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   مقّدمة -أوال  
   ف اخللفية واألهدا       -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
، وخصوصـا يف إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية    )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      
 بأنه ينبغي ألنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية أن تعّزز           )١(البشـرية الصـادر عـنه،     

شـاركة التعاونـية بـني الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين اإلقلـيمي والـدويل، مع التشديد على            امل
 .تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

وقـد أقـّرت جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا السادسة                -٢
ريبــية والــندوات واملؤمتــرات ، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التد٢٠٠٣واألربعــني، عــام 

ــام  ــزمع لعـ ــرارها  )٢(.٢٠٠٤املـ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٥٨/٨٩ مث أقـــّرت اجلمعـ ــانون ٩ املـ  كـ
 .٢٠٠٤، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٢٠٠٣ديسمرب /األول

، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث، ُعقدت يف       ٥٨/٨٩وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٣
، الـــدورة ٢٠٠٤يونـــيه / حزيـــران١١مـــايو إىل / أيـــار٣ومل وكريونـــا بالســـويد، مـــن ســـتوكه

التدريبـية الدولـية الـرابعة عشـرة املشـتركة بـني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف جمال          
 هــذه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة وقــد نظّــم . االستشــعار عــن بعــد
 ضمن ٢٠٠٤حكومـة السـويد، كجـزء من األنشطة املضطلع هبا يف عام     الـدورة بالـتعاون مـع       

ــيقات الفضــائية   ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ـــ   . إطــار ب ــدورات ال ــلما كــان احلــال يف ال  ١٣ومث
 لصـاحل معلّمـني من البلدان النامية بغية       ٢٠٠٤السـابقة مـن هـذه السلسـلة، ُنظِّمـت دورة عـام              

. صـة باالستشـعار عـن بعـد يف مؤسساهتم األكادميية          متكيـنهم مـن إدخـال مقـررات دراسـية خا          
، نيابة عن احلكومة السويدية،     )سيدا(وقـد شـاركت الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل          

يف رعايــة الــدورة الــيت استضــافها قســم اجلغرافــيا الفيزيائــية وجيولوجــيا احلقــبة الــرابعة جبامعــة    
 يف )SSC Satellitbildيت كانـت تسـّمى سـابقا    الـ ( Metria Satellus ABسـتوكهومل ومؤسسـة   

 .كريونا

وهـذا الـتقرير يقـّدم عرضا عن تنظيم الدورة التدريبية وحمتوياهتا التقنية ونتائج تقييمها                -٤
وقــد أُعــّد لتــنظر فــيه جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف . وإجــراءات املــتابعة املقــترحة بشــأهنا

نة واألربعـني، وجلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنية يف دورهتا            األغـراض السـلمية أثـناء دورهتـا الثامـ         
وقّدم كل مشارك تقريرا عن املعارف اليت اكتسبها واألعمال         . ٢٠٠٥الثانـية واألربعـني، عـام       



 

3  
 

A/AC.105/830  

الـيت اضطلع هبا أثناء الدورة التدريبية إىل اجلهة احلكومية املختصة واجلامعة أو املؤسسة البحثية               
 .املعنية يف بلده

  
   التنظيم والربنامج        -ء با 

، استمارات  ٢٠٠٣نوفمرب  /أرسـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، يف تشرين الثاين             -٥
 ٥١لـتقدمي طلـبات املشـاركة وكتيبات إعالمية متعلقة بالدورة التدريبيـة إىل البعثات الدائمة لـ         

ب احمللية لربنامج وأُرسـلت نسـخ مـنها أيضا إىل املكات   ). فييـنا (بلـدا نامـيـا لـدى األمـم املـتحدة          
كما وزعت  . األمـم املـتحدة اإلمنـائي يف تلـك الـبلدان، إلحالـتها إىل السـلطات الوطنـية املعنـية                   

تلــك املــواد يف الوقــت ذاتــه عــلى الســفارات الســويدية املعنــية وعــلى املشــاركني يف الــدورات    
 اســتمارات ٢٠٩ومــن مثّ، ورد مــا جمموعــه . الســابقة بغــية تعمــيمها يف مؤسســاهتم األكادميــية

 بلــدا نامــيا وشــارك يف معاجلــتها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وجامعــة   ٤١مســتوفاة مــن 
 .ستوكهومل

