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  مقدمة -أوال  
  واألهداف    اخللفية   -ألف  

 
األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه              أوصـى مؤمتـر      -١

، وخصوصـا يف إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية    )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      
 بأنه ينبغي ألنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية أن تعزز           )١(البشـرية الصـادر عـنه،     

ا بـني الـدول األعضـاء، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مؤكدا على             املشـاركة التعاونـية فـيم     
 .تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

ومنحــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية تأيــيدها لــربنامج          -٢
دت  مث أيــ)٢(.٢٠٠٣حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات املقــررة لعــام 

، ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األّول١١ املـــؤرخ ٥٧/١١٦اجلمعـــية العامـــة الحقـــا، يف قـــرارها 
 .٢٠٠٣برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 

 ووفقــا لتوصــية مؤمتــر اليونيســبيس الثالــث،   ٥٧/١١٦وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة   -٣
يونيه / حزيران ١٣مايو  إىل    /أيار ٥ُعقـدت يف سـتوكهومل وكريونا بالسويد، خالل الفترة من           

ــال      ٢٠٠٣ ــلمني يف جمـ ــيف املعـ ــرة لتثقـ ــثة عشـ ــية الثالـ ــية الدولـ ــتحدة التدريبـ ــم املـ ، دورة األمـ
وقد نظّم برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية هذه الدورة بالتعاون          . االستشـعار عـن بعد    

وكما . ٢٠٠٣ام  مـع حكومـة السـويد، كجـزء مـن أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لع               
 ٢٠٠٣هـو الشـأن بالنسـبة للـدورات اإلثـنيت عشـرة السابقة من هذه السلسلة، فإن دورة عام                    

ُنظِّمـت بالـتحديد لفـائدة معـلمني مـن الـبلدان النامية بغية متكينهم من إدخال مقررات دراسية                   
ــية     ــد يف مؤسســاهتم األكادمي ــتعاون   . عــن االستشــعار عــن بع ــة الســويدية لل وشــاركت الوكال

، نـيابة عـن احلكومـة السـويدية، يف رعايـة الـدورة الـيت استضـافها قسم                  )سـيدا (اإلمنـائي الـدويل   
 Metria Satellus ABاجلغرافـيا الفيزيائـية وجيولوجيا احلقبة الرابعة جبامعة ستوكهومل ومؤسسة   

 .يف كريونا)  سابقاSSC Satellitbildمؤسسة (

ــدورة     -٤ ــتقرير يقــدم عرضــا عــن تنظــيم ال ــتائج   وهــذا ال ــية ون ــية ومضــامينها التقن التدريب
وقـد أعـد لتـنظر فـيه جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف               . تقيـيمها وإجـراءات املـتابعة املقـترحة       

األغـراض السـلمية أثـناء دورهتـا السـابعة واألربعـني، وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا                  
ون تقاريــر عــن املعــارف الــيت اكتســبوها   وقــّدم املشــارك. ٢٠٠٤احلاديــة واألربعــني، يف عــام  

واألعمـــال الـــيت اضـــطلعوا هبـــا أثـــناء الـــدورة التدريبـــية إىل اجلهـــات املختصـــة يف احلكومـــات  
 .واجلامعات واملؤسسات البحثية يف بلداهنم
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  التنظيم والربنامج        -باء  
ــثاين      -٥ ــتحدة لشــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف تشــرين ال ــم امل نوفمــرب /أرســل مكتــب األم

، اسـتمارات لـتقدمي طلـبات املشـاركة وكتيـبات إعالمـية مـتعلقة بالدورة التدريبيـة إىل                  ٢٠٠٢
وأُرسلت أيضا نسخ منها .  بلدا ناميـا٥٣اليت متثل   ) فيينا(البعـثات الدائمـة لـدى األمم املتحدة         

ــتها إىل        ــبلدان، مــن أجــل إحال ــتحدة اإلمنــائي يف تلــك ال ــربنامج األمــم امل ــية ل إىل املكاتــب احملل
كمـا وزعـت تلـك املـواد يف الوقـت ذاتـه عـلى السفارات السويدية            . لسـلطات الوطنـية املعنـية     ا

