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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف       -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
، وخصوصـا مـن خـالل اعـالن فيينا بشأن الفضاء     )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

م املـتحدة للتطبـيقات الفضائية أن تعمل         بأنـه ينـبغي ألنشـطة بـرنامج األمـ          )١(والتنمـية البشـرية،   
عـلى تشـجيع املشـاركة التعاونـية فـيما بـني الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين االقليمي والدويل               

 .معا، وأن تشدد على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

 أقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــــراض الســلمية، يف دورهتــا اخلامســة    -٢
، الـربنامج اخلـــاص حبلقـات العمـل والـدورات التدريبية والندوات             ٢٠٠٢واألربعـني، يف عـام      

 مث أيـدت اجلمعـية العامـة فـيما بعـد يف قرارها              )٢(.٢٠٠٣واملؤمتـرات املخطـط لعقدهـا يف عـام          
، بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ ٥٧/١١٦

 .٢٠٠٣الفضائية لعام 

 ووفقـا لتوصـيات اليونيسبيس الثالث، قامت        ٥٧/١١٦وتنفـيذا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣
األمـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وحكومة اجلمهورية العربية السورية معا بتنظيم حلقة              
العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبية حول تطبيقات االستشعار عن                    

 ٢٩ريسـها، وذلـك يف مقـر اهليـئة العامة لالستشعار عن بعد يف دمشق، يف الفترة من                   بعـد وتد  
وقـد استضافت اهليئة حلقة العمل باسم حكومة        . ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٣يونـيه ولغايـة     /حزيـران 

 .اجلمهورية العربية السورية

ــيما بــني املهندســني        -٤ ــتقى للمناقشــة ف كــان اهلــدف الرئيســي مــن احللقــة هــو توفــري مل
ــيقات االستشــعار عــن بعــد وتدريســه     ــلماء املختصــني بتطب ــتربويني والع ــيانات  . وال ذلــك أن ب

االستشـعار عـن بعـد صـورة توفـر عـن األرض للعديـد مـن الدراسـات الـيت حتتاج إىل عمليات                        
) اهليدرولوجيا(مراقـبة شـاملة أو دورية كاجلرد واملسح والرصد يف جماالت الزراعة وعلم املياه               

ــئة ) جليولوجــياا(وعــلم األرض  ــتعدين والبي ــرب االستشــعار عــن بعــد ختصصــا مكمــال    . وال ويعت
ــنظم      لتخصصــات أخــرى كاملســح التصــويري ورســم اخلــرائط ونظــم املــراجع اجليوديســية وال

وهـي تكنولوجـيات آخذة بالنمو بسرعة،    . العاملـية لـتحديد املواقـع ونظـم املعلومـات اجلغرافـية           
أما التدريس  .  املفـيدة للتطبيقات الفضائية وعلوم الفضاء      وتعتـرب احـدى الـنواتج الفرعـية اهلامـة         

 .فيؤدي دورا حامسا يف ضمان انتشار تطبيق االستشعار عن بعد
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ــيانات االستشــعار عــن بعــد يف خمــتلف        -٥ ــة العمــل عــلى اســتخدام ب ــد ركــزت حلق وق
سية اليت  وكان أحد الشروط األسا   . التطبـيقات التقنـية والتعليمـية، وخصوصا يف البلدان النامية         

أقـرت أثـناء اليونيسـبيس الثالـث هو دعم التنمية املستدامة ومع احلفاظ على بيئة األرض، وهو                  
مـا حيـتاج إىل ادارة ُمثـلى لـلموارد الطبيعـية ويعـتمد عـلى توافـر بـيانات موثوقـة وحديثة العهد                       

متزايد وتـؤدي بـيانات االستشـعار عـن بعد دورا     . عـلى األصـعدة الوطنـية واالقليمـية والدولـية      
األمهـية باعتـبارها مصـدرا لـلمعلومات املوثوقـة واآلنـية الـيت حتـتاجها االدارة املستدامة للموارد                   

 .الطبيعية ومحاية البيئة

أتاحـت أيضـا حلقـة العمـل الفرصـة السـتعراض املـناهج الدراسية لالستشعار عن بعد                   -٦
وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة   ونظـم املعلومـات اجلغرافـية الـيت وِضـعت لـلمراكز االقليمـية لعلوم                

ــيجرييا(إىل األمــم املــتحدة واملنشــأة يف كــل مــن أفريقــيا    ، وآســيا واحملــيط اهلــادئ  )املغــرب ون
، ST/SPACE/18انظــر الوثــيقة ) (الــربازيل واملكســيك(؛ وأمــريكا الالتينــية والكاريــبـي )اهلــند(

 /www.oosa.unvienna.org/SAP/centres: املـتوفرة على شبكة االنترنت على عنوان املوقع التايل 

centres.html.( 

وقــد أعــد تقريــر عــن حلقــة العمــل متهــيدا لــتقدميه إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  -٧
الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا احلادية واألربعني يف                  

ا علــيه مــن معــارف ومــا أجنــزوه مــن وقــّدم املشــاركون تقاريــر بشــأن مــا حصــلو. ٢٠٠٤عــام 
 .أعمال خالل احللقة إىل السلطات املختصة يف حكوماهتم وجامعاهتم ومؤسساهتم

  
  تنظيم حلقة العمل وبرناجمها           -باء  

ُعقـدت حلقـة العمـل يف مقـر اهليـئة العامة لالستشعار عن بعد يف دمشق يف الفترة من                     -٨
 مهندســا وتــربويا وعاملــا مــن ٦٧وحضــرها . ٢٠٠٣يولــيه / متــوز٣يونــيه ولغايــة / حزيــران٢٩