 امرأة، ينتمون إىل    ١٢ مرّشحا، منهم    ٢٧ووقـع االختـيار للمشـاركة يف الـدورة على            -٦
الدش  والربازيل وبنغ  باكستان وأوغندا و  أوروغوايإثيوبيا واألرجنتني و  :  التالية ٢٧الـبلدان الــ     

 الســـنغال ومجهوريـــة تنـزانـــيا املـــتحدة وســـري النكـــا و ترينـــيداد وتوبـــاغووبوتـــان وتايلـــند و
 وكولومبيا وكينيا ومالوي    كوستاريكا وغواتـيماال وفييت نام وكمبوديا و      شـيلي  و سـوازيلند و

وقُّدمت األموال الالزمة للسفـر الدويل إىل      .  وهندوراس نـيجرييا  ونيـبال و   موزامبـيق ومنغولـيا و  
. شـاركـا مـن ميزانـية الـزماالت الدراسـية يف بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية                    م ١٣

 الــباقني، وكذلــك ١٤وتولّــت حكومــة الســويد دعــم تكالــيف الســفر الــدويل للمشــاركني الـــ  
ــنقل الداخــلي جلمــيع املشــاركيـن       ــدورة وال ــواد املســتخدمة يف ال تكالــيف املبيــت والطعــام وامل

 .مشاركة مدرِّب واحد يف الدورة) اإليسا(لة الفضاء األوروبية ومّولت وكا. ٢٧ الـ

وقـد جـاء املدّربـون واحملاضـرون يف الـدورة مـن عـدة مؤسسـات، منها اإليسا ووزارة                     -٧
اخلارجــية الســويدية وســيدا وجامعــة ســتوكهومل واجمللــس الوطــين الســويـدي لشــؤون الفضــاء    

 L and L Monitor ABعــة أوبسـاال ومؤسســة  واملعهـد امللكـــي السـويـدي للتكنولوجـيــا وجام    
 . ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيMetria Satellus ABومؤسسة 
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   ملخص حمتويات الدورة التدريبية        -ثانيا  
مل حيــدث تغــّير ذو شــأن يف حمــتوى الــدورة األساســي وهيكــلها عــلى مــدى الســنني،     -٨

ــتقّدم التكــن     ــد أوجــه ال ــيفة جتسِّ ــالت طف ــيم   باســتثناء تعدي ــناء التقي ــرجتعة أث ــادة امل ولوجي واإلف
والــدورة منيطــية مــن حيــث الشــكل ومؤلّفــة مــن سلســلة حماضــرات ومتــارين . الســنوي للــدورة
وميكن االطالع على ملخص أوىف حملتويات الدورة يف تقرير الدورة اخلامسة . خمتـربية وميدانـية   

 .(A/AC.105/617)من هذه السلسلة 

ة األوىل مـن الدورة التدريبية، اليت استغرقت أربعة أيام، املبادئ           وتناولـت النمـيطة التقنـي      -٩
اإلشــعاع الكهرمغنطيســي، : األساســية لالستشــعار عــن بعــد، ومشلــت املواضــيع الرئيســية التالــية 

ــلم         ــبادئ ع ــلى ســطح األرض، وم ــواد املوجــودة ع ــواع امل ــية ملخــتلف أن واخلصــائص االنعكاس
ناد اجلغـرايف لألجسـام يف امليدان وعلى اخلرائط وعلى          البصـريات؛ والتصـوير اإللكـتروين؛ واإلسـ       

الصـور السـاتلية؛ وسـواتل دراسـة مـوارد األرض وبيئـتها؛ واالستشـعار عن بعد ألغراض دراسة                   
 .كما قُّدم خالل هذا اجلزء من الدورة عرض خاص حول الوعي اجلنساين. احنطاط األراضي

يام العشرة التالية، لتفسري الصور ومعاجلة      وكُرِّسـت النمـيطة الثانـية، الـيت استغرقت األ          -١٠
واشــتملت النمــيطة عــلى عــروض بشــأن . الصــور الرقمــية وحتليــلها ونظــم املعلومــات اجلغرافــية

التفســري البصــري، واســتحداث أســلوب التدريــب أثــناء العمــل يف الــبلدان النامــية، وتطبــيقات   
 .االستشعار عن بعد

