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  تنظيم املؤمتر  -أوال   
  مقدمة  -ألف   

عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي العاشــر لرســم اخلــرائط لألمــريكتني يف نيويــورك     - ١
س االقتـصادي واالجتمـاعي     ، وفقا ملقـرر اجمللـ     ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٣ إىل   ١٩الفترة من    يف

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ٢٠١٢/٢٦١
  

  افتتاح املؤمتر  -باء   
افتتح املؤمتر رئيس مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي التاسـع لرسـم اخلـرائط لألمـريكتني،                    - ٢

  ).الربازيل(لويز باولو فورتيس 
حـصائية يف األمـم املتحـدة التابعـة         وأدىل ستيفان شوينفست، املدير باإلنابـة للـشعبة اإل          - ٣

  .إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ببيان افتتاحي
  

  احلضور  -جيم   
 دولـــة، ومـــشارك واحـــد ٢٩ ممـــثال مـــن ٨٠ مـــشاركا يـــشملون ٩٤حـــضر املـــؤمتر   - ٤
 مـشاركني مـن منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات           ١٠إحـدى الوكـاالت املتخصـصة و         من

. ال عـن ممـثلني لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ومنظمـات ذات صـلة                 غري حكوميـة أخـرى، فـض      
  .E/CONF.103/INF/3وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة 

  
  انتخاب أعضاء املكتب  -دال   

ــودة يف    - ٥ ــة األوىل، املعقـ ــؤمتر ، انتخـــب٢٠١٣أغـــسطس / آب١٩يف اجللـــسة العامـ  املـ
  :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم، بالتزكية

  :الرئيس
  )املكسيك(روالندو أوكامبو الكانتار   

  :نائبا الرئيس
  )كندا(بوال ماكلويد   
  )كولومبيا(خوان أنتونيو نيتو إسكاالنيت   
  :املقرر

  )جزر البهاما(دوان ميللر   

http://undocs.org/ar/E/CONF.103/INF/3�
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  إقرار جدول األعمال  -هاء   
، أقــر املــؤمتر جــدول ٢٠١٣أغــسطس / آب١٩، املعقــودة يف يف اجللــسة العامــة األوىل  - ٦

  :وفيما يلي جدول األعمال. E/CONF.103/1أعماله بصيغته الواردة يف الوثيقة 
  .افتتاح املؤمتر  - ١  
  .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر  - ٢  
  :عمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار جدول األ  - ٣  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال املؤمتر؛  )أ(    
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل جلنة؛  )ج(    
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  )د(    
ليمـي التاسـع    تقرير عن تنفيذ القـرارات الـيت اختـذها مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلق                 - ٤  

  .لرسم اخلرائط لألمريكتني
ــة       - ٥   ــات اجلغرافيــ ــية للبيانــ ــل األساســ ــة باهلياكــ ــة املعنيــ ــة الدائمــ ــر اللجنــ تقريــ

  .لألمريكتني املكانية
  :ورقات املؤمتر  - ٦  
الورقات املقدمة بنـاء علـى دعـوة بـشأن التطـورات األخـرية يف جمـال                   )أ(    

تعلق مبعاجلـة املـسائل الوطنيـة       املعلومات اجلغرافية املكانية فيما ي     إدارة
  والعاملية؛ واإلقليمية

  .التقارير القطرية  )ب(    
  .تقارير اللجان التقنية للمؤمتر  - ٧  
جـدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي احلـادي عـشر لرســم            - ٨  

  .اخلرائط لألمريكتني
إلقليمــي العاشــر لرســم  اعتمــاد القــرارات الــيت اختــذها مــؤمتر األمــم املتحــدة ا    - ٩  

  .اخلرائط لألمريكتني وتقرير املؤمتر

http://undocs.org/ar/E/CONF.103/1�
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  تنظيم األعمال  -واو   
يف اجللسة نفسها، أقر املؤمتر تنظيم أعماله بالـصيغة الـواردة يف ورقـة غرفـة االجتمـاع                    - ٧

E/CONF.103/CRP.1.  
  

  لداخلياعتماد النظام ا  -زاي   
، اعتمـد املـؤمتر نظامـه       ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٩يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف         - ٨

  .E/CONF.103/CRP.2الداخلي، بالصيغة الواردة يف الوثيقة 
  

  إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رؤسائها  -حاء   
، أنـشأ املـؤمتر اللجـان       ٢٠١٣أغـسطس   / آب ١٩عامة األوىل، املعقودة يف     يف اجللسة ال    - ٩

  :التقنية الثالث التالية وانتخب رؤساءها
ــة      :اللجنة التقنية األوىل ــة املكانيـــ ــات اجلغرافيـــ ــدة إلدارة املعلومـــ ــم املتحـــ ــادرة األمـــ مبـــ

 املـــــسائل االســـــتراتيجية -العـــــاملي واألمريكتـــــان  الـــــصعيد علـــــى
  دية واملؤسسيةوالسياساتية واالقتصا

  )املكسيك( أوكامبو ألكانتار و  روالند:الرئيس      
دعم احلكومـات مكانيـا مـن خـالل مجـع البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة                   :اللجنة التقنية الثانية

  وإدارهتا ونشرها
  )الربازيل(لويز باولو سوتو فورتيس :  الرئيس      

، مبا يف ذلك تغـري املنـاخ وإدارة خمـاطر           أفضل املمارسات والتطبيقات    :اللجنة التقنية الثالثة
  الكوارث

  )جامايكا(رونالد جاكسون :  الرئيس      
  

  وثائق التفويض  -طاء   
، أفـاد رئـيس املـؤمتر       ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٣يف اجللسة العامة السابعة، املعقـودة يف          - ١٠