األردن ومجهوريـة ايـران االسـالمية وبنغالديش    :  بلـدا هـي   ١٤املتخصصـني يف التطبـيقات مـن        
واجلزائــر واجلماهرييــة العربــية الليبــية ومجهوريــة تنـزانــيا املــتحدة واجلمهوريــة العربــية الســورية    

ملغرب، وكذلك من األمم املتحدة     وسـري النكـا والسـودان وكوبـا ولبـنان ومالـيزيا ومصـر وا              
 .ووكالة الفضاء األوروبية

وقّدمـت األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية دعمـا مالـيا لتغطـية تكاليف السفر             -٩
اجلـوي الـدويل ونفقـات املعيشـة لعشـرين مشاركا من البلدان النامية، بينما وفرت اهليئة العامة                  

لي للمشاركني، وكذلك التسهيالت واملعدات الالزمة      لالستشـعار عـن بعد االقامة والتنقل احمل       
 .الجتماعات حلقة العمل
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أمـا بـرنامج حلقـة العمـل، فقـد وضـع باالشـتراك بـني اهليئة العامة لالستشعار عن بعد                  -١٠
وقدمت أثناء احللقة عروض عن . ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ووكالة الفضاء األوروبية          

سـم اخلـرائط الطوبوغرافـية واملواضـيعية والزراعة وعلم املياه           تطبـيقات االستشـعار عـن بعـد ور        
وفــيما يــتعلق . والــتعدين والبيــئة وادارة الكــوارث) اجليولوجــيا(وعــلم األرض ) اهليدرولوجــيا(

باســتخدام االستشــعار عــن بعــد يف التعلــيم، انصــبت العــروض عــلى التعلــيم اجلــامعي واملــناهج  
صور والتدريس مبعاونة احلاسوب وموارد شبكة االنترنت الدراسـية وحتلـيل البيانات ومعاجلة ال   

وعرضت أيضا معلومات عن الوصول إىل البيانات الساتلية        . والتعـلم عـن بعد والتعاون الدويل      
 .ونفذت جتارب ايضاحية ألدوات براجمية مناسبة. وحتليلها وتفسريها وحفظها

 :ووضعت يف متناول املشاركني الوثائق التالية -١١

ريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء واستخدامه يف                تق )أ( 
وهــو مــتوفر عــلى شــبكة االنترنــت عــلى عــنوان  ()٣(،)اليونيســبيس الثالــث(األغــراض الســلمية 

 ؛)www.oosa.unvienna.org/unisp-3/index.html: املوقع التايل

، )٢٠٠١(ات اجلغرافية   املـناهج التدريسـية لالستشـعار عـن بعد ونظم املعلوم           )ب( 
 /www.oosa.unvienna.org/SAP: وهـي متوفرة على شبكة االنترنت على عنوان املوقع التايل (

centres/centres.html(؛ 

ــية      )ج(  ــتابعة للجمعــية الدول ــية ال ــرابعة املتوســطة األجــل للجــنة الفن ــندوة ال وقــائع ال
 ،)٢٠٠٢( يف التعليم واالتصاالت للمسـح التصويري واالستشعار عن بعد بشأن النهوج اجلديدة        

 ).www.commission6.isprs.org :وهي متوفرة على شبكة االنترنت على عنوان املوقع التايل(

وقــد ألقــى كــلمة يف االجــتماع االفتــتاحي حللقــة العمــل ممــثلو كــل مــن اهليــئة العامــة      -١٢
 . األوروبيةالسورية لالستشعار عن بعد ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء

  
  ملخص عن مداوالت حلقة العمل   -ثانيا  
  تطبيقات االستشعار عن بعد وتدريسه                  -ألف  

  اخللفية -١ 
أُعـلم املشـاركون يف حلقـة العمـل أن تنفـيذ بـرامج تدريـس االستشعار عن بعد ونظم                     -١٣

وجــيا الفضــاء املعلومــات اجلغرافــية يف الــبلدان النامــية مــن قــبل املراكــز االقليمــية لعلــوم وتكنول 
املنتســبة إىل األمــم املــتحدة يطــرح حتديــا بســبب حمدوديــة عــدد اخلــرباء القــادرين عــلى تغطــية    
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لكن هناك فرصة   . مواضـيع املـناهج التعليمـية يف الـبلدان النامـية باملقارنـة مـع الـبلدان الصـناعية                  
ة باســتخدام لدعــم اخلــرباء احمللــيني يف تدريــس هــذه املواضــيع عــن طــريق تطويــر املــواد التعليمــي 

ويــتركز الغــرض مــن تدريــس االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات    . تكنولوجــيا املعلومــات
ــزويد الدارســني باملهــارات والقــدرات ملســاعدهتم عــلى املشــاركة يف العمــل       ــية عــلى ت اجلغراف

واحدى أكثر أساليب التعليم فعالية مما يتصل       . الفّعـال بعـد اكمال براجمهم يف املراكز االقليمية        
وقــد طُــرح اقــتراح يعتــرب أن . بــتطوير املهــارات التقنــية هــي التعلــيم القــائم عــلى حــل املشــاكل 

الوســيلة املثالــية للمضــي قدمــا هــي يف انشــاء وحــدة منطــية تســتخدم يف عملــية اختــاذ القــرارات  
املـتعددة املـراحل توفـر وسـيلة لالمـداد باملعلومات االرجتاعية وتساعد على الوصول إىل حلول                 

