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  مقدمة -أوال  
  اخللفية -ألف 

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف   ) سـيدا (بـدأت الوكالـة السـويدية للتنمـية الدولـية            -١
 بـرناجماً تدريبـياً بشـأن تثقـيف املعلّمني يف جمال االستشعار عن بعد، وكان اهلدف            ١٩٩٠عـام   

ه متكـني املعلّمـني يف الـبلدان النامية من استحداث أو تعزيز مقررات دراسية          الرئيسـي مـن ورائـ     
وقـد فُتحـت الـدورة التدريبية األوىل،        . خاصـة باالستشـعار عـن بعـد يف مؤسسـاهتم األكادميـية            

وابتداء من الدورة التدريبية الثانية، يف      . ، أمـام معلّمـني من أفريقيا      ١٩٩٠الـيت عقـدت يف عـام        
وال تزال الدورات   . لـربنامج مفـتوحاً أمام معلّمني من مجيع البلدان النامية         ، كـان ا   ١٩٩٢عـام   

 .ُتنظّم حىت الوقت احلاضر

 ٣٥٠، شـــارك يف الـــربنامج التدريـــبـي حـــوايل ٢٠٠٤ و١٩٩٠وفـــيما بـــني العـــامني  -٢
 ٤٥ بلداً أفريقياً، ومن     ٢٩ جامعة أو مؤسسة أو وكالة من        ٥٣وقَـِدم املشـاركون من      . معـلما 

 . بلداً يف أمريكا الالتينية والكاريبـي٢٢ هيئة من ٤٨ بلداً آسيوياً، ومن ١٧ هيئة من

 :وأجري تقييم الربنامج التدريبـي ثالث مرات -٣

، أجــري استقصــاء يف صــفوف املشــاركني يف الــدورات الــيت   ١٩٩٤يف عــام  )أ( 
 هم؛ بشأن تأثري التدريب يف أدائهم وإنتاجيت١٩٩٣ و١٩٩٢ و١٩٩٠ُعقدت يف األعوام 

 حلقـة عمـل يف بوتسـوانا لتقيـيم تـأثري التدريب يف              ، ُعقـدت  ١٩٩٨ويف عـام     )ب( 
 ؛١٩٩٦-١٩٩٠املشاركني األفريقيني يف دورات 

-١٩٩٠، أجري استقصاء يف صفوف املشاركني يف دورات         ٢٠٠١ويف عـام     )ج( 
  ومديــري مؤسســاهتم بغــية تقيــيم تــأثري الــدورات يف كيفــية وضــعهم للمــناهج الدراســية  ٢٠٠٠

 .والربامج التعليمية والبحثية على الصعيد احمللي

وأظهــرت التقيــيمات الــثالثة مجــيعها أن الــدورات خلّفــت تــأثريا إجيابــيا فــيما يــتعلق بأهدافهــا    
 .التثقيفية يف جمال االستشعار عن بعد، وأن هناك حاجة إىل تدريب متقّدم

  
  األهداف    -باء  

ن واحـدا من نشاطني سيشكالن العملية       كانـت حلقـة العمـل الـيت ُعقـدت يف باكسـتا             -٤
/  شباط ٢٥ إىل   ٢١والنشـاط اآلخـر هـو حلقـة عمل ستعقد يف الربازيل من              . التقييمـية الـرابعة   

 . لصاحل مشاركني من أمريكا الالتينية والكاريبـي٢٠٠٥فرباير 
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 : العمل املعقودة يف إسالم آباد ما يليةواستهدفت حلق -٥

األسباب ورات التدريبـية مـن أثـر يف آسيا؛ وفهم           تقيـيم مـا كـان لسلسـلة الـد          )أ( 
 الرئيسية للنجاح أو عدم النجاح يف تطبيق املعارف املكتسبة أثناء الدورات؛

طبـيعة ونطـاق الدعـم الذي ميكن تقدميه للتأكد من أن اجلهود اجلارية              حتديـد    )ب( 
 ة؛قد أرست جذوراً راسخة يف األوساط التعليمية للبلدان النامية يف املنطق