  .تبني أهنا سليمة من النظام الداخلي للمؤمتر، مت استعراض وثائق املمثلني، و٣أنه وفقا للمادة 
  

  الوثائق  -ياء   
ــايل          - ١١ ــشبكي التـ ــع الـ ــى املوقـ ــؤمتر علـ ــة إىل املـ ــائق املقدمـ ــى الوثـ ــالع علـ ــن اإلطـ : ميكـ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.  

http://undocs.org/ar/E/CONF.103/CRP.1�
http://undocs.org/ar/E/CONF.103/CRP.2�
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html�
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  اجللسات العامة  -ثانيا   
 ٤  نظر املـؤمتر يف البنـد      ،٢٠١٣أغسطس  / آب ١٩يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف         - ١٢

تقرير عن تنفيذ القرارات اليت اختـذها مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي          عمال املعنون   األمن جدول   
ــة باهلياكــل    . لألمــريكتنيالتاســع لرســم اخلــرائط   ــة الدائمــة املعني ــة للجن ــة التنفيذي وقــدمت األمين

 تقريـرا عـن تنفيـذ      هنريـك دي أراخـو،     ، فالرييـا أوليفرييـا    األساسية للبيانـات املكانيـة لألمـريكتني      
. *القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي التاسع لرسم اخلرائط لألمـريكتني           سبعة من   

  .عهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخمل العام األمنيوأدىل ببيان كل من ممثل أملانيا، و
، ٢٠١٣طس أغـــس/ آب١٩ املعقـــودتني يف ويف اجللـــستني العـــامتني األوىل والثانيـــة    - ١٣
تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية             ، مـن جـدول األعمـال      ٥املـؤمتر يف البنـد       نظر

اجللـستني، عـرض أربعـة ممـثلني مـن اللجنـة            هـاتني   ويف  . للبيانات اجلغرافية املكانيـة لألمـريكتني     
 وقـدم لـويز بـاولو سـوتو فـورتيس         . ائمـة  عن اإلجنازات اليت حققتـها اللجنـة الد         ورقات الدائمة
  منـسق الفريــق العامــل املعــين موقــد*. ٢٠١٣-٢٠٠٩الفتــرة ن أنــشطة اللجنـة خــالل  عــورقـة  

لـــــصة تقريـــــرا عـــــن النتـــــائج املستخ) GTplan( ألفـــــارو مونيـــــت هرينانـــــديز، بـــــالتخطيط،
علــى االجتاهــات تــشتمل هــي  و،*٢٠١٣ و ٢٠١١لــيت أجريــت يف عــامي  االســتبيانات ا مــن
الفريـق العامـل    وقدمت منسقة   . وضع السياسات اجلغرافية املكانية، وزيادة استخدام املعايري       يف

دليل اهلياكــل األساســية  لــتقريــرا عــن التحــضري  بــوال ماكلويــد،، )GTplan(املعــين بــالتخطيط 
 أداة شـاملة لـدعم البلـدان يف وضـع وإدارة            دليل الـ  ا هـذ  ويعتـرب *.  لألمـريكتني   املكانيـة  للبيانات

 متاح بترخيص علـى املوقـع       وهو. املتعلقة بالبيانات املكانية  احي املختلفة هلياكلها األساسية     النو
ــشبكي ــة ال ــة الدائم ــة،       .  للجن ــايري واملواصــفات التقني ــين باملع ــل املع ــق العام ــسق الفري ــدم من وق

قـدمت  و. *حملة عامـة عـن تنفيـذ إطـار املعـايري            ورقة تتضمن  كارلوس أوغستني غويرو إيليمني،   
ــرزأالســتبيانات املتعلقــة باملعــايري و ل ا تقييمــقــةالور  احلاجــة إىل تنفيــذ جمموعــة مــن املعــايري   تب

وعـرض  .  مع املبادرات واملعـايري الوطنيـة      ا مبا يتماشى   واستخدامه ا اعتماده  تيسر األساسية اليت 
،  وبوابـة بنـاء القـدرات       للجنة الدائمـة   املوقع الشبكي اجلديد   ن ع ألفارو مونيت هرينانديز ورقة   

 ،)www.cp-idea.org(إنــشاء املوقــع الــشبكي اجلديــد  ب فيهــا علــى العمــل املتعلــق ســلط الــضوء 
 رئـيس اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل        تـوىل و. يف ذلـك امليـزات واملهـام واألدوات اجلديـدة          مبا

 العـام   األمـني التعليقـات واألسـئلة الـيت طرحهـا         ات اجلغرافيـة املكانيـة الـرد علـى          األساسية للبيان 
ة الفريـق العامـل املعـين بـالتخطيط،         منـسق  وتولـت . ملعهد البلدان األمريكية للجغرافيـا والتـاريخ      
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 املتعـددة  -دولـة  (السيدة ماكلويـد، الـرد علـى التعليقـات واألسـئلة الـيت طرحهـا ممثلـو بوليفيـا                  
  .وشيلي وكولومبيا) القوميات

 إىل ١٩مـــــن   املعقـــــودتني يف الفتـــــرةستني العـــــامتني الثانيـــــة والـــــسادسةلـــــويف اجل  - ١٤
 :، ورقــات املــؤمترمــن جــدول األعمــال ) أ( ٦ تنــاول املــؤمتر البنــد  ٢٠١٣أغــسطس /آب ٢١

الورقات املقدمة بناء على دعـوة بـشأن التطـورات األخـرية يف جمـال إدارة املعلومـات اجلغرافيـة              
ــة ــسا   فيمــااملكاني ــق مبعاجلــة امل ــة يتعل ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــستةواضــيعامل، ونظــر يف ئل الوطني   ال
  .أدناه املبينة