كمـا ينـبغي أن يشـمل مسـار تطويـر وتنفيذ الوحدة النمطية مرحلة أولية تركّز              .  مـتعددة  هنائـية 
عـلى تقيـيم تطبـيقات االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية الـيت تضطلع هبا املراكز                       
االقليمـية، وكذلـك جمـاالت اهـتمامها وخلفيـتها الثقافـية، مث مـرحلة ثانـية ختصص لدمج املواد                    

 .الربناجميات والبيانات املتوفرةالتعليمية و

ومـن شـأن الـربنامج التدريسـي لالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية اجلاري                -١٤
و قـد نقِّـح هذا   . تنفـيذه يف املراكـز االقليمـية أن يتـبع مـنهاجا تدريسـيا منوذجـيا واسـع الـنطاق                   

 بشــأن املراكــز االقليمــية املــنهاج وُحــدِّث عهــده مؤخــرا خــالل اجــتماع خــرباء األمــم املــتحدة 
الوضـــع الـــراهن والـــتطور املســـتقبلي، الـــذي ُعقـــد يف : لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء

ويشكّل هذا املنهاج خمططا    . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٣فراسـكايت، ايطالـيا، يف الفترة من        
ت منطية مقـررا لـربنامج تعلـيمي للدراسـات العلـيا مدتـه تسـعة أشـهر وينقسـم إىل ثالث وحدا               

ــنها    ــات      )أ: ( أســبوعا وهــي ١٢طــول كــل م ــد ونظــم املعلوم أساســيات االستشــعار عــن بع
الدراســـات  يفتطبـــيقات االستشـــعار عـــن بعـــد ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية  )ب(اجلغرافـــية؛ 

ــئة؛   ــلموارد الطبيعــية والبي ــيانات   يف، مبــا يف املشــاريععمــل ال )ج(االستقصــائية ل ذلــك مجــع الب
 .امليدانية

عـلما بـأن للعديـد مـن اجلامعات يف البلدان النامية والبلدان الصناعية تقاليد راسخة يف          -١٥
كـل من حبوث وتطبيقات تكنولوجيات احلّيز األرضي ويف تطوير مواد تعليمية مصممة لتعليم              

وينــبغي اتاحــة هــذه . املــبادئ واملفاهــيم والعملــيات املتصــلة بــاعداد البــيانات احلــّيزية وحتليــلها  
ت واملعلومـات املـتعلقة، عـلى وجـه اخلصـوص، باجلوانب العلمية اليت تستخدم التقنيات                 اخلـربا 

ــوارد،        ــية وادارة امل ــوم البيئ ــوم األرض والعل ــثة وتطــبقها بصــفة خاصــة عــلى عل األرضــية احلدي
 .للمراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء
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ية أن يسـاعدا الدارسـني على       كمـا إن مـن شـأن املعـارف واسـتخدام التقنـيات األرضـ               -١٦
وميكن أن تقوم أفرقة . اسـتيعاب املفاهـيم العلمـية، مبا يف ذلك معاجلة العديد من املهام واملعايري      

ــتعاونون يف العمــل مــع هــذه املراكــز،      مــتعددة التخصصــات مــن الباحــثني واألســاتذة الذيــن ي
ــيم التكنولو     ــني ملفاهـ ــاب الدارسـ ــني اكتسـ ــتكارية لتحسـ ــوج ابـ ــميم هنـ ــية  بتصـ ــيات األرضـ جـ

وهـناك عـدة معـامل ممـيزة يتسـم هبـا تصـميم املواد التعليمية تربز مدى أمهيتها اآلنية                    . وتطبـيقاهتا 
وقــد دفــع العمــل يف هــذا التصــميم عــلماء اجلامعــات والــتربويني مــن ذوي  . بالنســبة للــتدريس

لى السواء، التخصـص العـلمي واخلـرباء االستشـاريني يف املـناهج الدراسـية والتعلـيم والتقيـيم عـ            
ممــن يرتــبطون مجــيعا باألســاتذة الذيــن ميارســون تدريــس العلــوم واجلغرافــيا، إىل تشــكيل فــرق   

ومــن املــزمع أن يشــمل التصــميم تقنــيات علمــية ســليمة ذات   . العــداد مــواد تعليمــية أساســية 
ــيق        ــم عمـ ــي إىل فهـ ــية، وتفضـ ــبحوث العلمـ ــلى الـ ــجع عـ ــة تشـ ــية فعالـ ــتراتيجيات تدريسـ اسـ

 .ز األرضي وتطبيقها على البحث العلميلتكنولوجيات احلّي
  

  املناهج الدراسية اخلاصة باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية -٢ 
ــية الشــاقة الــيت يتصــدرها       -١٧ ــتائج للعمل ــتارخيي وحصــيلة الن جــرى اســتعراض الســجل ال

الدراسية مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واجلهـات املـتعاونة معـه يف ختطـيط وحتديـد املناهج                     
واعترب . املـتعلقة باالستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومات اجلغرافية، وقدمت تعليقات على ذلك               

وال . الـتحديد االمجـايل للمناهج الدراسية واهليكل املقترح للدورات عمال يدعو إىل االعجاب            
ا على  بـد أن يفضـي اتسـاع نطاق املواضيع العلمية والتطبيقية اليت عوجلت، سواء ما يتعلق منه                