ومن مث  . املعنـية وعـلى املشـاركني يف الـدورات السـابقة بغـية تعميمها يف مؤسساهتم األكادميية                
ــبا مســتوىف مــن  ١٨٣ورد مــا جمموعــه   ــيا شــارك يف معاجلــتها مكتــب األمــم    ٤٣ طل ــدا نام  بل
 .لفضاء اخلارجي وجامعة ستوكهوملاملتحدة لشؤون ا

 امرأة، ينتمون إىل    ١٥ مرشـحا، مـنهم      ٢٧وقـع االختـيار للمشـاركة يف الـدورة عـلى             -٦
إثيوبـيا واألرجنـتني وأوغـندا والربازيل وبنغالدش وبوتان وبريو وتايلند           :  التالـية  ٢٥الـبلدان الــ     

ــبابوي و   ــيا وزمـ ــتحدة وجـــنوب أفريقـ ــيا املـ ــة تنـزانـ ــا ومجهوريـ ــا  وجامايكـ ــا وغانـ ســـري النكـ
وغواتـيماال وفييـت نـام وكمـبوديا وكولومبـيا وكينـيا ومالوي ومنغوليا وناميبيا ونيبال وهاييت         

 مشـاركـا من ميزانية الزماالت      ١٣وقدمـت األمـوال الالزمـة للسـفـر الـدويل إىل            . وهـندوراس 
عم تكاليف  وتولت حكومة السويد د   . الدراسـية يف بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية         

 الباقني، وكذلك تكاليف املبيت والطعام واملواد املستخدمة        ١٤السـفر الـدويل للمشـاركني الـ        
كمــا تولــت وكالــة الفضــاء األوروبــية . ٢٧ يف الـدورة والــنقل الداخــلي جلمــيع املشــاركيـن الــ  

 .متويل مشاركة مدرِّب واحد يف الدورة) اإليسا(

، "اإليسا"الدورة من عدة مؤسسات، منها الوكالة       وقـد جاء املدربون واملتحدثون يف        -٧
، وجامعة ستوكهومل، واجمللس الوطين السويـدي      "سيدا"ووزارة اخلارجـية السويدية، والوكالة      

للشــؤون الفضــائية، ومعهــد التكنولوجــيــا امللكــــي الســويـدي، وجامعـــة أوبســـاال، ومؤسســــة  
L&L Monitor AB ومؤسسة Metria Satellus AB مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، و. 

  
  ملخص ملضامني الدورة التدريبية     -ثانيا  

مل حيـدث تغـري ذو شـأن يف مضـمون الـدورة األساسـي وهيكـلها عـلى مـدى السنني،                       -٨
ــيم         ــناء التقي ــرجتعة أث ــادة امل ــتقدم التكــنولوجي واإلف ــد أوجــه ال ــيفة جتسِّ ــالت طف باســتثناء تعدي

 وحـدة منطـية مـن حيث الشكل ومؤلفة من سلسلة من    والـدورة . السـنوي للـدورات التدريبـية     
وميكـن االطـالع عـلى ملخص أكثر تفصيال عن          . احملاضـرات ومـن الـتمارين املكتبـية وامليدانـية         

 .(A/AC.105/617)مضامني الدورة يف تقرير الدورة التدريبية اخلامسة من هذه السلسلة 
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ة، اليت استغرقت أربعة أيام، املبادئ      تناولـت النمـيطة التقنـية األوىل من الدورة التدريبي          -٩
ــد    ــن بع ــتايل     . األساســية لالستشــعار ع ــيطة كال ــتها النم ــيت مشل ــت املواضــيع الرئيســية ال : وكان

اإلشــعاع الكهرمغنطيســي، واخلصــائص االنعكاســية ألنــواع خمــتلفة مــن املــواد املوجــودة عــلى   
 اجلغـرايف لألجسام    سـطح األرض، ومـبادئ عـلم البصـريات؛ والتصـوير اإللكـتروين؛ واإلسـناد              