ــزا لفهــم مــبادئ تفســري الصــور، قُ   -١١ سِّــم املشــاركون إىل جمموعــات عــلى أســاس   وتعزي
 .إقليمي؛ درست كل منها حاالت كان لتفسري الصور الساتلية بصريا دور حموري فيها

؛ )اجلانب النظري (التحليل الرقمي   : وتناولـت اجلوانب األخرى للنميطة الثانية ما يلي        -١٢
غرافية؛ وتقنيات معاجلة ؛ ونظرية نظم املعلومات اجل    )اجلانب النظري (وجتويـد الصـور حاسوبيا      

الصـور الرقمـية، مبـا يف ذلـك التحلـيل املعـان باحلاسـوب، وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية،                
 .، والشبكات العاملية لسواتل املالحةCD-ROMوالتقاط البيانات يف أقراص 

ــويد، جــرى أيضــا         -١٣ ــدت يف سكينســكاتبريغ جبــنوب الس ــيطة الثالــثة، الــيت عق ويف النم
املشــاركني، عــلى مــدى مخســة أيــام، مبــبادئ تكويــن الصــور الــرادارية واســتخدام تلــك   تعــريف 

وكانــت هــناك أيضــا حماضــرات عــن نظــم      . الصــور يف تطبــيقات البحــث والــتطوير املخــتلفة    
وإىل جانـب ذلـك، أُطلـع املشـاركون عـلى اتباع           . املعلومـات اجلغرافـية وتدريـبات عملـية علـيها         
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يداين مــن تفســري بــيانات االستشــعار عــن بعــد باســتخدام الصــور اإلجــراءات املناســبة للــتحقق املــ
 .امللتقطة ملنطقة سكينسكاتبريغ بواسطة جهاز رسم اخلرائط املوضوعية احملمول على الندسات

ــة      -١٤ ــرافق مؤسســ ــا يف مــ ــرابعة يف كريونــ ــيطة الــ ــدت النمــ . Metria Satellus ABوعقــ
 والسـتخدام تلـك الصور يف التمارين        وُخّصصـت سـتة أيـام للتفسـري البصـري للصـور السـاتلية             

عـلى ختطـيط املشـاريع ويف عـرض النـتائج، وكذلك للتصنيف الرقمي للصور الساتلية وملقارنة                 
ــرقمي والبصــري   ــتائج التفســريين ال ــلى صــور      . ن ــثما أمكــن، ع ــتمارين، حي ــك ال ــت تل وأجري

: املواضيع التالية وألقيت أيضا حماضرات عن     . اخـتارها املشـاركون ملـناطق يعـرفوهنا يف بلداهنـم          
أرشـفة الصـور وحتديـث فهارسـها وإنـتاجها منطـيا؛ واختـيار املنـتجات السـاتلية؛ واالنتاج ذي                    
ــية     ــنماذج الرقمـ ــتاج الـ ــترية، وإنـ ــترية واجليومـ ــويبات الراديومـ ــراء التصـ ــافة، وإجـ ــيمة املضـ القـ

 .لالرتفاعات األرضية؛ ومستقبل سواتل رصد موارد األرض

ني يف كريونـا، نظّمـت زيـارات تقنـية لعـدد مـن املواقـع املهمة،         وأثـناء وجـود املشـارك      -١٥
واسُتكملت احملاضرات  . مـنها حمطـتا االسـتقبال السـاتلي يف سـامليرييف واسـرانغه التابعتان إليسا              

 .Metria Satillus ABجبولة يف مرافق اإلنتاج مبؤسسة 

راسية يف جمال االستشعار أمـا النمـيطة اخلامسة واألخرية فقد تناولت إعداد املناهج الد       -١٦
عـن بعـد، وعقـدت عـلى مدى ثالثة أيام يف ستوكهومل يف قسم اجلغرافيا الفيزيائية وجيولوجيا          

وعمـل املشـاركون يف جمموعات صغرية اختري أفرادها على          . احلقـبة الـرابعة جبامعـة سـتوكهومل       
شـروع منهج   ويف الـيوم األخـري مـن النمـيطة اخلامسـة، قّدمـت كـل جمموعـة م                 . أسـاس إقلـيمي   

ــيمي، عــلى       دراســي منوذجــي يف جمــال االستشــعار عــن بعــد اشــتمل، إضــافة إىل احملــتوى التعل
 .عناصر مثل االحتياجات من املدّرسني واملعدات وامليزانية