حنـــو مباشـــر أو غـــري مباشـــر بالتكنولوجـــيات املســـتهدفة، إىل ختـــّرج الدارســـني مـــن الـــربنامج 
 .واكتسبوا فهما عميقا للتكنولوجيات املذكورة ومقدرة على تطبيقها يف ختصصاهتم الوظيفية

إذ ال  . غـري أنـه جـرى التعـبري عـن االنشـغال بشـأن مـدة الدراسات البالغة تسعة أشهر                    -١٨
 الكــثري مــن الدارســني سيشــعرون باالرتــباك ازاء ذلــك املقــدار مــن املعــرفة الــذي    ريــب يف أن

ــية قصــرية كهــذه     ــترة زمن ــيه يف ف ــتوقعون احلصــول عل ومــن الواضــح أن مســتوى الصــعوبة   . ي
سـيتوقف عـلى مـدى التعمق يف معاجلة هذه املواضيع ومدى الشمول الذي يتوقع يف اطاره أن                

ولذلـك فقد اقترح االضطالع بربنامج      .  املواضـيع  يـدرس هـؤالء الدارسـون كـل موضـوع مـن           
خـاص بالتقيـيم والـتقدير بغـية احلصول على معلومات ارجتاعية من الدارسني واملدرسني بشأن                

وسـوف تسـاعد نـتائج هـذا الربنامج التقديري والتقييمي     . الـتقدم احملـرز خـالل تنفـيذ الـربنامج        
دراســي والــيت ميكــن اســتخدامها كدلــيل أو الــنواقص يف الــربنامج ال/عــلى حتديــد الصــعوبات و
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كما ان تقييم املواد التعليمية من شأنه أن يعزز اجلهود الرامية . يسترشـد بـه يف تنقيحه وحتسينه     
 .لالستفادة من الربنامج الدراسي استفادة مثلى

وقـد قدمـت حلقـة العمـل التوصـيات التالـية فـيما يـتعلق باملواضـيع املدرجة يف املنهاج                   -١٩
 :الدراسي

ينــبغي زيــادة التأكــيد عــلى املســألة املــتعلقة بأساســيات تصــنيف اســتخدام          )أ( 
ــنظام (األراضــي والغطــاء األرضــي وخمــتلف اجلهــود الرامــية إىل توحــيد تصــنيف معاملهمــا     كال

) الفاو(اخلـاص بتصـنيف الغطـاء األرضـي الذي وضعته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة              
ومع ). لجنة االحتادية للبيانات اجلغرافية يف الواليات املتحدة األمريكية       واملعـايري الـيت حددهتـا ال      

، فانه ينبغي التشديد على أمهية اعتماد تلك        ١-٧-٨أدرجت يف اطار بند     " املعايري"أن مسـألة    
وهذه مسألة هامة ينبغي معاجلتها ألن اخلرباء غالبا     . املعـايري بـدال مـن استحداث معايري جديدة        

من املشاريع السابقة ميكن حتويلها لتلبية      ) كاخلـرائط أو جمامـيع البيانات     (مـات   مـا جيـدون معلو    
االحتـياجات احلالـية، غـري أن نظـام التصـنيف وإن كـان يعـاجل نفس املوضوع واملكان، فانه ال                     

ويتجـلى ذلك على حنو أشد يف البلدان النامية         . يسـمح باسـتخدامها ثانـية لكوهنـا غـري موحـدة           
وعـدم التأكـيد عـلى هـذه املسـألة حيرمها من نيل             . ىل املعلومـات احلـيزية    حيـث تشـتد احلاجـة إ      

ونتيجة لذلك فان املراكز    . األولويـة، عـلى ضـوء الطـريقة الـيت أدرجت هبا يف املنهاج الدراسي              
ويرد يف  . االقليمـية املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة ميكنها أن ختتار عدم ادراج املوضوع يف براجمها                

 الوثـيقة اخلاصـة باملـنهاج الدراسـي مـثال واضح على هذه املشكلة، حيث مل                 املـرفق األول مـن    
 .تعاجل املسألة يف أي من احملاضرات أو التمارين العملية املقترحة

ــيانات الــيت تســتخدم يف طائفــة      )ب(  عرضــت خــالل الــربنامج عــدة أنــواع مــن الب
نها مـن مصادر عديدة  واسـعة مـن التطبـيقات، ممـا مكّـن الدارسـني مـن معـرفة مـا هـو مـتاح مـ             

غـري أن معـرفة مـا هو متاح ال تدل ضمنا على         . خمـتلفة لكـي يسـتخدموهنا يف أنشـطتهم املقـبلة          
ومـع أن بـيان هذه املعرفة رمبا        . أهنـم سـيعرفون كيفـية اختـيار البـيانات الصـحيحة ملهمـة معيـنة               

فقد اقترح بأنه يكـون قـد ورد ضـمنا يف بعـض احملاضـرات والـتمارين املتعلقة بأنواع البيانات،                 
ينـبغي تضـمني املـنهاج الدراسي موضوعا حمددا يعاجل تلك املسألة، وهو ما من شأنه أن حيّسن                 
امكانـية تعليم الدارسني كيفية اختيار النوع الصحيح من البيانات للمهام اليت سيواجهوهنا بعد              

 .امتامهم للربنامج
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  االستراتيجيات التدريسية -٣ 
ن اهلـدف من تدريس االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية           مت االتفـاق عـلى أ      -٢٠