اســتعراض حمــتوى الــدورة وشــكلها احلالــيني ملعــرفة مــا إذا كــان يلــزم إدخــال   )ج( 
 حتسينات عليهما؛

اطـالع املشـاركني السـابقني عـلى معارف متطورة خمتارة عن أحدث تقنيات               )د( 
 .االستشعار عن بعد وطرائق التدريس

  
  الربنامج   -جيم   

 مناقشــات أفضــت إىل صــوغ تألفــت حلقــة العمــل مــن سلســلة عــروض تقنــية، تلــتها   -٦
وركّــزت املناقشــات املفــتوحة عــلى تقيــيم سلســلة الــدورات وأتاحــت للمشــاركني  . توصــيات

 .فرصة للتعبري عن آرائهم

ــيت اكتســبها املشــاركون الســابقون وإطالعهــم عــلى آخــر        -٧ ــية تنشــيط املعــارف ال وبغ
ة لعروض ومناقشات   الـتطورات يف تكنولوجيا الفضاء ذات الصلة، كُرِّست اجللسات الصباحي         

بشــأن املواضــيع املــتقّدمة املــتعلقة بتطبــيقات االستشــعار عــن بعــد يف رصــد البيــئة الطبيعــية           
 .ومحايتها، والتقنيات، واألدوات ومنصات التشغيل اجلديدة، وطرائق التدريس اجلديدة

وكُرِّسـت جلسـات ما بعد الظهر لعروض قدمها مشاركون سابقون وملناقشة جتارهبم              -٨
طبــيق معــارفهم يف املؤسســات الــيت ينــتمون إلــيها، وتــأثري تلــك املعــارف يف وضــع املــناهج  يف ت

الدراســية، واحتــياجاهتم، والتغــيريات املمكــن إدخاهلــا عــلى بــرنامج الــدورة، وكذلــك لصــوغ   
 .وكان للمشاركني دور نشط يف مجيع مداوالت حلقة العمل. التوصيات

  
  احلضور     -دال  

معلِّمون وخرباء ناشطون يعملون يف مؤسسات حكومية ذات        شـارك يف حلقـة العمل        -٩
ــتخدم        ــآت تسـ ــاريع أو منشـ ــرامج أو مشـ ــع بـ ــية، أو مـ ــية أو أكادميـ ــات حبثـ ــلة أو مؤسسـ صـ
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وجاء املدرِّبون واحملاضرون من . تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد أو نظـم املعلومـات اجلغرافـية          
 ).اإليسا(جامعة ستوكهومل ووكالة الفضاء األوروبية 

ومبـا أن حلقـة العمـل تسـتهدف تقيـيم فعالية سلسلة الدورات التدريبية، فقد ُدعي إىل        -١٠
 نساء، من باكستان    ٩ معلّما، منهم    ٢٢حضـورها مشـاركون سابقون ناشطون، فشارك فيها         

وكانت حلقة العمل مفتوحة أيضا أمام اإلخصائيني       .  ونيبال فييت نام وتايلـند وسـري النكـا و      
ــيني؛ فجــاء حــوايل   املمارســني والباحــث  ــن جلــنة حبــوث الفضــاء     ٦٠ني احملل  مشــاركا إضــافيا م

ومعهد تكنولوجيا الفضاء ومن شركات مقاولة صناعية       ) سوباركو(والغـالف اجلـوي العلوي      
 .حملية

  
  الدعم املايل     -هاء   

ُنظّمــت حلقــة العمــل بــتعاون مــع حكومــة باكســتان، وشــارك يف متويــلها الوكالــة          -١١
وجامعة ستوكهومل واستضافتها جلنة حبوث الفضاء      ) سيدا( االمنـائي الـدويل      السـويدية للـتعاون   

 ).سوباركو(والغالف اجلوي العلوي 

مشاركـا من ميزانية الزماالت الدراسية ١٦وقُّدمـت األمـوال الالزمـة للسـفـر الـدويل لـ        -١٢
يف السفر  وتولّـت سيدا وسوباركو دعم تكال     . يف بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية          

احملــلي للمشــاركني الــباقني، وكذلــك تكالــيف املبيــت والطعــام واملــواد املســتخدمة يف الــدورة    
 .والنقل الداخلي جلميع املشاركيـن