  
  إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي املتحدة األمممبادرة   -  ١  

/  آب١٩لثانيــــة، املعقــــودة يف  يف اجللــــسة العامــــة ا هــــذا املوضــــوعتنــــاول املــــؤمتر  - ١٥
  .٢٠١٣ أغسطس

ألمـم املتحـدة   مبـادرة ا ومانـة  م املدير باإلنابة للشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة، وأل       قد  - ١٦
بـادرة  أنـشطة وأهـداف م      ورقـة عـن    دارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي،           إل

 دارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـى الـصعيد العـاملي، والتوجهـات املـستقبلية             إلاألمم املتحدة   
ليـة رمسيـة تعمـل      آكملبـادرة   اسـتخدام    املنطقي ال  لألساس وقدمت الورقة توضيحا  *. هبذا الشأن 

ف إىل زيادة تنسيق إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة      د وهت ،يف إطار بروتوكول األمم املتحدة    
على الصعيد العـاملي، مبـا يف ذلـك إنـشاء جمموعـات إقليميـة وعامليـة لـدعم التنميـة علـى املـدى                         

ل تعزيــز التعــاون ، مثــللمبــادرة أيــضا اإلطــار االســتراتيجي املــستقبلي ورقــة التبــرزأو. الطويـل 
ــة      ــات اإلحــصائية واجلغرافي ــني املعلوم ــل ب ــي والتكام ــد البلــدان    . اإلقليم ــدوب معه ــار من وأش

األمريكيــة للجغرافيــا والتــاريخ إىل أن نظــام املعلومــات اجلغرافيــة واهلياكــل األساســية للبيانــات  
وأعـرب أيـضا عـن      املكانية مها من املتطلبـات األساسـية للتنميـة، وال سـيما يف البلـدان الناميـة،                  

  .تأييده لرؤية املبادرة
سـيا واحملـيط    اإلقليميـة آل  لجنـة   النيابـة عـن     جيـانغ شـياهونغ،     وعرض منـدوب الـصني،        - ١٧

 دارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي،            عنية مببادرة األمـم املتحـدة إل      اهلادئ امل 
هليكـل األساسـي لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة          التحول من اللجنة الدائمـة املعنيـة با       ” بعنوان   ورقة

عنيـة مببـادرة األمـم      سـيا واحملـيط اهلـادئ امل      اإلقليميـة آل  لجنـة   الآلسيا واحملـيط اهلـادئ إىل       املكانية  
 إدارة املعلومـات اجلغرافيـة   : دارة املعلومـات اجلغرافيـة واملكانيـة علـى الـصعيد العـاملي            إل املتحدة
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ســيا واحملــيط آل ورقــة حملــة عامــة عــن اللجنــة اإلقليميــة التوقــدم. *املكانيــة مــن منظــور إقليمــي
،  علـى الـصعيد العـاملي      دارة املعلومات اجلغرافيـة واملكانيـة     إلاهلادئ املعنية مببادرة األمم املتحدة      

 آلسـيا واحملـيط     املكانيـة  اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة          عن  و
.  إىل التحـول، وكيفيـة قيامهـا بـذلك     اإلقليميـة باب اليت دعـت اللجنـة     األس تاهلادئ، وأوضح 

 أهــداف ووظــائف ونــواتج كــل مؤســسة منــهما يف ســياق نظــم املعلومــات    ت الورقــةوعرضــ
وفيمـا يتعلـق بإطـار      . اجلغرافية املكانية العامليـة، املتمثلـة يف زيـادة التعـاون علـى الـصعيد العـاملي                

ــوير  ــة التطـ ــة لجنـ ــستاإلقليميـ ــدديف املـ ــةقبل، شـ ــساق ت الورقـ ــاون واالتـ ــرورة التعـ   علـــى ضـ
 اهليئـات اإلقليميـة لألمـم املتحـدة          مثـل  الصعيد العاملي من خالل زيادة التعاون مع هيئـات         على
ــادئ،    ك ــيط اهلــ ــيا واحملــ ــة آلســ ــصادية واالجتماعيــ ــة االقتــ ــاون   اللجنــ ــر التعــ ــز أواصــ  وتعزيــ
 دارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة      إل  الداخلة يف اهليكـل األساسـي      اإلقليمية األخرى  اللجان مع

  .على الصعيد العاملي
ــى         - ١٨ ــة عل ــة واملكاني ــم املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغرافي ــادرة األم ــة مب ــل أمان ــدم ممث وق

ــرالــصعيد العــاملي، غريغــوري ســكوت،   ــة    عــناًتقري ــة األعمــال التحــضريية إلنــشاء جلن إقليمي
، * علـى الـصعيد العـاملي      وروبا معنية مببادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة         أل

.  توضــيحاً لألســاس املنطقــي إلنــشاء جلنــة إقليميــة مــن هــذا القبيــل، ودورهــا وأهــدافها   ومشــل
وعرض التقريـر أيـضا مـسألة تـشكيل تلـك اللجنـة اإلقليميـة، وأبـرز احلاجـة إىل تعزيـز مـواطن                        
ــة مثــل اهليكــل األساســي       ــسبة مــن اهليئــات األوروبي ــة املكت القــوة لألنــشطة واخلــربات اإلقليمي

ـــ  ــات املكاني ــا للمعلومـ ــاكن،   )INSPIRE(ة يف أوروبـ ــد األمـ ــاد األورويب لتحديـ ــار االحتـ ، وإطـ
ومت أيــضا حتديــد ثــالث . ، وغريهــا لــدجمها يف إطــار األهــداف العامليــة)كوبرنيكــوس(وبرنــامج 

