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 مقدمة -أوال  
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
لثانـية عشـرة لتثقـيف املعلمني يف جمال         عقـدت دورة األمـم املـتحدة التدريبـية الدولـية ا            -١

يونيه / حزيران ٨مـايو إىل    / أيـار  ٢االستشـعار عـن بعـد يف سـتوكهومل وكريونـا، السـويد، مـن                
ــتابع ملكتــب شــؤون       ٢٠٠٢ ــيقات الفضــائية ال ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــوىل تنظــيمها ب ، وت

 الســويد، كجــزء مــن  الفضــاء اخلــارجي باألمانــة العامــة لألمــم املــتحدة بالــتعاون مــع حكومــة  
وكمــا كانــت احلــال يف الــدورات  . ٢٠٠٢أنشــطة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عــام  

 خصيصــا لصــاحل  ٢٠٠٢االحــدى عشــرة الســابقة ضــمن هــذه السلســلة، نظمــت دورة عــام     
معـلمني مـن الـبلدان النامـية هبـدف متكيـنهم من استحداث دورات عن االستشعار عن بعد يف                    

واشـتركت يف رعايـة الـدورة الوكالـة السويدية للتعاون االمنائي الدويل           . مؤسسـاهتم األكادميـية   
بالنـيابة عـن حكومـة السـويد، واستضـافها قسـم اجلغرافـيا الفيزيائية وجيولوجيا احلقبة                 ) سـيدا (

اليت كانت تسمى  (Metria Satellus ABالـرابعة جبامعـة سـتوكهومل، يف سـتوكهومل، ومؤسسة     
 . كريونا، يف)SSC Satellitbildسابقا 

ويقـدم هـذا الـتقرير عرضـا لتنظـيم الـدورة التدريبـية وحمـتوياهتا التقنـية ونـتائج تقييمها                      -٢
وقـد أعـد لتـنظر فـيه جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض       . واجـراءات املـتابعة املقـترحة     

ورهتا األربعني، السـلمية أثـناء دورهتـا السادسـة واألربعني، وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف د        
وقـدم املشـاركون تقارير عن املعارف اليت اكتسبوها واألعمال اليت اضطلعوا            . ٢٠٠٣يف عـام    

هبــا أثــناء الــدورة إىل اجلهــات املختصــة يف احلكومــات واجلامعــات واملؤسســات البحثــية يف         
 .بلداهنم

  
 التنظيم والربنامج -باء 

 
 ٢٠٠١نوفمرب /ارجي يف تشرين الثاينأرسـل مكتـب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخل        -٣

اسـتمارات لــتقدمي طلـبات املشــاركة وكتيــبات اعالمـية مــتعلقة بـالدورة التدريبــيـة إىل البعــثات     
وأرسـلت أيضـا نسـخ منها إىل املكاتب احمللية          .  بلـدا نامـيـا    ٥١الدائمـة لـدى األمـم املـتحدة لــ           

. ل احالتها إىل السلطات الوطنية املعنية     لـربنامج األمـم املـتحدة االمنائي يف تلك البلدان، من أج           
كمـا وزعـت تلـك املـواد يف الوقـت ذاتـه عـلى السفارات السويدية املعنية وعلى املشاركني يف                     

 طلبا مستوىف من    ١١٧ومن مث ورد    . الـدورات السـابقة بغـية تعميمها يف مؤسساهتم األكادميية         
لشـؤون الفضاء اخلارجي وجامعة   بلـدا نامـيا وتشـارك يف معاجلـتها مكتـب األمـم املـتحدة             ٤٢

 .ستوكهومل
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 امرأة، ينتمون إىل    ١٢ مرشحا، منهم    ٢٨ووقـع االختـيار للمشـاركة يف الـدورة على            -٤
اثيوبـيا واكـوادور والـربازيل وتايلـند ومجهوريـة تنـزانـيا املتحدة وزامبيا              :  التالـية  ٢٢الـبلدان الــ     

كمــبوديا وكوســتاريكا وكولومبــيا وســري النكــا وشــيلي وغواتــيماال وفــنـزويال وفييــت نــام و 
وقدمت األموال الالزمة   . وكينـيا ومالوي ومنغوليا وموزامبيق وناميبيا ونيبال ونيجرييا وهاييت        

.  مشاركـا من ميزانية زماالت برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية         ١٣للسـفـر الـدويل لــ       
 الــباقني، وكذلــك ١٥ الـــ وتولــت حكومــة الســويد دعــم تكالــيف الســفر الــدويل للمشــاركني 

ــنقل الداخــلي جلمــيع املشــاركيـن       ــدورة وال ــواد املســتخدمة يف ال ــام وامل تكالــيف املبيــت والطع
 .مشاركة مدرب واحد يف الدورة) اإليسا(وتولت وكالة الفضاء األوروبية . ٢٨ الـ
ــنها مكتــب شــؤون       -٥ ــدورة مــن عــدة مؤسســات، م ــتحدثون يف ال ــون وامل وجــاء املدرب

ــ ــاء اخلـ ــيا امللكـــي    الفضـ ــد التكنولوجـ ــتوكهومل، ومعهـ ــة سـ ــيدا، وجامعـ ــا، وسـ ارجي، واإليسـ
 L&Lالسـويدي، وجامعـة أوبسـاال، واجمللـس الوطـين السويـدي للشؤون الفضائية، ومؤسسـة      

Monitor AB  ومؤسسة Metria Satellus AB. 
  