ينـبغي أن يكـون دائمـا يف امـداد الدارسـني باملهـارات والقـدرات الـيت حيـتاجوهنا مبـا يساعدهم                    
وأحــد العناصــر الرئيســية يف جمــال بــناء  . عــلى املشــاركة يف العمــل الفّعــال بعــد امتــام الــربنامج  

ملتصــلة باملهــام املســتخدمة عمومــا لالضــطالع بــنمط العمــل  املهــارات هــو تدريــس العملــيات ا
وبـــتعلّم هـــذه العملـــيات، ســـيتمكن الدارســـون أو . الـــذي ينصـــب علـــيه الـــربنامج التدريـــبـي

املـتدربون، مـن تطبـيق ما تعلموه من مهارات يف خمتلف السياقات ذات األمهية احليوية بالنسبة                 
ومن األمثلة اليت سيقت يف هذا الشأن أن        . داهنمالـيهم واىل املؤسسـات الـيت ينتمون اليها يف بل          

وقد تأيت . نظـام االستشـعار عـن بعـد يـؤدي، يف شـكله األساسـي بـالذات، إىل تولـيد البيانات                 
وحيــتاج الدارســون إىل معــرفة كيفــية    . البــيانات مــن مصــادر خمــتلفة ذات خصــائص خمــتلفة     

.  يكونــون مســؤولني عــنهاســتخالص املعلومــات الالزمــة مــن البــيانات ألغــراض تطبــيق معــني  
وينـبغي أن تكـون هلـم أيضـا املقـدرة عـلى البـت يف أنسـب التقنـيات اليت تستخدم مع البيانات             
الـيت لديهـم سـبيل للوصـول الـيها، وذلـك مـن أجـل احلصول على معلومات حيزية على أعلى                      

ــيانات املــتوفرة     وبعــد احلصــول عــلى هــذه  . درجــة ممكــنة مــن الدقــة ميكــن اســتمدادها مــن الب
املعلومـات، فانـه ينـبغي هلم أن يكونوا قادرين على حتليل خمتلف الطبقات أو املكونات الناشئة                 

 .باستخدام الوسائل التحليلية احليزية اليت توفرها البيئة العادية لنظم املعلومات اجلغرافية

واحـدى أكـثر الوسـائل فعالـية لـتدريس تلـك املهـارات امنـا تكون من خالل التمارين                     -٢١
ويف السياق االستنتاجي احليزي، الذي يشمل . تمدة مـن التعلـيم القـائم على حل املشاكل      املسـ 

انــتقاء البــيانات واختــيار التقنــيات الالزمــة ملعاجلــة الصــور واســتخالص املعلومــات احلــيزية          
وحتليـلها، فـان احلاجـة تقتضـي اكتسـاب طائفـة خاصـة من املهارات من أجل النهوض بالعمل                

اذ ان .  معظـم تلك املهارات العمليات املرتبطة بتطبيق األسلوب العلمي      وتكمـن وراء  . بـنجاح 
ممارسـة عملـية متعددة الطبقات يف اختاذ القرارات توفر تغذية ارجتاعية باملعلومات، وتتيح فوق      

 .ذلك حلوال هنائية متعددة مما ميكّن من تعليم معظم عناصر العملية احملددة

ــا    -٢٢ ــة العمــل أيضــا م ــات،     واستعرضــت حلق ــن تكنولوجــيا املعلوم ــيا م ــتوفر حال ــو م  ه
وخصوصـا الوسـائط املـتعددة وشـبكة االنترنـت، الـيت تتـيح بيـئة تطويرية مادية غنية ميكن فيها           
اسـتحداث وتنفـيذ أنشـطة جذابـة وفعالـة ومـا يتصـل هبـا مـن مضـامني بطـرق تتسـم بالــتحدي             

، عن  (CD-ROMs)مدجمة  وقـد قامـت العديـد مـن اجلامعات بتطوير أقراص            . وتدعـو لالهـتمام   
طـريق اسـتخدام أحـدث تطـورات التكنولوجـيا املـتعددة الوسـائط لتنفـيذ هذه املضامني وتوفري            

وباالمكان تقييم هذه   . دروس خصوصـية وتعقّـب ما حيققه الدارسون من أحباث يف هذا اجملال            
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دارســني نوعــية الــنواتج، واســتخدام املعــلمني إياهــا وتعــلم ال : األقــراص يف ثالثــة جوانــب هــي 
وبالــتايل فاهنــا قــد ُتمــنح عالمــات خاصــة بالنوعــية يف كافــة املســتويات االختــبارية  . بواســطتها

وتشمل أحدث النواتج احلالية حلوال هجينة تضم موادا من الوسائط االعالمية حيدَّث            . الـثالثة 
م وتقترح بعض اجلامعات برناجما للتعلي  . عهدهـا عـن طـريق االنترنـت مـع مواد تكميلية أخرى            

عـن بعـد عـلى مسـتوى أعـلى عـرب شـبكة االنترنـت يستخدم تكنولوجيا شبكية لرسم اخلرائط                     
ومجيع هذه اخلربات   . وقواعـد بـيانات حـيزية مـتطورة ثالثية األبعاد متعددة األزمنة والنطاقات            

والتكنولوجـيات مـتاحة حالـيا ممـا يوفر بيئة غنية لوضع مواد تدعم احتياجات املراكز االقليمية                
 .ال تدريس االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةيف جم

مثــة خدمــة اضــافية باالمكــان مناقشــتها مــرة أخــرى يف املســتقبل القريــب وهــي تطويــر  -٢٣
ــا ســـريعا     ــا وتوفريهـ ــلفا اخلاصـــة باملشـــاريع، ميكـــن اعدادهـ ــيانات املعاجلـــة سـ جمامـــيع مـــن البـ