ــئة         ــية والبيـ ــوارد األرضـ ــة املـ ــواتل دراسـ ــاتلية؛ وسـ ــور السـ ــرائط والصـ ــلى اخلـ ــيدان وعـ يف املـ
كما قُّدم خالل هذا    . واالستشـعار عـن بعـد ألغـراض الدراسـات املعنـية بـتدهور حالة األرض               

 .اجلزء من الدورة عرض خاص حول الوعي بنوع اجلنس

ية لتفسري الصور ومعاجلة الصور الرقمية وحتليلها ونظم        مث كُرِّسـت األيـام العشـرة التال        -١٠
ومشـل هـذا اجلـزء مـن الـربنامج أيضا تقدمي عروض بشأن مقدمة للتفسري        . املعلومـات اجلغرافـية   

 .البصري، والتدريب أثناء العمل يف البلدان النامية، وتطبيقات االستشعار عن بعد

ركون عــلى جمموعــات عــلى أســاس وتعزيــزا لفهــم مــبادئ تفســري الصــور، وزع املشــا -١١
 .اقليمي، ودرست كل جمموعة حالة كان فيها لتفسري الصور الساتلية بصريا دور رئيسي

التحلــيل الــرقمي  : تناولــت اجلوانــب األخــرى مــن النمــيطة التقنــية املواضــيع التالــية        -١٢
ــنظري ( ــب ال ــد الصــور حاســوبيا   )اجلان ــنظري (؛ وجتوي ــب ال ــات  )اجلان  ؛ ونظــرية نظــم املعلوم

ــتعانة باحلاســوب،          ــيل باالس ــك التحل ــا يف ذل ــية، مب ــة الصــور الرقم ــيات معاجل ــية؛ وتقن اجلغراف
 روم، -وتطبــيقات نظــم املعلومــات اجلغرافــية، والــتقاط البــيانات يف أقــراص مدجمــة ســي دي    

 .والشبكات العاملية لسواتل املالحة

السويد، جرى أيضا يف اجلـزء الـتايل من الدورة، الذي عقد يف سكينسكاتربغ جبنوب       -١٣
تعـريف املشـاركني، عـلى مـدى مخسـة أيـام، مبـبادئ تكويـن الصـور الـرادارية واستخدام تلك                      

وألقيـت أيضـا حماضـرات عن نظم املعلومات         . الصـور يف تطبـيقات البحـث والـتطوير املخـتلفة          
وعـالوة على ذلك، اطلع املشاركون على     . اجلغرافـية وأتيحـت فـرص للتدريـب العمـلي علـيها           

ع اجراءات مناسبة للتحقق امليداين من تفسري بيانات االستشعار عن بعد باستخدام الصور             اتـبا 
امللــتقطة ملــنطقة سكينســكاتربغ بواســطة أجهــزة رســم اخلــرائط املوضــوعية احملمولــة عــلى مــنت  

 .سواتل الندسات

. Metria Satellus ABمث عقـد اجلـزء الـتايل مـن الـدورة يف كريونـا يف مـرافق مؤسسـة          -١٤
ُخصصـت سـتة أيـام للتفسـري البصـري للصـور السـاتلية والسـتخدام هـذه الصـور يف عمليات              و

ختطـيط املشـاريع ويف عـرض النـتائج، وكذلك للتصنيف الرقمي للصور الساتلية وملقارنة نتائج            
وأجريــت تلــك الــتمارين، حيــثما أمكــن، عــلى صــور اخــتارها  . التفســريين الــرقمي والبصــري
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اعداد : وألقيـت أيضـا حماضـرات عـن املواضيع التالية         . ا مـن بلداهنـم    املشـاركون ملـناطق يألفوهنـ     
ــنواتج         ــيار ال ــتاجها؛ واخت ــد فهرســتها وتوحــيد مواصــفات ان ــث عه حمفوظــات الصــور وحتدي
السـاتلية؛ وانـتاج الصـور بقـيمة مضـافة، واجـراء التصـويبات الراديومـترية واجليومترية، وانتاج                  

 . ومستقبل سواتل رصد موارد األرضالنماذج الرقمية لالرتفاعات األرضية؛

وأثــناء وجــود املشــاركني يف كريونــا، جــرى تنظــيم زيــارات تقنــية لعــدد مــن املواقــع      -١٥
ــة       ــتان للوكال ــنها حمطــتا االســتقبال الســاتلي يف ســامليرييف واســرانغه التابع ". اإليســا"املهمــة، م