  
  ملخص العروض    -ثانيا  

ففـي اجللسـات الصـباحية، قـّدم خرباء من جامعة           . ُصـنِّفت العـروض املقّدمـة يف فئـتني         -١٣
) يــورغ ليختيــنغر (اإليســاومــن ) لــتر آرنــربغ وغــوران آملهــم بينغــت لونــدن وفو(ســتوكهومل 

وقدم . عروضـا لتكنولوجـيات مـتقدمة يف جمـايل االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية              
وكُرِّســت جلســات بعــد . خــرباء مــن ســوباركو عرضــاً لــلحالة الراهــنة لتطبــيقهم للتكنولوجــيا 

 .ورات، يرد أدناه سرد هلا حسب الفئة عرضاً قّدمها مشاركون سابقون يف الد٢٢الظهر لـ
  

دراسات احلالة والتجارب العملية يف تنفيذ املعارف املكتسبة أثناء  -ألف 
  الدورات يف املشاريع

 :تندرج ضمن الفئة األوىل تسعة عروض، هي -١٤
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اسـتخدام بـيانات االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية لتقدير مدى               )أ( 
 ، بسري النكا؛"ديدورو أويا"جلوفية يف منطقة املستجمعات املائية جتّدد املياه ا

 جتربة نيبال؛: إدارة املناظر الطبيعية باستخدام صور فوتوسات )ب( 

احلاجـة إىل االستشـعار عـن بعـد يف إدارة املـوارد الطبيعـية، مـع إشـارة خاصة                    )ج( 
 إىل املراعي يف باكستان؛

 منطقة ترياي، نيبال، باستخدام االستشعار تقيـيم موئـل وحـيد القرن يف غريب        )د( 
 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية؛

تصـنيف املـنظومات اإليكولوجـية لألراضـي وخصـوبة الـتربة واملـناطق املتأثرة                )�( 
  ونظم املعلومات اجلغرافية يف الشمال الشرقي لتايلند؛الصور الساتليةباألمالح باستخدام 

 غرباً يف وسط نيبال؛احنراف هنر ناراياين  )و( 

تطبــيق التثقــيف يف جمــال االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف   )ز( 
 الدراسات اإليكولوجية ومشاريع احلفاظ على التنوع البيولوجي يف نيبال؛

ــية      )ح(  ــية اجلامعـ ــد يف الكلـ ــن بعـ ــعار عـ ــتخدام االستشـ ــبة يف اسـ ــتجربة املكتسـ الـ
  الغربية، باكستان؛–املقاطعة احلدودية الشمالية احلكومية للبنات يف هاريبور، 

ــية       )ط(  ــات اجلغرافـ ــنظم املعلومـ ــاص بـ ــات اخلـ ــرنامج الدراسـ ــية بـ ــاء بنوعـ االرتقـ
 .دراسة حالة جامعة كولومبو، سري النكا: واالستشعار عن بعد

  
  وضع املناهج الدراسية وتقييم تأثري الدورات                  -باء  

 :عشر عرضا، هيقُّدم يف إطار هذه الفئة ثالثة  -١٥

منــو وتطــور مــنهاج االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف قســم  )أ( 
 –اجلغرافــيا والتخطــيط احلضــري واإلقلــيمي جبامعــة بيشــاور، املقاطعــة احلدوديــة الشــمالية         

 الغربية، باكستان؛

 تقييم لتأثري : حالـة تدريـس االستشـعار عـن بعـد يف املـناهج اجلامعـية يف نيبال                 )ب( 
 سلسلة دورات األمم املتحدة؛

كيفـية إيصـال نظـم املعلومـات اجلغرافـية واالستشـعار عن بعد إىل قسم إدارة                  )ج( 
 البيئة مبعهد العلوم والتكنولوجيا البيئية، جامعة هانوي للتكنولوجيا، فييت نام؛
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ــية    )د(  ــتعلّم والــتجربة املكتســبة مــن دورة األمــم املــتحدة التدريب تطويــر : نــتائج ال
ملـناهج الدراسـية والـبحوث يف جمـال االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف جامعة                  ا