 .راكز االقليمية املنتسبة إىل األمم املتحدةالستخدامها لدى املرافق املتوفرة حاليا يف معظم امل
  

  املكونات املقترح ادراجها يف الوحدة النمطية -٤ 
استخدام جماميع متكاملة من الربناجميات يف اجملال العمومي، تساعد على استخالص        )أ( 

ا املعلومات من خمتلف أنواع البيانات مث نقل النتائج إىل قاعدة البيانات احليزية لتحليله   
  حيزيا 
أُعـلم املشـاركون بوجـود عـدة جمامـيع مـتكاملة مـن الـربناجميات العمومـية الفعالـة اليت                -٢٤

ميكـن اسـتخدامها بشـكل مـتكامل، ممـا ميكّـن الدارسـني مـن اسـتخدام بـيانات حقيقية واجراء                    
التحلـيالت أثـناء التعـلم عـلى كيفـية اجنـاز العمليات والتحقق من نواتج كل منها خالل مسار                 

ومــن األمــثلة عــلى هــذه اجملامــيع املــتكاملة جمموعــة مؤسســة بــوردو للــبحوث الــتابعة . راســةالد
 ونظـــام معاجلـــة ”MultiSpec“واملســـماة ) ناســـا(لـــالدارة الوطنـــية لـــلمالحة اجلويـــة والفضـــاء 

). ســربينغ(املعلومــات اجلغرافــية املــرجعي الــتابع لــلمعهد الوطــين الــربازيلي للــبحوث الفضــائية   
ــدرو  ــرة  وســتكون ال ــنة يف الفق ــية اســتخدام هــذه     ٢٦س املبي ــه يف كيف ــيال يسترشــد ب ــاه دل  أدن

 .اجملاميع
  

تشكيلة جماميع من البيانات الطيفية تغطي طائفة متنوعة من أجهزة االستشعار وأنواع    )ب( 
  االستبانة واملواقع اجلغرافية توفر أمثلة توضح التطبيقات املهمة املدرجة يف املنهاج الدراسي  

ُتفـق عـلى أن أحـد املكونـات احليوية للوحدة النمطية، مما هو مبني يف الوثيقة اخلاصة                  ا -٢٥
باملــنهاج الدراســي، يتمــثل يف نوعــية وســهولة اســتخدام شــىت أنــواع البــيانات اجلــاري تنفــيذها 
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ومثـة حاجـة ألن يكون الدارسون قادرين على النهوض بالعمل امليداين لتقييم          . خـالل الـربنامج   
. هتم ونســبها إىل اجملامــيع املــتوفرة مــن البــيانات الطيفــية وســواها ألغــراض املقارنــةنــتائج حتلــيال

وينـبغي أن تكـون البـيانات املسـتخدمة يف جمـايل نقـل التكنولوجـيا والتدريس مهيكلة على حنو                 
وبوجــود هــيكل كهــذا، فــان الدارســني  . تكــون فــيه خمــتلف التطبــيقات واســعة قــدر االمكــان 

ــيقات    ســيتمكنون مــن اجــراء طا  ئفــة واســعة مــن التحلــيالت، فيوضــحون بذلــك معظــم التطب
املدرجــة يف املــنهاج الدراســي، ويــزداد احــتمال عــثورهم عــلى تطبــيقات ذات صــلة مبصــاحلهم 

 .أو األولويات الوطنية أو االقليمية/املهنية و
  

 الدروس اخلاصة املهيكلة على حنو يتيح اجملال للدارسني للحصول على خربات عملية      )ج( 
  تساعدهم الكتساب الكفاءة يف العمل مبختلف التقنيات وأنواع البيانات           

ــدروس كــال مــن املضــمون األساســي      -٢٦ ــبادئ (تشــمل هــذه ال واألنشــطة ) املفاهــيم وامل
الرشــاد الدارســني، مــن خــالل املهــام الضــرورية، إىل كيفــية  ) املســتندة إىل العملــيات(العملــية 

وســتتم هــيكلة املــواد . ة الصــور واجــراء التحلــيالت احلــيزيةتنفــيذ خمــتلف املهــام املــتعلقة مبعاجلــ
باسـتخدام األسـاليب احلديـثة يف التعلـيم املسـتند إىل تسـوية املشـاكل عـلى حنو جيعل الدارسني                     
يقفـون أمـام طائفة متنوعة من اخليارات يف كل مستوى من مستويات التعليم، حيث يتخذون                

ومـن شـأن هـذا الـنظام أن يوفر الوسائل الالزمة           . مالقـرارات باالسـتناد إىل مسـتويات مهـاراهت        
 .هلم لكي يقّدروا مدى تقدمهم وجيروا ما يلزم من التصحيحات أثناء مسريهتم الدراسية

  
املعاجلة مسبقا لتعزيز  " عند الطلب"اعداد وتنفيذ جماميع من البيانات املتوفرة حمليا  )د( 

  التطبيقات
زيـز واسـتخدام جمامـيع البـيانات املـتوفرة حملـيا ميكن أن              ذُكـر أن اخلـيار القـائم عـلى تع          -٢٧

. يشـكّل خدمـة مكملـة تضـاف إىل اجملامـيع املـتكاملة مـن البـيانات املقدمـة مـع املواد الدراسية                      
وسيشــمل ذلــك اعــداد جمامــيع البــيانات املســتقاة مــن البــيانات العمومــية الــيت ســيطلبها املركــز  