 .Metria Satillus ABواسُتكملت احملاضرات جبولة يف مرافق االنتاج مبؤسسة 

أمـا اجلـزء األخـري مـن الـدورة فُعـين بـإعداد املـناهج الدراسـية يف جمـال االستشعار عن                        -١٦
بعـد، وُعقـد عـلى مـدى ثالثة أيام يف ستوكهومل يف قسم اجلغرافيا الفيزيائية وجيولوجيا احلقبة                  

اس وعمل املشاركون يف جمموعات صغرية أُنشئت على أس.  الـتابع جلامعـة سـتوكهومل    الـرابعة 
ويف الـيوم األخـري مـن ذلـك اجلـزء مـن الـدورة التدريبـية، قدمت كل جمموعة أمنوذج                     . إقلـيمي 

مشـروع ملـنهج دراسـي يف جمـال االستشـعار عـن بعـد مشـل، باإلضـافة إىل املضـمون التعليمي،                       
وتلقى املشاركون أيضا   . عناصـر مـثل االحتـياجات مـن املدرسـني واملعـدات وامليزانـية الالزمـة               

مة من مواد التدريس، مشلت كتبا وملحوظات املدرسني وشرائح مصورة وصورا           جمموعـات تا  
 .وقرصا مدجما حيتوي على بيانات ساتلية وبراجمية لنظام املعلومات اجلغرافية ملعاجلة الصور

  
  تقييم الدورة التدريبية      -ثالثا  

نصــف قــدم املشــاركون يف الــيوم األخــري مــن الــدورة، خــالل جلســة تقيــيم اســتغرقت  -١٧
يـوم، عرضـا رمسـيا لتقيـيمهم للـدورة أمام ممثلي مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي           

وأعقبـت العـرض الرمسي،     . وجامعـة سـتوكهومل وعـدة حماضـرين يف الـدورة          " سـيدا "والوكالـة   
 .الذي قدمه ممثل عن املشاركني، مناقشات أتاحت هلم مجيعا إضافة مسامهات جديدة

رمسي واملناقشـات، شـدد املشـاركون عـلى أن الـربنامج التدريبـي كان             أثـناء العـرض الـ      -١٨
وقدموا أيضا بعض االقتراحات اليت رأوا . حسـن التنظـيم وأن الـدورة حققـت هدفهـا الرئيسي       
وكانت االقتراحات والتوصيات الرئيسية    . أهنـا سـتؤدي إىل حتسـني برنامج الدورة يف املستقبل          

 املـزيد مـن الوقـت للـتمارين العملية على معاجلة البيانات             ينـبغي ختصـيص   ) أ: (املقدمـة مـا يـلي     
ينـبغي ختصـيص املـزيد مـن الوقـت مسـتقبال ملوضـوعي معاجلـة الصـور الرقمية                   ) ب(الـرادارية؛   

ــية؛   ــتمارين    ) ج(ونظــم املعلومــات اجلغراف ــع املشــاركني عــلى جمموعــتني خــالل ال ــبغي توزي ين
ون استخدام احلاسوب والثانية للمبتدئني، وذلك      العملـية يف املختـرب احلاسويب، واحدة ملن جييد        
 .من أجل االستفادة من الوقت على حنو أفضل
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وبغـية تقييم التنظيم العام للربنامج التدريـيب، ُوّزع على املشاركني خالل اجلزء األخري              -١٩
اليت ُتستشف  (وباإلمكان تلخيص آراء املشاركني     ". سيدا"مـن الـدورة اسـتبيان أعدته الوكالة         

 يف املائة منهم أن     ٦٧رأى  ) أ: (كاآليت)  مشـتركا عـلى االسـتبيان      ٢٤مـن الـردود الـيت قدمهـا         
 يف املائـة مـنهم أن اجلدول الزمين مكثف إىل حد مفرط؛             ١٧رأى  ) ب(مـدة الـدورة مناسـبة؛       