 هانوي للعلوم ويف جامعة فييت نام الوطنية، فييت نام؛

الـدروس اليت استفادها املشاركون الباكستانيون يف الدورة التدريبية املشتركة           ) �( 
ــتحدة والســويد لتثقــيف املعلّمــني     يف جمــال االستشــعار عــن بعــد يف ســتوكهومل   بــني األمــم امل

 وكريونا، السويد؛

ــأن     )و(  ــية بشـ ــبلدان النامـ ــية يف الـ ــات األكادميـ ــدة إىل املؤسسـ ــيهات اجلديـ التوجـ
تقيـيم للـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمـم املتحدة والسويد،              : تدريـس االستشـعار عـن بعـد       

 قّدمه مشارك من نيبال؛

تركة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعلّمــني يف  الــدورة التدريبــية املشــ )ز( 
 ؛١٩٩٣التقدم واإلجنازات والتوقعات يف سري النكا منذ عام : جمال االستشعار عن بعد

نقــل تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف جامعــة    )ح( 
 سلباكورن، ناكون باتوم، تايلند؛

ــررات   )ط(  ــتراح اســتحداث مق ــد ونظــم     اق ــن بع ــية يف جمــايل االستشــعار ع  دراس
 املعلومات اجلغرافية يف جامعة سري النكا املفتوحة؛

الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والســويد لتثقــيف املعلّمــني يف   )ي( 
 ؛)تايلند(االحتياجات التعليمية والتجربة املكتسبة : جمايل االستشعار عن بعد

ستشـعار عن بعد يف جامعة موراتووا، سري النكا، وإسهامه          تطـور قطـاع اال     )ك( 
 يف التنمية الوطنية؛

مواجهـة الـتحديات يف تدريـس مقرََّري نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار             )ل( 
 عن بعد يف برنامج يف الدراسات العليا اخلاص باملعلّمني يف نيبال؛

املتحدة والسويد يف حتسني اخلربة     تـأثري الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمم             )م( 
املهنـية للمدرسـني والباحـثني وتدعيم تدريس نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف               

 .جامعة باهوالبور اإلسالمية، باكستان
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  مالحظات وتوصيات   -ثالثا  
  مالحظات عامة         -ألف  

 اإليسا سـتوكهومل و   أعـرب املشـاركون عـن تقديـرهم لألمـم املـتحدة وسـيدا وجامعـة                -١٦
 .وسوباركو الشتراكها يف تنظيم حلقة العمل يف إسالم آباد

ــيات  املنســقةهــود املــزيد مــن اجلبــذل ضــرورة وشــّدد املشــاركون عــلى   -١٧ ــتكار اآلل الب
بيانات  وتعزيـز الـتعاون بـني الـبلدان اآلسـيوية عـلى تسهيل االستخدام الفعال ل                الضـرورية لـبدء   

 .ها مع تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار عن بعد ومكاملت

ونظــراً ملــنافع عقــد حلقــات عمــل مــن هــذا القبــيل، حــثّ املشــاركون املــنظمني عــلى    -١٨
، وُيفضـل أن جيـري ذلـك تناوبياً يف البلدان اآلسيوية، لكي ُتتاح لألوساط         عقدهـا بـتواتر أكـرب     

ثة، مما يساعد على قطع شوط املعلومـات املسـتحد  العلمـية فرصـة لتـبادل األفكـار والـتجارب و       
 .طويل يف سبيل إقامة وتعزيز تعاون مفيد بني املنظمات واملؤسسات املعنية

وذكـر املشـاركون أن ازديـاد تلـوث الغـالف اجلـوي يف الـبلدان النامـية يـثري قلقاً بالغا                       -١٩
 الالزمة  لديهـم، ولذلـك فهـم حيـثون مجـيع الـبلدان، ال سـيما اآلسيوية منها، على اختاذ التدابري                   

ملكافحـة مصادر التلوث مكافحة فعالة، بغية توفري غالف جوي آمن ونظيف من أجل حتسني               
 .صحة مواطنيها