 سيتسىن توفري طائفة خمتلفة من أنواع البيانات لتلبية         ومـن خـالل هـذه اخلدمة      . االقلـيمي املعـين   
ــتوجه احملــلي   ــياجات املشــاريع ذات ال ــان    . احت ــيارية ومداهــا، ف ــا نطــاق هــذه اخلدمــة االخت أم

 .باالمكان حبثهما بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قبل اعداد مقترح رمسي
  

  مواصلة تطوير الوحدة النمطية -٥ 
ركون عـلى أنه ينبغي أن تركز مواصلة تطوير الوحدة النموذجية يف البداية             اتفـق املشـا    -٢٨

وهذه . عـلى قـيام املراكـز االقليمـية بتقدير التطبيقات حبسب جماالت االهتمام واخللفية الثقافية              
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مهمــة كــبرية نظــرا للتــنوع الــثقايف لــلجهات املســتهدفة والتبايــنات الواســعة يف البيــئة الطبيعــية    
ــيق االستشــ  ــناطق    وتطب ــيا، وآســيا واحملــيط اهلــادئ،   (عار عــن بعــد يف كــل مــنطقة مــن امل افريق

وينــبغي اســتخدام نــتائج الــتقدير لتوجــيه عملــية  ). وأمــريكا الالتينــية والكاريــبـي وغــرب آســيا
وبعد االنتهاء من وضع أجزاء من مواد       . ختطـيط الـدورات وتصـميم مضـامني الدروس اخلاصة         

وســتنفذ معظــم التوجــيهات   .  تصــميم أنشــطة تفاعلــية  هــذه املضــامني، فسيصــبح باالمكــان   
التعليمـية مـن خـالل هـذه األنشـطة العملية، اليت ستوفر تغذية ارجتاعية فورية من خالل متابعة                   

ــية   . مســار الــتقدم الــذي حيــرزه الدارســون   وســتهيكل األنشــطة باالســتناد إىل األســاليب البحث
ومــن املمكــن ربــط املكونــات  . ل وحــلهااحلالــية باســتخدام هنــوج التعــلم القــائم عــلى املشــاك  

ــتارة املســتخدمة يف األنشــطة مبوقــع عــلى الشــبكة العاملــية، حيــث جيــري حتديــث عهــد           املخ
وهبــذه الطــريقة ســيظل بامكــان الــدارس اســتخدامها عــلى حنــو    . املعلومــات عــلى حنــو مــتواتر 

ســجلة عــلى تفاعــلي باالســتفادة مــن املعلومــات احلديــثة العهــد، حــىت اذا كانــت املعلومــات م  
 .وسائط ثابتة كاألقراص املدجمة أو األقراص الفيديوية الرقمية

أمـا املـرحلة التالية من تطوير الوحدة النمطية فتشمل دمج املواد التعليمية والربناجميات               -٢٩
وسـتكون هـذه مهمـة كـبرية نظـرا ألن معظم املواد ال حتتوي               . والبـيانات يف املـنهاج الدراسـي      
وبعد اجناز  .  أرقـام وجـداول وتسجيالت صوتية وصور متحركة        عـلى نـص فحسـب بـل عـلى         

املكونــــات، فــــان باالمكــــان جتمــــيعها يف تطبــــيق واحــــد تســــتخدم فــــيه أحــــدث تطــــورات 
 .التكنولوجيات الربناجمية املتعددة الوسائط

وعـلى حنـو مـالزم لـلمهام السـابقة، ميكـن مجع البيانات احليزية للبدء يف تطوير جماميع                    -٣٠
يز األرضــي املقــرر توزيعهــا إىل جانــب الــدروس ومعاجلــة الصــور وبراجمــيات حتلــيل بــيانات احلــ

وستوفر هذه اجملاميع من البيانات طائفة واسعة من البدائل التطبيقية          . نظـم املعلومـات اجلغرافية    
وأما املرحلة . مـن أجـل دعـم معظـم االحتـياجات العملـية، مثـلما هو مبني يف املنهاج الدراسي          

شـمل عملـية اختـبار وتقديـر أولـية لـلمواد املطـورة يف املراكز االقليمية املنتسبة إىل                النهائـية فست  
 .األمم املتحدة، ويفضل أن يشمل ذلك الدارسني الذين مل يشاركوا يف الربنامج

كمـا أعــلم املشــاركون بأنــه يف حالــة وجــود اهـتمام بانشــاء خدمــة لــتوفري جمامــيع مــن    -٣١
اكز االقليمية، فانه ال بد من انشاء أو تكييف املرافق وتوظيف   البـيانات بـناء عـلى الطلـب للمر        

وهـذا خـيار سـيؤدي إىل تعزيز املنهاج الدراسي         . وتدريـب الكـادر الـالزم لـتوفري هـذه اخلدمـة           
 .على النحو املبني أعاله، ولكنه لن يكون بالضرورة جزءا من املشروع

ة طــوال فــترة تنفــيذ املشــروع ومــن املمكــن انشــاء وصــيانة موقــع عــلى الشــبكة العاملــي  -٣٢
وميكن هلذا املوقع أن يوفر مواد اضافية       . لتـبادل اآلراء فـيما بني فرق التطوير واملراكز االقليمية         
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لــتعزيز األنشــطة العملــية واالحــتفاظ بقــاعدة بــيانات حديــثة العهــد الســترجاع املعلومــات          
 .االضافية