وتناولـت الورقـة أنـشطة جلنـة        . جمموعات من األعمال املضطلع هبا يف إيطاليا والسويد وفرنسا        
جتماعية لغريب آسيا يف سياق منـط إقليمـي مـواز شـرعت املبـادرة      األمم املتحدة االقتصادية واال   

وأخـريا، قـدمت الورقـة    . به ُيسلِّط الضوء على التعاون اإلقليمي بوصفه حـافزاً للتعـاون العـاملي     
ــد      ــايل توحيــ ــيما يف جمــ ــي، وال ســ ــاون اإلقليمــ ــه التعــ ــديات الــــيت تواجــ ــن التحــ ــوجزاً عــ مــ

  .والتكامل املعايري
 ســو إيــوم، ورقــة بعنــوان -رســم اخلــرائط بــاألمم املتحــدة كيونــغ وقــّدم رئــيس قــسم   - ١٩
األنـشطة اجلغرافيـة املكانيـة    : الدعم اجلغـرايف املكـاين املقـّدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة            ”
ووصفت الورقـة األنـشطة الـيت يـضطلع         *. “يضطلع هبا قسم رسم اخلرائط باألمم املتحدة       اليت
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حتياجات األمانة العامـة وجملـس األمـن مـن املعلومـات اجلغرافيـة              هبا قسم رسم اخلرائط لدعم ا     
ــة ــة       . املكاني ــاة علــى عــاتق قــسم رســم اخلــرائط املتمثل ــسية امللق ــة املــسؤولية الرئي وبّينــت الورق

تـوفري معلومــات جغرافيــة مكانيـة دقيقــة ويف الوقــت املناســب لـدعم عمليــة اختــاذ القــرارات     يف
وتـضمنت  . لس األمن وإدارة عمليات حفظ الـسالم، وغريمهـا  ولتلبية االحتياجات التشغيلية جمل  

الورقة عدة أمثلة منها قيام قسم رسـم اخلـرائط بوضـع وصـيانة قاعـدة األمـم املتحـدة للبيانـات                      
، ونظـم األمـم املتحـدة للمعلومـات املتعلقـة باحلـدود الدوليـة        )خرائط األمـم املتحـدة   (اجلغرافية  

)UNiBiS(    ــب ــل لكوكـ ــسة غوغـ ــام مؤسـ ــديره   ) UN Earth(األرض ، ونظـ ــة وتـ ــذي متلكـ الـ
وأخـرياً، استعرضـت    ). UN Gazetteer(املتحدة ومعجم األمم املتحـدة لألمسـاء اجلغرافيـة           األمم

الورقـة التحــديات القائمـة، مبــا فيهــا االفتقـار إىل البيانــات، واحلاجــة إىل حتـسني اهليكــل احلــايل     
  .لربنامج نظام املعلومات اجلغرافية

ــدان      وأدىل بب  - ٢٠ ــل معهــد البل ــا، وممث ــل وأملاني ــان ممثــل كــل مــن شــيلي وإســبانيا والربازي ي
  .األمريكية للجغرافيا والتاريخ

  
  املسائل االستراتيجية والسياساتية واالقتصادية واملؤسسية  -  ٢  

، ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٠ و   ١٩يف اجللستني العامتني الثانيـة والثالثـة املعقـودتني يف             - ٢١
  .شة بشأن هذا املوضوعأجرى املؤمتر مناق

واالتـــصاالت املكانيـــة املعـــايري اجلغرافيـــة للـــسياسات وقـــّدمت مـــديرة برنـــامج كنـــدا   - ٢٢
األنـــشطة  الـــسيدة ماكلويـــد ورقـــة عـــن    ، واملـــوارد الطبيعيـــة )GeoConnections(اجلغرافيـــة 

وركزت الورقة علـى    *. االستراتيجية لدعم استدامة اهليكل األساسي للبيانات املكانية يف كندا        
ــة، وال   ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــدي للبيانـ ــي الكنـ ــل األساسـ ــايري،  اهليكـ ــة، واملعـ ــسيق واحلوكمـ تنـ

ويوفر هذا اهليكل األساسـي الكنـدي إمكانيـة الوصـول           . والسياسات، والتكنولوجيا والبيانات  
املباشر عرب اإلنترنت للبيانات اجلغرافية املكانية الـيت ميكـن أن تـساعد الكنـديني علـى االطـالع                   

شـارت الورقـة أيـضا إىل أنـه        وأ. على آفـاق جديـدة للمـسائل االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة            
حتقيق التشغيل البيين من خـالل التعـاون بـني خمتلـف مـستويات احلكومـة، والقطـاع اخلـاص                 مت

ــا         . واألوســاط األكادمييــة، والــتالحم بــني إطــار البيانــات والــسياسات واملعــايري والتكنولوجي
غرافيـا املكانيـة،    وأشارت الورقـة إىل أن مـن العوامـل الرئيـسية للتنـسيق وجـود اسـتراتيجية للج                 

والقيادة، واهليكل األساسي الكنـدي للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، والرؤيـة، واملهمـة، وخارطـة                 
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برح قيـد التـشغيل      وأُشري إىل أن اهليكل األساسي الكندي للبيانات اجلغرافية املكانية ما         . طريق
نـه ُيـنظِّم مـن خـالل     وأنـه ال توجـد قـوانني حتكمـه، وأ    . طيلة الـسنوات اخلمـسة عـشرة املاضـية       

 إجــراء ٢٠١٢ومت يف عــام . التعــاون والتــآزر يف إطــار االتفــاق الكنــدي للمعلوماتيــة اجلغرافيــة 
تقييم للهيكل األساسي الكندي للبيانات اجلغرافية املكانية لقياس التقدم الـذي أحـرزه، وأدائـه               