  
  التوصيات      -باء  

وكيم تشي فو   ) نيبال(أثـناء حلقـة العمـل، أنشـئت جلـنة مكّونـة من سومان سوفيدي                 -٢٠
وأمــري ) ســري النكــا(ا وراجنيــت بــرمياالل دي ســيلف) تايلــند(واتشــرارابورن . وك) فييــت نــام(

داهنم فيما يتعلق   رائديـن يف بل   شـخاص   ، سـيعمل أعضـاؤها كأ     )باكسـتان (خـان وخـالدة خـان       
املشتركة بني األمم املتحدة والسويد لتثقيف بـتقدمي توصـيات بشـأن الـدورات التدريبـية املقبلة           

 .املعلّمني يف جمال االستشعار عن بعد

قني فرصة لتقاسم جتارهبم ومعارفهم وآماهلم،      وأتاحـت حلقة العمل للمشاركني الساب      -٢١
مـع اكتسـاب معلومـات عـن الـتقدم احملـرز مؤخرا يف التكنولوجيا املتعلقة باالستشعار عن بعد                   

وقـد مجعـت اللجـنة مسـامهات من مجيع املشاركني أثناء العروض             . ونظـم املعلومـات اجلغرافـية     
 :واملناقشات وصاغت التوصيات التالية
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ــبغي مواصــ  )أ(  ــتحدة والســويد لألســباب     ين ــدورات املشــتركة بــني األمــم امل لة ال
 :التالية

أن الـدورات التدريبـية كانـت حافـزاً عـلى تدريـس جمـال االستشـعار عن بعد             ‘١‘ 
كمـــا ســـامهت، يف نشـــر أنشـــطة . ونظــم املعلومـــات اجلغرافـــية يف الـــبلدان املشـــاركة 

 ها يف مؤسسات عّدة؛االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وتوسيع نطاق

أن مجــيع الــبلدان املعنــية بــدأت يف وضــع بــرامج مكــتملة للدراســات اجلامعــية  ‘٢‘ 
والعلـيا يف جمــايل االستشــعار عــن بعــد ونظـم املعلومــات اجلغرافــية ووفّــرت املرتكــزات   

 الضرورية لبحوث أكادميية وتطبيقية رفيعة املستوى؛

ــر م    ‘٣‘  ــدورات مــن أث ــته ال باشــر يف اجلامعــات، جــرى نقــل   إضــافة إىل مــا أحدث
ــية إىل      ــنظم املعلومــات اجلغراف ــتعلقة باالستشــعار عــن بعــد وب املعــارف واملعلومــات امل
خمططـي السياسـات وصــّناع القـرار، ممـا مكّــنهم مـن وضـع قــرارات وخطـط مســتنرية        

وساعدت الدورات أيضا على إدخال التعليم األساسي يف جمايل         . وقائمـة على شواهد   
 بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف مناهج املدارس الثانوية؛االستشعار عن 

أعربـت إدارات اجلامعــات الـيت ينــتمي إلـيها املشــاركون عـن تقديــرها للدعــم      ‘٤‘ 
كمـا تعّهـدت تلك اإلدارات بتقدمي الدعم        . املقـّدم مـن خـالل الـدورات وأشـادت بـه           

علومـات اجلغرافية يف    لـتعزيز الـربامج الدراسـية يف جمـايل االستشـعار عـن بعـد ونظـم امل                 
 جامعاهتا؛

ينــبغي وضــع بــرنامج تدريــبـي تنشــيطي ومــتقدم لصــاحل املشــاركني الســابقني    )ب( 
ــية، عــلى الصــعيد         ــات اجلغراف ــد ونظــم املعلوم ولعمــوم املعلّمــني يف جمــايل االستشــعار عــن بع

 :اإلقليمي على األقل

 لتحديث معارفهم   مل يكـن أمام املشاركني السابقني يف الدورات فرص كثرية          ‘١‘ 
 باملشاركة يف حلقات عمل وندوات ومؤمترات؛

يلـزم أن يـنقل املعلّمـون إىل الـبلدان النامـية مـا يشـهده العامل املتقدم من تطّور                    ‘٢‘ 
 سريع يف قاعدة املعارف التكنولوجية؛