وتلقّــى املشــاركون أيضــا جمموعــات مــن مــواد الــتدريس، تضــّمنت كتــبا ومــلحوظات     -١٧
أقراصـا مدجمـة حتـتوي على بيانات ساتلية         للمدّرسـني وشـرائح مصـّورة وصـورا، كمـا تضـّمنت             

ــية ومعاجلــة الصــور      ــات اجلغراف ــيات خاصــة بــنظام املعلوم ــك، تلقّــى    . وبراجم ــالوة عــلى ذل وع
 Remote Sensing and the Geographic Information"املشــاركون نســخاً مــن وثــيقة عــنواهنا  

System") ســي مــنهج درا:االستشــعار عــن بعــد ونظــام املعلومــات اجلغرافــية) (ST/SPACE/18(، 
ــوم         ــتدريس عل ــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لصــاحل املراكــز اإلقليمــية ل ــد أعّده كــان ق

ــيقة مــناهج دراســية لــربامج   . وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة   وتضــّمنت الوث
 دراســات علــيا يف جمــال االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية مّدهتــا تســعة أشــهر،  
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واسـتهدفت مسـاعدة املشـاركني عـلى إدخـال مقّررات دراسية خاصة باالستشعار عن بعد يف                 
 .مؤسساهتم األكادميية

  
   تقييم الدورة    -ثالثا  

قـّدم املشـاركون يف الـيوم األخـري من الدورة، أثناء جلسة تقييم استغرقت نصف يوم،          -١٨
ضــاء اخلــارجي ســيدا وجامعــة  عرضــا رمســيا لتقيــيمهم للــدورة أمــام ممثّــلي مكتــب شــؤون الف   

ــدورة    ــّدة حماضــرين يف ال ــتوكهومل وع ــثل عــن       . س ــذي قدمــه مم ــرمسي، ال ــت العــرض ال وأعقب
 .املشاركني يف الدورة، مناقشات أتاحت هلم مجيعا إضافة مسامهات جديدة

وأثـناء العـرض الـرمسي واملناقشات، أكّد املشاركون أن الربنامج التدريبـي كان حسن               -١٩
. وقّدمــوا اقــتراحات حتســينية للــدورات املقــبلة . الــدورة حقّقــت هدفهــا الرئيســي التنظــيم وأن 

ينــبغي ختصــيص مــزيد مــن الوقــت  ) أ: (وكــان أهــم االقــتراحات والتوصــيات املقّدمــة مــا يــلي 
ينـبغي ختصـيص مـزيد مـن الوقـت للــتمارين      ) ب(للمحاضـرات الـيت تتـناول الوعـي اجلنسـاين؛      

ينبغي إرسال  ) ج(دارية وملواضيع نظم املعلومات اجلغرافية؛      العملـية عـلى معاجلـة البـيانات الـرا         
بعـض مـواد الـتدريس والصـور مسـبقاً إىل املشاركني لتمكينهم من االستعداد للتمارين العملية                

 .اليت جترى يف السويد

وبغـية تقيـيم التنظـيم العـام للـربنامج التدريـيب، ُوّزع على املشاركني أثناء اجلزء األخري                  -٢٠
ــه ســيدا مــن الــد اســتنادا إىل ردود عــلى (وميكــن تلخــيص آراء املشــاركني  . ورة اســتبيان أعّدت

 يف املائة منهم أن مدة الدورة مناسبة؛      ٧٥رأى  ) أ: (كما يلي )  مشـاركا  ٢٠االسـتبيان قّدمهـا     
 يف املائــة أنــه ٥٥ يف املائــة مــنهم أن اجلــدول الــزمين مفــرط الكــثافة، بيــنما رأى ٤٥رأى ) ب(

 يف املائـة أن التدريب النظري يالئم احتياجاهتم املهنية إىل حد بعيد أو              ٧٠ى  رأ) ج(مناسـب؛   
 يف املائة أن    ٨٥رأى  ) د( يف املائـة الـرأي ذاتـه بشـأن التدريب العملي؛             ٦٠بعـيد جـدا، ورأى      

ــية؛        ــرهم املهن ــة نظ ــن وجه ــق م ــربنامج الئ ــام لل ــناك  ٧٥رأى ) ه(املســتوى الع ــة أن ه  يف املائ
الــربنامج عــلى حنــو واف، مــثل االستشــعار عــن بعــد باملوجــات الصــغرية،  مواضــيع مل يتــناوهلا 