 الـذي يتبعـه اهليكـل    ويـستند النـهج  . ودرجة إمتامه، ولتحديـد أولويـات االسـتثمار يف املـستقبل        
  .البناء، واالستخدام، واالستمرار: األساسي الكندي إىل ثالث ركائز هي

وعرض األمني التنفيذي يف وزارة األمالك الوطنيـة يف شـيلي ماتيـاس فورتونيـو، ورقـة                   - ٢٣
*. معاجلة مسألة وضع إطار مؤسسي وقانوين للهيكل األساسي للبيانات املكانيـة يف شـيلي           عن  

نـشاء هيكلـها    واسُتهل عرض الورقـة بتقـدمي حملـة مـوجزة عـن شـيلي وعـن املراحـل التارخييـة إل                    
 مت تأســيس النظــام الــوطين لتنــسيق    ٢٠٠٦ويف عــام . األساســي للبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة   

وهـو عبـارة عـن آليـة دائمـة للتنـسيق بـني الوكـاالت فيمـا يتعلـق               . املعلومات املتعلقة باألراضي  
ؤيـدي  ويتكون النظام مـن املؤسـسات احلكوميـة وم        . بإدارة املعلومات اخلاصة باألراضي العامة    

وأشــارت الورقــة . املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة ومــستعمليها، ويــدعم تنفيــذ إدارة الــسياسات 
ــات       ــديات يف اهليكــل األساســي للبيان ــشريعات تقــضي مبــشاركة البل ــضاً إىل ضــرورة ســن ت أي

ــايري    ــا للمعــ ــة وفقــ ــات اجملّمعــ ــادل املعلومــ ــيلي وبتبــ ــة يف شــ ــضا  . املكانيــ ــلِّط الــــضوء أيــ وُســ
ــى ــتراتيج علــ ــة  االســ ــة املكانيــ ــه إدارة املعلومــــات اجلغرافيــ ــذه . يات املــــستخدمة يف توجيــ هــ

االســتراتيجيات عبــارة عــن مــزيج يــشمل مــشاركة اجلميــع يف هــذه العمليــة القائمــة علــى هنــج  
ــن ــوراً وُيوّضـــح      مـ ــور منظـ ــل غـــري املنظـ ــرأس، جيعـ ــدة إىل الـ ــن القاعـ ــدة ومـ ــرأس إىل القاعـ الـ

  .املصطلحات التقنية لالتصال باملديرين
وعرض املدير التنفيـذي ملركـز قـانون وسياسـات البيانـات املكانيـة كـيفني بومغريـت،                    - ٢٤

تـــأثري املـــسائل القانونيـــة : الترتيبـــات املؤســـسية يف إدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة”ورقـــة بعنـــوان 
وأيــدت الورقــة املفهــوم القائــل أن تكنولوجيــا البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة        *. “والــسياساتية
ن واســعة االنتــشار، وهلــذا تنــشأ حاليــاً مجاعــات جديــدة مــن مقــدمي ومــستعملي   أضــحت اآل

ومثة عـدد مـن الـسياسات والقـوانني الـيت تـؤثر يف عمليـات مجـع واسـتعمال وتوزيـع                      . البيانات
البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة مثــل قــوانني امللكيــة الفكريــة، ومــنح التــراخيص، واألمــن القــومي،   

وتــدعو احلاجــة بالتــايل إىل وضــع ترتيبــات مؤســسية . صدر، واملــسؤوليةوالبيانــات املفتوحــة املــ
وقدم التقرير أيضا نظرة فاحصة إىل املشاكل اليت حيتمـل أن تنـشأ             . مالئمة ملعاجلة تلك املسائل   
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وتـضمنت الورقـة دعـوة إىل العمـل بـاالقتران مـع ضـرورة        . إذا مل تتم معاجلة املسائل املـذكورة     
  .سات، والتوعية بقيمة ومنافع املعلومات اجلغرافية وفهمهافهم أثر القوانني والسيا

ــوريرو         - ٢٥ ــاريخ ســانتياغو ب ــا والت ــة للجغرافي ــدان األمريكي ــام ملعهــد البل ــّدم األمــني الع وق
، مـن أجـل التعجيـل بإنـشاء         ٢٠١٥-٢٠١٣للفترة  خطة العمل املشتركة    موتيس، ورقة بشأن    

ــة لألمــريكتني    ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة حملــة عامــة عــن   . *اهليكــل األساســي للبيان وقــدمت الورق
نشاء اهليكل األساسي للبيانات اجلغرافية املكانية لألمـريكتني، تغطـي إنـشاء            املراحل التارخيية إل  

ــارزة  ١٩٩٣النظــام املرجعــي اجلغــرايف املركــزي لألمــريكتني يف عــام    ، والعديــد مــن املعــامل الب
املتصلة بإنشاء اهلياكـل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي                    

ط لألمـريكتني، والقـرارات املتعلقـة باهليكـل األساسـي للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة                 لرسم اخلـرائ  
الصادرة عن جلنة رسم اخلرائط، التابعة ملعهد البلدان األمريكية للجغرافيـا والتـاريخ، وقـرارات         
منظمــة الــدول األمريكيــة، وأعمــال مــصرف التنميــة ألمريكــا الالتينيــة باالشــتراك مــع شــبكة     

، والعديـد مـن     )جيوسور(جلغرافية املكانية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        املعلومات ا 
املؤمترات األخرى املعنية باهليكل األساسي للبيانات املكانية الـيت عقـدت علـى مـدى الـسنوات              