مـن شـأن وضـع بـرنامج تدريـبـي ُمصـّمم خصيصا لفئة خمتارة من املعلّمني يف                   ‘٣‘ 
ت أن يكـون سـبيال آخـر لتشـجيع التوسـع يف تدريـس االستشعار عن                 إحـدى اجلامعـا   

ويلـزم تكويـن كتلة حدية من اخلربات الفنية يف كل           . بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية       
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ومـن شـأن وضـع بـرنامج زمـاالت طويـل أو متوسـط األمـد لصاحل                  . جامعـة مشـاركة   
 املعلّمني سبيال آخر لتعزيز قاعدة املعارف يف كل جامعة؛

ــبغي إنشــاء رابطــة وشــبكة اتصــاالت حاســوبية للمشــاركني الســابقني يف       )ج(  ين
 :الدورة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بدعم وتوجيه من السويد واألمم املتحدة

ــتفاعل بــني املشــاركني الســابقني يف إنشــاء      ‘١‘  أظهــرت حلقــة العمــل جــدوى ال
دريس االستشعار عن بعد ونظم     صـالت متيـنة بـني األفراد واملؤسسات املشاركة يف ت          

 املعلومات اجلغرافية يف املنطقة؛

ميكـن للشـبكة أن تفـيد كـل بلـد بإنشـائها جتمعـات قويـة ملدرسي االستشعار                   ‘٢‘ 
عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية، ميكـن أن تكـون وسـيلة لتقاسـم املوارد احملدودة                 

. ومـواد الـتدريس واملنشورات    املـتاحة للـتدريس يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك البـيانات                 
ومـن شـأهنا أيضـا أن تتـيح فرصـة قـيِّمة لفهم كيفية التغلب على ضائقة املوارد يف كل           

 من بلدان املنطقة؛

مــن شــأن هــذا أيضــا أن ميكّــن املشــاركني الســابقني مــن احلصــول عــلى دعــم   ‘٣‘ 
 متبادل من خالل تقاسم املوارد، البشرية منها واملادية؛

 موقــع عــلى الويــب يقــّدم تفاصــيل عــن املشــاركني وأنشــطتهم     ميكــن إنشــاء  ‘٤‘ 
 وتفاصيل عن حلقات العمل والندوات القادمة واملنشورات ذات الصلة؛

ــيمي        ‘٥‘  ــل إقل ــة املشــاركني الســابقني إلنشــاء حمف ميكــن املضــي يف توســيع رابط
 ملعلّمي وإخصائيي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف املنطقة؛

ينـبغي تنظــيم اجــتماعات إقليمــية دوريــة بالـتعاون مــع مؤسســات وطنــية مــثل    )د( 
 :سوباركو يف باكستان واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال يف نيبال

ــدان        ‘١‘  ــتظمة يف بل ــيل بصــورة من ميكــن عقــد اجــتماعات إقليمــية مــن هــذا القب
 آسيوية أخرى؛

ايل للمشاركني السابقني والعاملني يف مـن شـأن توفـري األمـم املتحدة الدعم امل        ‘٢‘ 
ــية،     ــعار عـــن بعـــد ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـ ــيداين االستشـ ــتدريس والبحـــث يف مـ الـ
ــندوات واملؤمتــرات اإلقليمــية، أن ُيشــجِّع       ــنهم مــن حضــور حلقــات العمــل وال لتمكي

 املشاركني السابقني على توسيع أنشطتهم لتتجاوز احلدود الوطنية؛
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ظّمي الدورات التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد       ينـبغي متكـني مـن      ) �( 
. مـن زيـارة املؤسسـات التعليمـية للمشاركني السابقني، ضمانا ملواصلة دعم أولئك املشاركني              

وهـذا يسـاعد عـلى تدعـيم األنشـطة املتعلقة باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف                   
اجلامعات والسلطات األعلى على دعم أولئك املشاركني       اجلامعـات وأن ُيشـجع أيضا إدارات        

 يف أنشطتهم املقبلة؛

ــية        )و(  ــدورات التدريب ــني املشــاركني الســابقني يف ال ــيق ب ــاون وث ــة تع ــبغي إقام ين
املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والسـويد وفـرقة العمـل املعنـية بـتدّبر الكـوارث الـيت أنشئت أثناء                       

