخدمت املعرفة املكتسبة أيضا يف        ويف كـثري مـ    . يف مؤسسـات أكادميـية    
 مشاريع حبوث أو مشاريع تطبيقات؛

ــدورة اســهاما مهمــا يف نشــر املعــرفة واملهــارات يف جمــال      )د(  ســامهت ال
االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف الــبلدان النامــية، حيــث متكّــن          

 املكتســبة يف الســويد إىل مجهــور املشــاركون الســابقون مــن إيصــال املعــرفة واملهــارات
عــريض ال يضــم الطــالب مــن شــىت املســتويات فحســب، بــل يشــمل أيضــا مقــرري      
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ويف بعض احلاالت، أسهم املشاركون السابقون يف وضع        . السياسـات وصـناع القـرار     
ــلمدارس      ــية ل مــناهج تعليمــية يف جمــال االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغراف

 الثانوية؛

ــتقدير     يف م )هـ(  عظــم احلــاالت، القــت جمهــودات املشــاركني الســابقني ال
والقـــبول احلســـن مـــن قـــبل إدارات األقســـام أو املؤسســـات الـــيت ينـــتمي هلـــا هـــؤالء   
ــرفة املكتســبة يف          ــيق املع ــائهم لتطب ــم رؤس ــن كســب دع ــنوا م ــن متكّ املشــاركون الذي

 .تدريسيالسويد، وجاء ذلك الدعم يف معظمه على شكل دعم إداري أو تعليميا أو 

حتقـق قـدر أكـرب مـن الـنجاح يف املؤسسـات الـيت اسـتفاد العديـد من                     )و( 
وبذلــك تكــون سلســلة الــدورات التدريبــية قــد      . أفــرادها مــن املشــاركة يف الــدورة   
مـن املعلّمـني املدربـني تدريـبا جيدا         " كـتلة حـرجة   "أسـهمت يف بـناء قـاعدة بشـرية أو           

ماعية على وضع برامج تعليمية مستدامة الذيـن حيدوهـم احلمـاس وميلكـون القـدرة اجل         
 يف جمال االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية على املستوى احمللي؛

أشـار العديـد مـن املشـاركني السابقني إىل أم شعروا، لدى عودم               )ز( 
إىل بلداــم بعــد تلقــي التدريــب يف الســويد، بغــياب الســند مــن جــراء انعــدام املــوارد   

ــية ( ــية والبشــريةاملال وكــانوا يف أمــس احلاجــة إىل املشــورة والدعــم الســتهالل   ) والتقن
ــات         ــد ونظــم املعلوم ــية أو مشــاريع حبــوث يف جمــال االستشــعار عــن بع ــرامج تعليم ب

 .اجلغرافية

ــيق     -٢٧ ــية الـــيت حالـــت دون تطبـ ــيل الرئيسـ ــاكل أو العراقـ وميكـــن تلخـــيص املشـ
 :ويد فيما يلياملشاركني السابقني للمعرفة املكتسبة يف الس

انعــدام الــتمويل الــالزم القتــناء الصــور الســاتلية والبــيانات املســاعدة،  )أ( 
واملعـدات والـرباجميات احلاسـوبية، باإلضـافة إىل مـا يلـزم من التدريب واملواد املرجعية                 

 لتدريس االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية بنجاح وفعالية؛

ــرص    )ب(  ــبالغة يف ف ــندرة ال ــلي يف    ال ــب التكمي ــلى التدري ــا ع احلصــول إم
مـثل جتهيز البيانات الرقمية، ونظم املعلومات اجلغرافية، ونظام         (التخصصـات املـتقدمة     

أو على تدريب جتديد ) حتديـد املواقـع، وتطبـيق بـيانات االستبانة العالية، وما إىل ذلك     
املستجدات اليت  املعلومـات للمشـاركني السـابقني لكي يظلّ هؤالء مطّلعني على آخر             