ــرة     . اخلمــسة عــشرة املاضــية  ــة الــضوء أيــضاً علــى خطــة العمــل املــشتركة للفت وســلطت الورق
رسِّخ دور معهد البلدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ كميـسِّر للعمليـة         اليت تُ  ٢٠١٥-٢٠١٣

ومت تــسليط الــضوء أيــضاً علــى دور  . اإلقليميــة للــهيكل األساســي للبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة  
ولــوحظ التمثيــل الــضئيل لبلــدان منطقــة البحــر . ومــسؤوليات كــل هيئــة مــن اهليئــات اإلقليميــة

قليمية اخلاصة باهلياكل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، ولـوحظ        الكارييب يف األنشطة اإل   
ــابع لرابطــة نظــم        ــدان منطقــة البحــر الكــارييب الت ــه مكتــب بل كــذلك العمــل الــذي يــضطلع ب

وطُلـب  . املعلومات احلضرية واإلقليمية، وأشري إىل ضرورة تأييد العمل الذي يقـوم بـه املكتـب             
  . بلدان منطقة البحر الكارييبحتسني االتساق بني املؤسسات يف

وأدىل ببيان ممثل كل من أملانيا واألرجنتني وكولومبيا وأوروغواي والواليات املتحـدة              - ٢٦
ــة املعقـــودة يف    ــة الثانيـ ــسة العامـ ــة، يف اجللـ ، وممثـــل كـــل ٢٠١٣أغـــسطس / آب١٩األمريكيـ

عـة للمنظمـات املعنيـة    أوروغواي وإسبانيا والربازيل وشيلي، وممثـل املنظمـة األوروبيـة اجلام         من
ــة   ــات اجلغرافيـــ ــودة يف   )EUROGi(باملعلومـــ ــة، املعقـــ ــة الثالثـــ ــسة العامـــ /  آب٢٠، يف اجللـــ

  .٢٠١٣ أغسطس
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  دعم احلكومات مكانياً  -  ٣  
، نظــــر املــــؤمتر ٢٠١٣أغــــسطس / آب٢٠يف اجللــــسة العامــــة الثالثــــة، املعقــــودة يف   - ٢٧
  .املوضوع هذا يف
قدم مدير املعهد اجلغرايف الوطين جلمهورية األرجنتني سريجيو روبني سـيمبارو، ورقـة         - ٢٨

احلاجــة إلنــشاء إطــار جيوديــسي  بــشأن  *ة األرجنتينيــة يف جمــال تبــادل املعلومــات التجربــعــن 
وأحملـت الورقـة    . مشترك، ونقاط مرجعية مشتركة ومعـايري لتكامـل البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة             

أيضا إىل أن املعهد اجلغرايف يضع يف متناول اجلمهور جماناً عن طريق شبكة اإلنترنـت البيانـات                 
 التابعة للنظام املرجعي الذي يعمل علـى مـدار الـساعة    ٥٩ احملطات األرجنتينية الـاملستمدة من   

ومتــت اإلشــارة إىل اجلوانــب الــستة للــهيكل . التــابع للنظــام العــاملي للمالحــة بواســطة الــسواتل
النـشر، والتـدريب، والبيانـات الوصـفية        : األساسي األرجنتيين للبيانات اجلغرافية املكانية، وهي     

، عقـدت األرجنـتني     ٢٠١٢ويف عـام    . ات األساسية، والبيانات املؤسسية، والتكنولوجي    والبيانا
وهتـدف  . أول اجتماع للجمعية املعنية باهليكل األساسي األرجنتيين للبيانات اجلغرافيـة املكانيـة           

  .اجلهود املبذولة إىل حتقيق أقصى استفادة من املوارد وتقليل االزدواجية يف العمل
سـانتوس  )  املتعددة القوميات  -دولة  (معهد اجلغرافيا العسكري يف بوليفيا      عرض ممثل     - ٢٩

اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة يـؤدي دوراً      : بوليفيـا ”لويز كويسيب شوكو، ورقة بعنـوان     
وتفحـصت الورقـة دور اهلياكـل األساسـية         *. “قدرات البيانات املكانية  لديها   حكومة   هاماً يف 

ومت تـسليط الـضوء علـى النظـام         . بادرات اليت اختذهتا بوليفيا يف هـذا اجملـال        للبيانات املكانية وامل  
وأشـارت  . الوطين للمخاطر واهليكل األساسي للبيانات املكانية الذي يـديره املعهـد العـسكري            

ــدعم مــن شــبكة احملطــات العامليــة       ــة يتلقــى ال ــة إىل أن اهليكــل األساســي للبيانــات املكاني الورق
حة بواسطة السواتل، وهي منـصة مـن األدوات والبيانـات الوصـفية مفتوحـة               الدائمة لنظام املال  

وســلطت الورقــة الــضوء . واخلــدمات اجلغرافيــة املكانيــة متاحــة علــى املوقــع الــشبكي. املــصادر
املتعلـق باهليكـل األساسـي    ) Geo BoLivia (٢٠١٢أيـضا علـى مـشروع بوليفيـا اجلغـرايف لعـام       

: ىل إتاحة البيانات اجلغرافية املكانية متاحة على ثالث مراحـل         للبيانات املكانية، الذي يهدف إ    
ــسي         ــابع املؤسـ ــفاء الطـ ــسات، وإضـ ــن املؤسـ ــة مـ ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــع املعلومـ ــع مجيـ جتميـ

  . وإعداد مواضيع حمددة٢٠١٥اهلياكل األساسية للبيانات املكانية حبلول عام  على
املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي ديفيـد          وعرض رئيس مجعية اهلياكـل األساسـية للبيانـات            - ٣٠

حنـو جمتمـع    : اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي             ”كوملان، ورقة بعنوان    
 