فبذلك يتمكّن املشاركون من مساعدة بلداهنم يف حال        ). دناه أ ٢٤انظر الفقرة   (حلقـة العمـل     
 حدوث أخطار أو كوارث طبيعية ومن تقدمي اخلربة التقنية يف تصميم نظم اإلنذار املبكر؛

ينـبغي نشـر الورقـات الـيت أعدهـا املشـاركون السـابقون لكـي ُتتاح للمعلّمني                   )ز( 
 .البحثيف املنطقة فرصة لتبادل وتقاسم املعارف ومنهجيات 

  
  إجراءات املتابعة      -جيم   

اتفــق املشــاركون عــلى نشــر ورقــات ومــواد أخــرى توثّــق التطبــيق الــناجح لــلمعارف    -٢٢
املكتسـبة يف الـدورات التدريبـية املشـتركة بـني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلّمني يف جمال         

. ة بشكل هذه الورقات   وقـد وضـع املشـاركون قائمـة باملتطلـبات املتعلق          . االستشـعار عـن بعـد     
يــورغ ليختيــنغر  رئيســاً للــتحرير وســيعمل) ســري النكــا(وُعــيِّن راجنيــت بــرمياالل دي ســيلفا 

وسيتوىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي رصد التقّدم احملرز       . رئيسـا هليئة االستعراض   ) اإليسـا (
. ف طباعتهايف املشـروع وضـمان نوعـية تلـك الورقـات والتماس األموال الالزمة لتغطية تكالي             

 . موعدا للنشر٢٠٠٥وقد مت حتديد مطلع عام 

ــداً إلنشــاء مســتودع مركــزي        -٢٣ ــة العمــل، صــّمم املشــاركون مشــروعاً رائ ــناء حلق وأث
وألغراض املتابعة، سوف   . للبـيانات حيـتوي على بيانات أساسية للخصائص اجلغرافية اإلقليمية         

 ما لديه   لدراستها على حدة مستخدماً   حيـّدد كـل مشـارك منطقـته اجلغرافية املعرضة للكوارث            
، وحيصـل جمانـا عـلى البـيانات الالزمـة مـن اإليسـا واإلدارة الوطنـية للمالحة                  مـن خـربة خاصـة     
ــة والفضــاء   ــّد صــوراً     ) ناســا(اجلوي ــيانات ويع ــتحدة األمريكــية، ويعــاجل تلــك الب ــات امل بالوالي

وقد تطّوع  . ركزية وُتتاح للعموم  وتودع البيانات يف قاعدة البيانات امل     . للمـنطقة الـيت يدرسـها     
وستقّدم األمم املتحدة واإليسا وجامعة     . للعمل منسقا للمشروع  ) باكستان(مالك  . رفعـت ن  

ــية وترصــد املشــروع    ــيانات األساســية    . ســتوكهومل املســاعدة التقن وسيتقاســم املســتعملون الب
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 ٢٠٠٥مـن عام  وقـد ُحـّدد الـربع األول      . ويسـتخدموهنا للـنمذجة والتحلـيل حسـب االقتضـاء         
 .موعدا لوضع هيكل قاعدة البيانات

وأنشــأ املشــاركون فــرقة عمــل إقليمــية آســيوية معنــية بتقيــيم املخاطــر مــن أجــل محايــة   -٢٤
. املـوارد الطبيعـية والبيئة باستخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية      

 :نشطة التاليةوسيضطلع أعضاء فرقة العمل بدور نشط ويقومون باأل

)  أعاله٢٣انظر الفقرة   (اسـتخدام البـيانات األساسـية اليت يوفرها املشاركون           )أ( 
 :من أجل

ــناطق املعرضــة        ‘١‘  ــا يف امل ــبؤ هب ــلها والتن ــنمذجة الكــوارث احملــتملة وحتلي ــيام ب الق
 للكوارث وإتاحة النتائج للمسؤولني احملليني املعنيني الختاذ إجراءات وقائية؛

مـة اتصـاالت مـع املـنظمات احمللية لإلنقاذ من الكوارث مثل االحتاد الدويل         إقا ‘٢‘ 
جلمعـيات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحر، ومع املسؤولني عن إنفاذ القانون واهليئات            