ــنما رأى  ــيومي مناســـب؛   ٧٥بيـ ــزمين الـ ــدول الـ ــة أن اجلـ ــة أن ٧٥ورأى ) ج( يف املائـ  يف املائـ
 ٥٥ يـتالءم مـع احتياجاهتم املهنية إىل حد بعيد أو إىل حد بعيد جدا، ورأى                 التدريـب الـنظري   

 يف املائة أن املستوى العام للربنامج       ١٠٠رأى  ) د(يف املائـة الرأي ذاته بشأن التدريب العملي؛         
 يف املائة أن هناك مواضيع مل يتناوهلا        ٥٠رأى  ) ه(الئـق مـن وجهـة نظـرهم املهنـية الشخصية؛            

 حنـو واف، وذكر معظمهم أن تلك املواضيع هي االستشعار عن بعد باستخدام              الـربنامج عـلى   
 يف ٩٦رأى ) و(املوجــات املتناهــية القصــر، والتقنــيات الرقمــية، ونظــم املعلومــات اجلغرافــية؛    

 يف املائــة أن ملضــمون الــربنامج ٥٩رأى ) ز(املائــة أن طــرائق التدريــب جــيدة أو جــيدة جــدا؛  
 يف املائة أنه سُتتاح هلم فرصة الستخدام        ٥٨مبجـاهلم املهـين، ورأى      صـلة وثـيقة أو وثـيقة جـدا          

مـا اكتسـبوه مـن معـارف وخـربات جديـدة يف أعمـاهلم احلالـية إىل حـد بعـيد أو إىل حـد بعيد                       
 .اجد

هـذا، وسـتؤخذ االفـادات املـرجتعة املسـتمدة مـن االسـتبيان بعـني االعتـبار لـدى وضع                      -٢٠
ــام    ــية لع ــدورة التدريب ــرنامج ال ــا     ٢٠٠٤ب ــيت قدمه ــلما كــان الشــأن بالنســبة للتوصــيات ال ، مث

 والــيت أّدت إىل زيــادة نصــف يــوم إىل الوقــت املخصــص للــتمارين ٢٠٠٢املشــاركون يف عــام 
ــام   ــكاتربغ يف عـ ــوبية يف سكينسـ ــية   ٢٠٠٣احلاسـ ــواد التعليمـ ــية املـ ــادة كمـ ، وكذلـــك إىل زيـ

ــرباجميات املدرجــة يف القــرص املدمــج الــذي أعدتــ    ــيانات وال ه جامعــة ســتوكهومل وأُعطــي  والب
 .للمشاركني يف هناية الدورة

ــة الســويد والوكالــة         -٢١ ــاركون عــن تقديــرهم حلكوم ــتام املناقشــات، أعــرب املش يف خ
وجامعـــة ســـتوكهومل واألمــم املـــتحدة لتمكيـــنهم مــن فرصـــة املشـــاركة يف الـــربنامج   " ســيدا "

 .التدريبـي
  

  اجراءات املتابعة   -رابعا  
عـن استقصاء التأثري احمللي الناجم عن الدورات التدريبية املشتركة بني           تضـّمن الـتقرير      -٢٢

ــد        ــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بع ــيف املع ــتحدة والســويد لتثق ــم امل ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(األم
(ST/SPACE/9)     أمــثلة إلجــراءات املــتابعة الــيت ميكــن اختاذهــا مــن أجــل زيــادة جنــاح الــربنامج 

 . سلسلة الدورات التدريبية هذهمستقبال وتعزيز التأثري احمللي من
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مبقتضى ذلك التقرير، وضع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجامعة ستوكهومل  -٢٣
 إىل الوكالــة الســويدية للــتعاون اإلمنــائي ٢٠٠٣يونــية /معــا مقــترحا وقدَّمــاه يف حزيــران

بية الـدويل بشـأن عملـية تقييمـية هتـدف باألساس إىل تقييم التأثري احمللي للدورات التدري                
، وإىل الوقوف على األسباب الرئيسية      ٢٠٠٣ وعام   ١٩٩٠الـيت ُعقـدت فـيما بني عام         