ــية؛     ــيات الرقمــية، ونظــم املعلومــات اجلغراف ــة أن طــرائق التدريــب  ٨٠رأى ) و(والتقن  يف املائ
 يف املائــة أن حملــتوى الــربنامج صــلة وثــيقة أو وثــيقة جــدا   ٦٥رأى ) ز(جــيدة أو جــيدة جــدا؛ 
ائـة أنـه سـُتتاح هلـم فرصـة السـتخدام ما اكتسبوه من معارف                 يف امل  ٦٠ببيئـتهم املهنـية، ورأى      

 .اوخربات جديدة يف أعماهلم احلالية إىل حد بعيد أو بعيد جد
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وســوف تــأخذ اجلهــات املشــتركة يف تنظــيم الــدورة اإلفــادات املــرجتعة املســتمّدة مــن    -٢١
ل التوصيات اليت االسـتبيان بعـني االعتـبار لـدى اعـداد بـرامج الـدورات املقـبلة، مثلما كان حا               

، والــيت أّدت إىل زيــادة نصــف يــوم إىل الوقــت  ٢٠٠٢ و٢٠٠١قّدمهــا املشــاركون يف عــامي 
، وكذلك إىل اتاحة    ٢٠٠٣املخّصـص للـتمارين العملـية احلاسـوبية يف سكينسـكاتبريغ يف عام              

ــة       ــه جامع ــراص املدجمــة الــيت أعّدت ــرباجميات عــلى األق ــيانات وال ــواد التعليمــية والب  مــزيد مــن امل
 .ستوكهومل وأُعطيت للمشاركني عند هناية الدورة

ويف خـــتام املناقشـــات، أعـــرب املشـــاركون عـــن تقديـــرهم حلكومـــة الســـويد وســـيدا  -٢٢
 .وجامعة ستوكهومل واألمم املتحدة لتمكينهم من املشاركة يف الربنامج التدريبـي

  
   إجراءات املتابعة     -رابعا   

اح اشـترك يف اعـداده مكتب شؤون الفضاء         ، وافقـت سـيدا عـلى اقـتر        ٢٠٠٣يف عـام     -٢٣
اخلــارجي وجامعــة ســتوكهومل الجــراء عملــية تقيــيم اتباعــية هتــدف يف املقــام األول إىل تقيــيم    

، وإىل حتديد األسباب    ٢٠٠٣ و ١٩٩٠الـتأثري احمللي للدورات التدريبية اليت ُعقدت بني عامي          
السـتخدام الفعلي للمعارف اليت  الرئيسـية ملـا أحـرزه املشـاركون مـن جنـاح كـبري أو مـتدن يف ا                

اكتسـبوها يف السـويد، وإىل تبـّين طبـيعة ونطـاق الدعـم الذي ميكن تقدميه، بغية التأكّد من أن              
املشـاركني مـن الـبلدان النامـية قـد جنحـوا يف نقـل املعـارف املكتسـبة إىل األوساط التعليمية يف                       

 .بلداهنم

 بني األمم املتحدة وجامعة ستوكهومل    وتضـّمنت تلـك العملـية بعـثيت تقيـيم مشتركتني             -٢٤
ــية والــبحر         ( ــريكا الالتين ــنطقة أم ــادئ، واألخــرى إىل م ــيا واحملــيط اهل ــنطقة آس ــا إىل م إحدامه

ــبـي ــدورات       ) الكاري ــا يف ال ــيت شــارك موظفوه ــية ال ــن املؤسســات األكادمي ــدد م ــا إىل ع أوفدت
عمــل تقييميــتان ، عــلى أن تعقــبهما حلقــتا ٢٠٠٣ و١٩٩٢التدريبــية الــيت عقــدت بــني عــامي 
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤اقليميتان يعتزم عقدمها يف عامي 

فــرباير /ومشلــت البعــثة األوىل، الــيت أُوفــدت إىل مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف شــباط -٢٥
وزار ممــثلو مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وجامعــة  . ، تايلــند وســري النكــا ونيــبال٢٠٠٤