 احلكومية من أجل إقامة عالقة لدعم تدّبر الكوارث؛

 :يف حال وقوع كارثة طبيعية )ب( 

قة العمـل وشـركائها ومكتب شؤون الفضاء        إقامـة اتصـال مـع مستشـاري فـر          ‘١‘ 
 اخلارجي؛

إىل جانــب البــيانات )  أعــاله٢٣انظــر الفقــرة (اســتخدام البــيانات األساســية   ‘٢‘ 
املــتعلقة مبــنطقة الطــوارئ يف إجــراء منذجــة وحتلــيل لألضــرار الــناجتة وتقــدمي اقــتراحات 

 بشأن كيفية ختفيف تلك األضرار؛

هتا للهيـئات احمللية وألفرقة اإلنقاذ بغية املساعدة        توفـري نـتائج الدراسـة وتوصـيا        ‘٣‘ 
يف جهــود اإلنقــاذ يف حــاالت الطــوارئ؛ واحلفــاظ عــلى الصــالت مــع اهليــئات احمللــية   

 املعنية بتخفيف املخاطر، حيثما وجدت؛

إضـافة البـيانات واملعلومـات الوصـفية املعّدة حديثاً عن تقييم منطقة الطوارئ               ‘٤‘ 
 .ملركزي؛ وتعميم املعلومات على أعضاء فرقة العملإىل مستودع البيانات ا

 : حلقة العمل، سيقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مبا يليوعقب -٢٥

ــرقة العمــل بإجــراء اتصــاالت مــتكررة      )أ(  ــدور نشــط يف تكويــن ف االضــطالع ب
 برؤســاء الفــرق الفرعــية احمللــية بشــأن الــتقدم الــذي أحــرزته ِفــرقها الفرعــية؛ وإدراك املشــاكل   
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العملـية وتقـدمي املسـاعدة يف حلّها؛ وإقامة اتصاالت شهرية مع مجيع أعضاء فرقة العمل بشأن                 
 حالة العمل واملسائل ذات الصلة؛

توفـري معلومــات عــن ميــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنســق لــلمرافق   )ب( 
الفضـــاء "امليـــثاق الـــدويل بشـــأن (الفضـــائية يف حـــال وقـــوع كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية 

، الذي ميثّل املكتب عضواً نشطاً فيه؛ ومساعدة أعضاء فرقة العمل على            ")والكـوارث الكـربى   
 فهم عملية احلصول على البيانات املتعلقة مبنطقة الطوارئ من خالل آلية امليثاق؛

يف حــال وقــوع كارثــة، يقــّدم املكتــب مســاعدة يف احلصــول عــلى البــيانات،    )ج( 
 الدعـم الـتقين الـالزم ألعمـال مـن الـنمذجة والتحلـيل، ويسـاعد على               ويـتخذ الترتيـبات لـتوفري     

 .تقدمي نتائج التحليل والتوصيات إىل هيئة اإلنقاذ

عشار لودي، منسقا   : انتخـب املشـاركون املنسـقني الـتالني لـلمجاالت األربعـة التالـية              -٢٦
للشــؤون لشــؤون ســوباركو؛ وأمــري خــان، منســقا لشــؤون اجلامعــات؛ ونســيم الديــن، منســقا  

أما املستشارون  . العسـكرية؛ وألـيس يل وسـريغي تشرينيكوف، منسقني لشؤون األمم املتحدة           
ويورغ ليختينغر  ) جامعة ستوكهومل (التقنـيون فهـم غـوران آمل ووولـتر آرنربغ وبينغت لوندن             

 ).اإليسا(

 مشـاركاً الـتزامهم بدعـم أعمـال فـرقة العمـل، ووّزعت أثناء حلقة العمل             ٥١وأبـدى    -٢٧
وسوف ُيكثر املنّسقون من استعمال     . قائمـة بأمسـائهم مـع مـا يلـزم مـن معلومات لالتصال هبم              

الــربيد اإللكــتروين واملكاملــات اهلاتفــية لالطــالع عــلى حالــة العمــل واملســائل املــتعلقة بــتطويره   
 .ضمانا لنجاح فرقة العمل
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