ملعــدالت الــنجاح العالــية أو املنخفضــة يف تطبــيق املعــارف الــيت متّ حتصــيلها يف الســويد، 
وكذلـك إىل الـتعّرف عـلى طبيعة ونطاق الدعم الذي ميكن تقدميه، بغية ترسيخ اجلهود                

ــبذولة داخــل األوســاط ا  ــية امل ــبلدان النام ــية يف ال ــراجعة   . لتعليم ــيم م ــذا التقي وســيتيح ه
 .مضمون الدورة التدريبية احلالية وشكلها ألجل إدخال ما قد يلزم من التغيريات عليها

يف " سيدا"وتضـّمن املقـترح اشـتراك األمم املتحدة وجامعة ستوكهومل والوكالة        -٢٤
 مـــنطقة اللجـــنة االقتصـــادية   احدامهـــا إىل (٢٠٠٤إرســـال بعثـــتني للتقيـــيم يف عـــام     

واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واألخــرى إىل مــنطقة اللجــنة االقتصــادية ألمــريكا  
إىل املؤسسات األكادميية اليت انتفعت مبشاركة موظفيها يف        ) الالتينـية والـبحر الكاريبـي    

عقد خالل وسوف تلي هاتني البعثتني حلقات عمل إقليمية للتقييم ُت. الدورات التدريبية
 وتــرمي إىل االرتقــاء مبســتوى معــارف املشــاركني عــن تقنــيات  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفــترة 

 .االستشعار عن بعد ومناهج تدريسه احلالية
، واصــل مكتــب شــؤون )ST/SPACE/9(وكمــا جــاء يف الــتقرير املذكــور أعــاله  -٢٥

ني يف الدورات الفضاء اخلارجي املمارسة املتبعة يف اختيار املؤهلني من املشاركني السابق
. للمشـاركة يف األنشـطة األخرى اليت ينظمها برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية         

، استفاد أربع مشاركني سابقني من املشاركة يف حلقة العمل املشتركة     ٢٠٠٣ويف عام   
بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حـول التعليم وبناء القدرات يف                    

ســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لصــاحل الــبلدان النامــية، مــع التركــيز عــلى تطبــيقات جمــال ا
االستشـعار عـن بعـد، ويف املؤمتـر الـرابع واخلمسـني لالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية،                    

 . ٢٠٠٣سبتمرب /اللذين ُعقدا يف برمين، أملانيا، يف هناية أيلول
بـرنامج الـدورات التدريبية تلبية      كمـا ان جامعـة سـتوكهومل تعمـل أيضـا عـلى تعديـل                 -٢٦

للطلـب املـتزايد على املزيد من التثقيف احلاسويب، وكذلك على إعداد األقراص املدجمة احملتوية               
. عـلى بـيانات وبراجمـيات ميكـن للمشاركني السابقني استخدامها ألغراض التدريس والبحوث         

الستشـعار عـن بعد ونظم      وباإلضـافة إىل ذلـك فقـد زوِّد املشـاركون مبـنهج دراسـي لـتدريس ا                
أعــّده مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لفــائدة املراكــز ) ST/SPACE/18(املعلومــات اجلغرافــية 

وتضّمنت الوثيقة منهجا   . اإلقليمـية لتعلـيم علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة لألمـم املتحدة              
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ار عـن بعد  دراسـيا جـيد االعـداد مـن أجـل وضـع بـرامج  للدراسـات العلـيا يف جمـال االستشـع                 
ــيدة جــدا بالنســبة            ــأهنا أن تكــون مف ــية متــتد لتســعة أشــهر ومــن ش ــم املعلومــات اجلغراف ونظ

 . للمشاركني بعد مرحلة إدخال مقررات االستشعار عن بعد يف مؤسساهتم األكادميية

وواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي وجامعة ستوكهومل أيضا املمارسة املتبعة يف                -٢٧
دا مـن بـني ممثـلي اجلامعـات يف الـبلدان النامـية، عـلى أساس تكراري، من                   اختـيار املؤهلـني جـي     

 من املعلمني ذوي املعرفة يف تلك املؤسسات" الكتلة احلامسة"أجل إجياد 
   

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

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3املتحدة، رقم املبيع منشورات األمم  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
 .٥٦ ، الفقرة)A/57/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (2) 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 