 ملخص حملتويات الدورة -ثانيا 
 
ساســي وهيكــلها عــلى مــدى الســنني،  مل حيــدث تغــري ذو شــأن يف حمــتوى الــدورة األ  -٦

ــيم         ــناء التقي ــرجتعة أث ــادة امل ــتقدم التكــنولوجي واالف ــيفة جتســد أوجــه ال ــالت طف باســتثناء تعدي
والـدورة منيطـية مـن حيـث الشـكل ومؤلفـة مـن سلسلة من احملاضرات ومن                  . السـنوي للـدورة   

حمتويات الدورة يف   وميكن االطالع على ملخص أكثر تفصيال عن        . الـتمارين املكتبية وامليدانية   
 .(A/AC.105/617)تقرير الدورة اخلامسة من هذه السلسلة 

اســتغرقت النمــيطة التقنــية األوىل مــن الــدورة أربعــة أيــام، وتناولــت املــبادئ األساســية  -٧
االشعاع الكهرمغنطيسي، واخلصائص   : لالستشـعار عـن بعـد، ومشلت املواضيع الرئيسية التالية         

ة مـن املـواد املوجـودة عـلى سـطح األرض، ومبادئ علم البصريات؛               االنعكاسـية ألنـواع خمـتلف     
والتصـوير االلكـتروين؛ واالسـناد اجلغرايف لألجسام يف امليدان وعلى اخلرائط والصور الساتلية؛          
وســواتل دراســة املــوارد األرضــية والبيــئة؛ واالستشــعار عــن بعــد مــن أجــل ختطــيط اســتخدام     

 .األراضي والرصد البيئي
األيـام العشـرة التالـية لتفسري الصور ومعاجلة الصور الرقمية وحتليلها ونظم    مث كرسـت     -٨

ومشـل هـذا اجلـزء مـن الـدورة أيضـا تقـدمي عروض بشأن مقدمة للتفسري                  . املعلومـات اجلغرافـية   
 .البصري، والتدريب أثناء العمل يف البلدان النامية، وتطبيقات االستشعار عن بعد

ــزا لفهــم مــبادئ تفســري   -٩ الصــور، قّســم املشــاركون إىل جمموعــات عــلى أســاس   وتعزي
 .اقليمي، ودرست كل جمموعة حالة كان فيها لتفسري الصور الساتلية بصريا دور رئيسي
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التحلــيل الــرقمي : وتناولــت جوانــب أخــرى مــن هــذه النمــيطة التقنــية املواضــيع التالــية -١٠
ــنظري ( ــب ال ــد الصــور حاســوبيا   )اجلان ــنظري (؛ وجتوي ــب ال ــات   ؛ ون)اجلان ــرية نظــم املعلوم ظ

اجلغرافـية؛ وتقنـيات معاجلـة الصـور الرقمـية، مبا يف ذلك التحليل املعان باحلاسوب، وتطبيقات                 
، والشبكات العاملية لسواتل    CD-ROMنظـم املعلومـات اجلغرافـية، والتقاط البيانات يف أقراص           

 .املالحة
ــبادئ ت      -١١ ــام، مب ــن الصــور  وجــرى أيضــا تعــريف املشــاركني، عــلى مــدى مخســة أي كوي

وألقيــت أيضــا  . الــرادارية واســتخدام تلــك الصــور يف تطبــيقات البحــث والــتطوير املخــتلفة       
وعالوة على . حماضـرات عـن نظـم املعلومـات اجلغرافـية وأتيحت فرص للتدريب العملي عليها      

ــيانات         ــيداين مــن تفســري ب ــتحقق امل ــباع اجــراءات مناســبة لل ــع املشــاركون عــلى ات ــك، اطل ذل
 بعـد باسـتخدام الصـور امللتقطة ملنطقة سكينسكاتربغ، الواقعة جنويب السويد،         االستشـعار عـن   

 .بواسطة أجهزة رسم اخلرائط املوضوعية احملمولة على منت سواتل الندسات
. Metria Satellus ABوعقــد اجلــزء الــتايل مــن الــدورة يف كريونــا يف مــرافق مؤسســة  -١٢