  
 ة العامة السوريةتطبيقات االستشعار عن بعد العملية يف اهليئ -باء 

  لالستشعار عن بعد
أُعـلم املشـاركون يف حلقـة العمـل بـأن اهليـئة العامة لالستشعار عن بعد يف اجلمهورية                    -٣٣

. ، الـيت يقع مقرها يف ضواحي مدينة دمشق        ١٩٨٦فـرباير   /العربـية السـورية أُسسـت يف شـباط        
الدولية ذات الصلة مبجال    وتـتعاون اهليـئة مـع اهليـئات احلكومـية وبلـدان غـرب آسـيا واهليئات                  

وقـد نفـذت اهليـئة دراسـات ومشـاريع تتعلق بتطبيقات االستشعار عن بعد لألغراض                . الفضـاء 
اجليولوجــية واهليدرولوجــية واهليدروجيولوجــية وأغــراض الــزراعة والتخطــيط احلضــري والبيــئة 

تل الندسات  واألرصـاد اجلويـة والتنقيب عـن اآلثـار، وذلك باستخدام الصور املستمدة من سا            
وتنشر اهليئة أيضا بانتظام أطلسا فضائيا للجمهورية . (SPOT) وبـرنامج سـاتل رصد األرض     ٧

ــات خمــتلفة، وجمــالت عــن         ــد بلغ ــية الســورية، ومســردا ملصــطلحات االستشــعار عــن بع العرب
وتعمل اهليئة بالتعاون مع جامعة دمشق يف توفري التدريس يف االستشعار     . االستشـعار عـن بعـد     

 .د ونظم املعلومات اجلغرافيةعن بع

ذكـر أن أحـد األهـداف الرئيسـية للهيـئة هـو دعـم التنمية املستدامة والعمل يف الوقت                     -٣٤
نفسـه عـلى احملافظـة عـلى بيـئة الـبلد، وهـو مـا يتطلب ادارة مثلى للموارد الطبيعية، اليت تعتمد                       

ــة ومناســبة مــن حيــث الوقــت عــلى الصــع      يدين الوطــين بدورهــا عــلى توفــري معلومــات موثوق
وتـــؤدي بـــيانات االستشـــعار عـــن بعـــد دورا مـــتزايد األمهـــية باعتـــبارها مصـــدرا  . واالقلـــيمي

ذلك أنه من خالل نظم     . لـلمعلومات الالزمـة لـالدارة املسـتدامة للموارد الطبيعية ومحاية البيئة           
صادر املعلومـات اجلغرافـية، ميكـن دمـج بيانات االستشعار عن بعد مع البيانات املستمدة من م               

أخــرى لتيســري جهــود القــائمني عــلى ادارة وختطــيط املــوارد الطبيعــية ومقــرري السياســات          
 .ومتخذي القرارات يف احلصول على ما هو مطلوب من معلومات ذات صلة

وبغـية تيسـري هـذه االدارة املسـتدامة لـلموارد يف بلـدان غـريب آسـيا، فقد نظمت اهليئة                      -٣٥
بعـد ونظم املعلومات اجلغرافية، على النحو املطبق يف         دورات ونـدوات بشـأن االستشـعار عـن          

أمـا املكـان الـذي عقـدت فـيه حلقة العمل فكان مؤسسة      . خمـتلف ختصصـات املـوارد األرضـية       
تدريبــية يف مــنطقة غــريب آســيا مت فــيها تدريــب أفــراد مــن اجلمهوريــة العربــية الســورية وبلــدان  

ورية لالستشـعار عــن بعـد جـيدة التجهــيز    واهليـئة العامــة السـ  . أخـرى خـالل العقديــن املاضـيني   
بـأحدث املـرافق احلاسـوبية املـتطورة، مبـا فـيها احلواسـيب الشخصية وحمطات العمل ووصالهتا                  
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ولديها . الفرعـية احلديـثة والـرباجميات اخلاصـة باالستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومات اجلغرافية                 
كني يف حلقــة العمــل لكــي وقــد أتيحــت الفرصــة للمشــار . أيضــا خمتــربات لــلمعدات األرضــية 

ــئة، وذلــك خــالل        ــدى اهلي ــتوفرة ل ــرباجميات امل ــدات احلاســوبية وال ــوا بأنفســهم عــلى املع يطلع
 .جلسات عملية تناولت البيانات الساتلية ومعاجلتها وحتليلها وتطبيقاهتا

ــباه بصــفة خاصــة إىل      -٣٦ ويف تلــك اجللســات العملــية الــيت ختللــت احللقــة، اســترعي االنت
ثة عــن استكشــاف املــياه اجلوفــية عــن طــريق االستشــعار عــن بعــد يف اجلمهوريــة    دراســة حديــ

العربـية السـورية، نفذهتـا اهليـئة باالشـتراك مـع ايطالـيا ومـنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                    
وقـد بينـت الدراسـة أن دمـج البـيانات املستخلصـة مـن سواتل مراقبة األرض يف نظم                    ). الفـاو (

ة مـع البـيانات اليت جتمع وتربط بالطرق التقليدية ببحوث ميدانية ومعارف             املعلومـات اجلغرافـي   
 .جيولوجية خمتارة للمنطقة املشمولة بالبحث، وفّر وسيلة فعالة للبحث عن املياه اجلوفية

  
  احلواشي 

مية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السل (1)
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩

 .٥٦، الفقرة (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (2)
ء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضا (3)

 ).A.00.I.3منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
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