  

ــة    *   ــة باللغـــــ ــات(متاحـــــ ــيت) اللغـــــ ــؤمتر فقـــــــط      الـــــ ــشبكي للمـــــ ــع الـــــ ــى املوقـــــ ــا علـــــ ــدمت هبـــــ  قـــــ
)http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.( 
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واستعرضـت الورقـة التغـيريات الـيت طـرأت علـى املـسائل اجلغرافيـة                 *.“ ببيانات مكانيـة   دعَّمُم
اخلـاص، والـتغريات يف أنـواع       املكانية مع مرور الوقت، وتقلـيص حجـم احلكومـات والقطـاع             

. املنتجات واخلدمات والطريقة اليت تقُدَّم هبـا املعونـة الدوليـة والـتغريات يف طلبـات املـستعملني                 
وُوجِّهت انتقادات فيما يبدو لـربامج اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة؛ ومـع ذلـك حتققـت                    

ملستعملني وأحـدثت تغـيريات يف      جناحات ينبغي اإلشادة هبا باعتبارها رفعت مستوى توقعات ا        
ووفرت التغـيريات للـشركات اخلاصـة     . جمريات العمل والكفاءات يف سائر مستويات احلكومة      

وتركـز اجلمعيـة حاليـاً     . أيضاً املزيد من املعلومات اليت متكنها من إنتاج منتجات القيمة املضافة          
أن هنــاك حاجــة متزايــدة للنظــر أي البيانــات والنــاس بــالنظر إىل : علــى العالقــة بــني املكوِّنــات

ــسياسات        يف وباإلضــافة إىل ذلــك،  . جمــاالت التنــازع مثــل التنــازع مــا بــني التكنولوجيــا وال
ــاب      مت ــل كت ــة مث ــى أعمــال اجلمعي ــضوء عل ــسليط ال ــراخيص  “SDI Cookbook”ت ، ومــنح الت

 املعـارف اخلاصـة     للبيانات اجلغرافية املكانية، واملسائل القانونية، وقابلية التشغيل البيين، وشبكة        
وبرنــامج اجلمعيــة لتقــدمي املــنح الــصغرية، الــذي ) GIknet.org(باملعلومــات اجلغرافيــة، ومنظمــة 

  .مشروع ١٠٠ قدم الدعم ملا يزيد عن
االحتـاد واجملتمعـات    وعرض رئيس االحتاد الدويل للمّساحني تـشيهاي تيـو، ورقـة عـن                - ٣١

وسلّطت الورقة الضوء على العمل الذي قام بـه االحتـاد مـن خـالل               *. املدعومة ببيانات مكانية  
ــامج  ــّساح”برنـ ــرأت    “ Surveyor 2.0 ٢,٠ املـ ــيت طـ ــتغريات الـ ــياقه الـ ــاول يف سـ ــذي تنـ والـ

ــى ــاملي نتيجــة    عل ــصعيد الع ــني  ال ــتالحم ب ــت    ال ــى اإلنترن ــات واخلــرائط املتاحــة عل التكنولوجي
وأبرزت الورقة أيـضا التحـديات يف جمـال وضـع           . اليت حدثت يف جمال حتديد املواقع     التغريات  و

ع برنـامج ُيمكِّـن مـن حتديـد مواقـع اخلـدمات       بيانات لـألرض والبحـر، وأشـارت احلاجـة لوضـ         
وأُشـري  . والبيانات املستمدة من جداول خمتلفة يتم استكماهلا باستمرار، واالتصال هبا وإيـصاهلا   

واملــسألة . كــذلك إىل ســتة عناصــر أساســية إلقامــة جمتمــع مــدعوم مبعلومــات جغرافيــة مكانيــة  
لتــسهيل الــشفافية “ انيــاكاملعلومــات مإدارة مجيــع ”األساســية بالنــسبة للمجتمعــات تتمثــل يف 

وأبـرزت الورقـة أيـضا أمهيـة وجـود إطـار مرجعـي جيوديـسي عـاملي                . والدميقراطية اإللكترونية 
  .أجل حتسني التنسيق بني احلكومات من
وقدَّم ممثل املعهد الربازيلي للجغرافيـا واإلحـصاءات جـاو بوسـكو دي آزيفيـدو ورقـة                   - ٣٢
وصـفت الورقـة الربازيـل باألرقـام وأعطـت          )*. 1:250.000(يـاس   لربازيـل مبق  لرسم خرائط   عن  

حملة خمتصرة عن مسؤوليات املعهد، مبا يف ذلك حتقيق التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانيـة               
 
  

ــة    *   ــة باللغـــــ ــات(متاحـــــ ــؤمتر فقـــــــط       ) اللغـــــ ــشبكي للمـــــ ــع الـــــ ــى املوقـــــ ــا علـــــ ــدمت هبـــــ ــيت قـــــ الـــــ
)http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.( 
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ــرائط للربازيـــل مبقيـــاس   . واإلحـــصاءات، ومجـــع البيانـــات  ــة رســـم خـ ــة عمليـ وأبـــرزت الورقـ
وأوضــحت الطريقــة .  ملــشروع رســم اخلــرائط، وبّينــت كــذلك األســاس املنطقــي)1:250.000(

. املستخدمة يف رسـم اخلـرائط، ومـصادر البيانـات وأوجـه الدقـة ومواصـفات حتـديث اخلـرائط                   
وهنــاك عنــصر آخــر مــن عناصــر مــشروع اخلــرائط وهــو مجــع وصــيانة قاعــدة بيانــات األمســاء    