 عملــيات ختطــيط املشــاريع ويف عــرض وخصصــت ســبعة أيــام الســتخدام التفســري البصــري يف 
ــتائج التفســـريين الـــرقمي     ــة نـ ــاتلية وملقارنـ ــتائج، وكذلـــك للتصـــنيف الـــرقمي للصـــور السـ النـ

وأجريــت تلــك الــتمارين، حيــثما أمكــن، عــلى صــور اخــتارها املشــاركون ملــناطق  . والبصــري
ر وحتديــث أرشــفة الصــو: وألقيــت أيضــا حماضــرات عــن املواضــيع التالــية. يألفوهنــا مــن بلداهنــم

ــيمة         ــتاج الصــور بق ــتجات الســاتلية، وان ــيار املن ــتاجها؛ واخت فهرســتها وتوحــيد مواصــفات ان
مضــافة، واجــراء التصــويبات الراديومــترية واجليومــترية، وانــتاج الــنماذج الرقمــية لالرتفاعــات   

 .األرضية؛ ومستقبل سواتل رصد موارد األرض
م زيــارات تقنــية لعــدد مــن املواقــع   وأثــناء وجــود املشــاركني يف كريونــا، جــرى تنظــي   -١٣

واســتكملت . املهمــة، مــنها حمطــتا االســتقبال الســاتلي يف ســامليرييف واســرانغه التابعــتان لاليســا 
 .Metria Satillus ABاحملاضرات جبولة يف مرافق االنتاج مبؤسسة 

عد، وُعـين اجلـزء األخـري مـن الـدورة باعداد املناهج الدراسية يف جمال االستشعار عن ب                  -١٤
ــية وجيولوجــيا احلقــبة      ــام يف ســتوكهومل يف قســم اجلغرافــيا الفيزيائ وعقــد عــلى مــدى ثالثــة أي

ويف اليوم األخري   . وعمـل املشـاركون يف جمموعات صغرية أنشئت على أساس اقليمي          . الـرابعة 
مــن ذلــك اجلــزء مــن الــدورة، قدمــت كــل جمموعــة مشــروعا منوذجــيا ملــنهج دراســي يف جمــال   

ــد   ــن      االستشــعار عــن بع ــياجات م ــثل االحت ــيمي، عناصــر م  مشــل، باالضــافة إىل احملــتوى التعل
وتلقـى املشـاركون أيضا جمموعات من مواد التدريس،         . املدرسـني واملعـدات وامليزانـية الالزمـة       

مشلـت كتـبا ومـلحوظات املدرسـني وشرائح مصورة وصورا وقرصا مدجما حيتوي على بيانات                
 .براجمية ملعاجلة الصور، وأخذوها معهم إىل بلداهنمساتلية ونظاما للمعلومات اجلغرافية و
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 تقييم الدورة -ثالثا 
 

قــدم املشــاركون يف الــيوم األخــري مــن الــدورة، خــالل جلســة تقيــيم اســتغرقت نصــف  -١٥
يـوم، عرضـا رمسـيا لتقيـيمهم للـدورة أمام ممثلي مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي                

ائـية وجيولوجـيا احلقـبة الرابعة جبامعة ستوكهومل وعدة حماضرين    وسـيدا وقسـم اجلغرافـيا الفيزي     
وأعقبـت العـرض الـرمسي الـذي قدمه ممثل عن املشاركني مناقشات أتاحت جلميع               . يف الـدورة  

 .املشاركني اضافة مسامهات جديدة
وأثـناء العـرض الـرمسي واملناقشـات، شـدد املشاركون على أن الربنامج التدريبـي كان                 -١٦

وقدموا أيضا بعض االقتراحات اليت رأوا . نظـيم وأن الـدورة حققـت هدفهـا الرئيسي     حسـن الت  
وكانت االقتراحات والتوصيات الرئيسية    . أهنـا سـتؤدي إىل حتسـني برنامج الدورة يف املستقبل          

ينـبغي ختصـيص املـزيد مـن الـزمن للعمـل يف املكتـبة وللتمارين العملية يف                  ) أ: (املقدمـة مـا يـلي     
ينــبغي ختصــيص املــزيد مــن الــزمن مســتقبال ملوضــوعي معاجلــة الصــور ) ب(يب؛ املعمــل احلاســو

ــية؛    ــواد    ) ج(الرقمــية ونظــم املعلومــات اجلغراف ــع مــلحوظات املدرســني وســائر امل ــبغي توزي ين
املـتعلقة بـالدورة على املشاركني مسبقا، مبا يف ذلك اتاحة امكانية استخدام موقع الدورة على                

 .يغ وحتميل البيانات واملوادشبكة الويب العاملية لتفر
وبغـية تقيـيم التنظيم العام للربنامج التدرييب، وزع على املشاركني خالل اجلزء األخري               -١٧