 مشاركا سابقاً يف    ٢٥ البلدان والتقوا بـ     سـتوكهومل أثناءها تسع جامعات ومؤسسات يف تلك       
ــية   ــدورات، وكذلــك بأعضــاء يف إدارة مؤسســاهتم األكادمي ــثة الــيت أوفــدت إىل   . ال ــناء البع وأث

، زار ممــثّلو مكتــب شــؤون  ٢٠٠٤مــارس /مــنطقة أمــريكا الالتينــية والــبحر الكاريــبـي يف آذار 
 كوســتاريكاربازيل والفضــاء اخلــارجي وجامعــة ســتوكهومل تســع جامعــات ومؤسســات يف الــ  
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وجــرى .  مشــاركا ســابقا وبأعضــاء يف إدارة مؤسســاهتم األكادميــية ١٣وكولومبــيا والــتقوا بـــ 
أثـناء البعثـتني اسـتعراض مـا صـممه املشـاركون السابقون من مناهج دراسية وما يضطلعون به                   

ــة    ــية جاري ــن مشــاريع حبث ــربات       . م ــرافق واملخت ــيم امل ــارة وتقي ــك، جــرى زي ــلى ذل ــالوة ع وع
واستخدمت نتائج . سـتخدمة يف تدريـس االستشـعار عن بعد يف املؤسسات األكادميية املعنية          امل

 .البعثتني يف إعداد حلقات عمل التقييمية االقليمية

احللقــة الدراســية اإلقليمــية "وُعقــدت حلقــة العمــل التقييمــية اإلقليمــية األوىل، املعــنونة  -٢٦
فضـاء والغـالف اجلوي العلوي حول رصد البيئة         املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وجلـنة حبـوث ال            

االحتياجات التعليمية واخلربة املكتسبة من الدورات التدريبية املشتركة بني         : الطبيعـية ومحايـتها   
، يف إسالم آباد من "األمـم املـتحدة والسويد بشأن تثقيف املعلّمني يف جمال االستشعار عن بعد    

فـــائدة املشـــاركني الســـابقني يف الـــدورات  ل٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٤أغســـطس إىل / آب٣٠
وستعقد حلقة . التدريبـية املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ           

، يف ساو جوزيه دوش كامبوش،      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٥ إىل   ٢١العمـل التقييمية الثانية، من      
 الفضاء يف منطقة    علـوم وتكنولوجـيا   الـربازيل، يف الفـرع الـربازيلي لـلمركز اإلقلـيمي لـتدريس              

أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي، املنتســب إىل األمــم املــتحدة، لفــائدة املشــاركني الســابقني يف         
 .الدورات التدريبية من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي

 :وتستهدف حلقات العمل التقييمية ما يلي -٢٧

ــية مــن حيــث   )أ(  ــدورات التدريب ــأثري ال ــيم ت  حتقــق األهــداف املنشــودة مــنها،  تقي
 وحتديد العوامل اليت تسهِّل بلوغ تلك األهداف أو تعوقه؛

ــدورة اســتناداً إىل جتــارب املشــاركني الســابقني       )ب(  اســتعراض احملــتوى احلــايل لل
 واحتياجاهتم بغية حتسني الدورة لفائدة املشاركني املقبلني؛

شــاريع الــيت أعّدهــا املشــاركون  تقيــيم مــا قــد يلــزم مــن دعــم لــتعزيز جنــاح امل   )ج( 
 السابقون وحتديد ماهية املساعدة التقنية اليت قد حتتاج إليها مؤسساهتم؛

االرتقـاء مبعـارف املشـاركني عـن تقنـيات االستشـعار عن بعد احلالية ومناهج            )د( 
 تدريسه املتطّورة؛

ع إتاحـــة فرصـــة للمشـــاركني الســـابقني لكـــي جيـــتمعوا ويتـــبادلوا جتـــارهبم مـــ )هـ( 
 .زمالئهم املشاركني القادمني من منطقتهم
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وستسـتخدم اجلهـات املشـتركة يف رعايـة الدورات التدريبية نتائج العملية التقييمية يف                -٢٨
حتسـني الـدورة التدريبـية لفـائدة املشاركني املقبلني ويف حتديد طبيعة ونطاق الدعم الذي ميكن                 

ة يف نقل املعارف اليت اكتسبوها إىل األوساط        تقدميـه لضمان جناح املشاركني من البلدان النامي       
 .التعليمية يف بلداهنم

  
 احلواشي 
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