 تشهدها التكنولوجيا؛
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أو ) املختــربات احلاســوبية، هيــئة الــتدريس، املعــدات (تشــتت املــوارد  )ج( 
عــدم كفايــة الــبىن التحتــية يف بعــض اجلامعــات، ممــا أفضــى إىل تفــرق املــوارد البشــرية   
والتقنــية احملــدودة الــيت كــان ميكـــن تركــيزها يف املؤسســات داخــل مــرفق مركـــزي         

 عن بعد ولنظم املعلومات اجلغرافية؛لالستشعار 

 ضآلة فرص الوصول إىل اإلنترنت؛ )د( 

نقـــص اقامـــة الشـــبكات والـــتعاون والتنســـيق فـــيما بـــني املشـــاركني   )هـ( 
 السابقني يف الدورة؛

ضـيق سـبل احلصـول عـلى املعلومات عن التدريب والبحوث وفرص              )و( 
 .التمويل

جي وجامعـــة ســـتوكهومل، يف وتطـــرق ممـــثلو مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــار  -٢٨
الــتمرين التقيــيمي، إىل املســائل الــواردة أعــاله وقدمــوا للمشــاركني الســابقني املشــورة 
ــابل أو       ــرباجميات الســاتلية دون مق ــية احلصــول عــلى الصــور وال واملعلومــات عــن كيف

كمـــا أتاحـــت حلقـــات العمـــل التقييمـــية فرصـــة ممـــتازة لـــتزويد   . بأســـعار منخفضـــة
 بتدريـب جتديد املعلومات، وكذلك إلنشاء شبكة على اإلنترنت      املشـاركني السـابقني   

تـربط بـني معلمي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، من شأا أن تساعد               
املشـاركني على تبادل اخلربات واملواد التعليمية واملعلومات عن فرص التمويل وما إىل             

 .ذلك

 لكي تنظر فيها األطراف املشاركة يف       ووضـع فـريق التقيـيم التوصـيات التالـية          -٢٩
 الــدورات التدريبــية الدولــية لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن  رعايــة سلســلة

 : ، مراعيا يف ذلك كل ما ورد أعالهبعد

ضــرورة أن تســتمر سلســلة الــدورات التدريبــية ألــا أثبتــت أمهيــتها     )أ( 
 ن النامية؛بالنسبة لربامج بناء القدرات الوطنية يف البلدا

ضـرورة الـنظر يف إمكانـية تعويض الدورة األساسية احلالية، مرة كلّ              )ب( 
سـنتني، حبلقـات عمـل لـتجديد املعلومـات أو حلقـات عمـل متقدمة أكثر ومتوجهة حنو                   

مــثال يف (وميكــن تنظــيم هــذه احللقــات إقليمــيا  . التطبــيقات لفــائدة املشــاركني الســابقني
ــتدريس عاملراكــز اإلقليمــية لفــترة ) ، املنتســبة لألمــم املــتحدة لــوم وتكنولوجــيا الفضــاء  ل

 تستغرق أسبوعا أو أسبوعني؛
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ضـرورة دعــم املــبادرات الــيت عرضـها املشــاركون يف حلقــات العمــل    )ج( 
بإتاحة (التقييمـية، وال سـيما املـبادرات ذات الصـلة بالشـبكات اإلقليمـية عـلى اإلنترنت                  

ــا إىل ذلــك    ــتدريس وم ــواد ال ــا املشــاركون    )املعلومــات وم ــيت أعده ــات ال ، ونشــر الورق
 السابقون وفرقة العمل اإلقليمية املعنية بتدبري الكوارث؛

ينـبغي أن تـناقش األطـراف املشـاركة يف رعاية الدورة إمكانية تزويد               )د( 
املشـاركني بـالدعم الــتقين لضـمان ترســيخ املـبادرات داخـل الدوائــر التعليمـية يف الــبلدان       

 احلواشي   .النامية
فضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف ال (1) 

، الفرع  ١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩
 .‘١‘)د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘)هـ (١األول، الفقرة 

 .٧١الفقرة ، )A/59/20 (٢٠، امللحق رقم  واخلمسونتاسعةالالوثــائق الرمسيــة للجمعية العامة، الدورة  (2) 