وفيما يلي ملخص آلراء املشاركني مستقى من االستبيانات        . مـن الـدورة اسـتبيان أعدتـه سيدا        
 يف املائــة أن ١٢رأى ) ب( يف املائــة أن مــدة الــدورة مناســبة؛  ٤٦رأى ) أ: (٢٥املســتوفاة الـــ 

ــنما رأى    ــزمين مكــثف إىل حــد مفــرط؛ بي ــيومي  ٤٦اجلــدول ال ــزمين ال ــة أن اجلــدول ال  يف املائ
 يف املائـة أن التدريـب الـنظري يـتالءم مـع احتـياجاهتم املهنية إىل حد                  ٤٢ورأى  ) ج(مناسـب؛   

رأى ) د(ملي؛   يف املائـة الـرأي ذاته بشأن التدريب الع         ٤٢بعـيد أو إىل حـد بعـيد جـدا، ورأى            
رأى ) ه( يف املائـة أن املسـتوى العـام للـربنامج الئـق مـن وجهـة نظـرهم املهنـية الشخصية؛           ٦٥
 يف املائـة أن هناك مواضيع مل يتناوهلا الربنامج على حنو واف، وذكر معظمهم أن من تلك                  ٥٨

نــيات املواضــيع االســناد اجلغــرايف، واالستشــعار عــن بعــد باســتخدام املوجــات الصــغرية، والتق   
 يف املائة أن طرائق التدريب جيدة أو جيدة ٦٢رأى ) و(الرقمـية، ونظـم املعلومـات اجلغرافية؛       

 يف املائــة أن ملضـمون الــربنامج صــلة وثـيقة أو وثــيقة جـدا مبجــاهلم املهــين،    ٥٤رأى ) ز(جـدا؛  
 يف املائـة أنـه سـتتاح هلـم فرصة الستخدام ما اكتسبوه من معارف وخربات جديدة                  ٥٨ورأى  

 .ا أعماهلم احلالية إىل حد بعيد أو إىل حد بعيد جديف
وسـتؤخذ االفـادات املـرجتعة املسـتمدة مـن االسـتبيان بعني االعتبار لدى وضع برنامج                  -١٨

، مثال، إىل   ٢٠٠١، مثـلما أدت التوصيات اليت قدمها املشاركون يف عام           ٢٠٠٣الـدورة لعـام     
، وكذلك إىل زيادة كمية البيانات ٢٠٠٢زيـادة الوقـت املخصـص للتمارين احلاسوبية يف عام        
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والـرباجميات املدرجـة يف القـرص املدمـج الذي أعدته جامعة ستوكهومل وأعطي للمشاركني يف              
 .هناية الدورة

ويف خـتام املناقشات، أعرب املشاركون عن تقديرهم حلكومة السويد وسيدا وجامعة             -١٩
 .لربنامج التدرييبستوكهومل واألمم املتحدة لتمكينهم من املشاركة يف ا

  
 اجراءات املتابعة -رابعا 

 
اقـترح يف تقريـر استقصـاء األثـر احملـلي للـدورات التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة                   -٢٠

 (ST/SPACE/9)) ٢٠٠٠-١٩٩٠(والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستشــعار عــن بعــد   
 زيادة جناح الربنامج مستقبال وتعزيز      عـدد من أنشطة املتابعة اليت ميكن االضطالع هبا من أجل          

 . األثر احمللي لسلسلة الدورات
ــتقرير، واصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وااليســا املمارســة       -٢١ وعمــال بذلــك ال

املتمـــثلة يف اختـــيار املؤهلـــني مـــن املشـــاركني الســـابقني يف الـــدورات للمشـــاركة يف بـــرنامج   
 التحق  ٢٠٠٢ بني األمم املتحدة وااليسا، ويف عام        الـزماالت الدراسـية الطويلـة املـدة املشـترك         

مشـاركان سـابقان بـربنامج الـزماالت الدراسية الذي تبلغ مدته ستة أشهر يف جمال االستشعار                 
 .عن بعد

وتعمـل جامعــة ســتوكهومل أيضــا عــلى تعديــل بــرنامج الــدورات تلبــية للطلــب املــتزايد   -٢٢
اعـداد األقراص املدجمة احملتوية على بيانات  عـلى املـزيد مـن التثقـيف احلاسـويب، وكذلـك عـلى         

 .وبراجميات ميكن للمشاركني السابقني استخدامها ألغراض التدريس والبحوث
وواصـل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي وجامعة ستوكهومل أيضا املمارسة املتمثلة يف          -٢٣

راري، من أجل   اختـيار جـيدي التأهـيل مـن ممثـلي اجلامعـات يف البلدان النامية، على أساس تك                 
 .من املعلمني ذوي املعرفة يف تلك املؤسسات" كم حاسم"بناء 
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