ــة ــشرين األول. اجلغرافي ــوبر /ويف ت ــع     ٢٠١٣أكت ــى املوق ــرائط عل ــاح اخل ــشبكي ، ســوف تت ال
ويعمـل مـشروع   ). www.ibge.gov.br(خالل صفحة استقبال املعهد على شبكة اإلنترنـت       من

رســــم اخلــــرائط هــــذا علــــى دمــــج البيانــــات الربازيليــــة احلاليــــة واجلديــــدة الــــيت تــــستخدم   
  .أغراض عدة يف
التعـاون،  ”وقّدم ممثل الوكالة األسترالية للعلوم اجلغرافية غراهام هاموند ورقـة بعنـوان               - ٣٣

خطـــوات ثـــالث صـــوب دعـــم احلكومـــات مكانيـــاً : يف جمـــال البيانـــاتواألمتتـــة، والتأســـيس 
وركــزت الورقــة علــى اخلطــوات الــثالث الــيت اختــذهتا *. “خــالل مجــع البيانــات اجلغرافيــة مــن

الوكالة األسـترالية لتحقيـق هـدف دعـم احلكومـة مكانيـاً مـن خـالل مجـع البيانـات اجلغرافيـة،                       
والـُنُهج  . خـالل اسـتخدام املعلومـات املكانيـة       وحتسني عملية اختـاذ القـرارات والـسياسات مـن           

ــني          ــاون ب ــة أساســية؛ والتع ــات وطني ــد بيان ــشاء وصــيانة قواع ــى إن ــضوء عل ــة ســلّطت ال الثالث
واألمثلـة الـيت عرضـت كانـت        (الوكاالت احلكومية إلظهار فوائد املعلومات اجلغرافية املكانيـة         

؛ وأمتتـة عمليـة رسـم اخلـرائط         )سيةجماالت السياحة، والتعايف من الكـوارث، والطاقـة الشمـ          يف
وأشـارت الورقـة    . وهناك ابتعاد عن إنتـاج اجملموعـة التقليديـة مـن اخلـرائط            . لتلبية االحتياجات 

أيضاً إىل أن حتقيق دعم احلكومـات مكانيـاً مـن خـالل مجـع البيانـات اجلغرافيـة يتطلـب إجـراء                   
  .ماتعدد من التحوالت الصغرية والكبرية يف سائر املنظمات واحلكو

وعرض ممثل وكالة محاية البيئـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة هـاريف سـيمون ورقـة                     - ٣٤
منــهاج عمــل : مكانيــاً مــن خــالل مجــع البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة دعــم احلكومــات ”بعنــوان 

وسـلّطت الورقـة الـضوء علــى    . *“الواليـات املتحـدة يف جمـال مجـع البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة       
عمل احلكومة يف جمال مجع البيانات اجلغرافيـة املكانيـة ومـا تبذلـه مـن جهـود للتـشجيع            منهاج  

وتناول احتياجات الوكاالت التابعة للواليات والوكاالت احملليـة والقبليـة          . على تبادل البيانات  
 هي اليت شكَّلت االجتـاه صـوب        ٢٠١١من البيانات، وأشارت إىل أن لغة امليزانية للسنة املالية          

وبّينت أيضاً اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الفيدراليـة        . شاء منهاج عمل للبيانات اجلغرافية املكانية     إن
ــة املكانيــة          ــات اجلغرافي ــال مجــع البيان ــة البيئــة يف جم ــة محاي ــة ووكال ــات اجلغرافي ــة بالبيان . املعني

 
  

ــة    *   ــة باللغـــــ ــات(متاحـــــ ــى ا   ) اللغـــــ ــا علـــــ ــدمت هبـــــ ــيت قـــــ ــؤمتر فقـــــــط    الـــــ ــشبكي للمـــــ ــع الـــــ ملوقـــــ
)http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.( 
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ت اجلغرافيـة    من منـهاج العمـل املتعلـق بالبيانـا         ٢وباإلضافة إىل ذلك، استعرض التقرير الصيغة       
املكانية، مبا يف ذلك موارد اجلهة املُنفّذة ونظام الطرق الزرقـاء علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين                   

ووصـفت الـصعوبات يف     . واملبادئ األربعة الستراتيجية احلكومة الرقميـة يف الواليـات املتحـدة          
ــصعوبات املر       ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــة املكاني ــات اجلغرافي ــهاج عمــل للبيان ــشاء من ــسهولة  إن تبطــة ب

االستعمال، واخلصوصية واألمـن، ومعـضلة اسـتخدام اخلـوادم الـشبكية قبالـة خـصوصية الفـرد                  
  .مفتوحةيف نظم “ من أنا؟”
ــدا         - ٣٥ ــا وشــيلي وكن ــل كــل مــن كولومبي ــة ممث ــى العــروض املقدم ــاً عل ــان تعليق وأدىل ببي

س املـؤمتر واألمـني العـام    وجامايكا وأملانيا والربازيل وأسبانيا، وكذلك أدىل ببيان كـل مـن رئـي          
  .ملعهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ وممثل الرابطة الدولية لرسم اخلرائط

  
  مجع البيانات اجلغرافية املكانية، وإدارهتا ونشرها  -  ٤  

هــذا ، تنـاول املـؤمتر   ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢٠يف اجللـسة العامـة الرابعـة، املعقـودة يف       - ٣٦
  .املوضوع

ديز، ورقـة    هرينان -لوبو  . ماكس أ ) كوستاريكا(عرض مدير معهد اجلغرافيا الوطين،        - ٣٧
ت وقــدم. *“حالــة كوســتاريكا: مجــع البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة وإدارهتــا ونــشرها ”بعنــوان 
ــة ــوطين،         الورق ــا ال ــد اجلغرافي ــن معه ــْسحي لألراضــي، وع ــيم امل ــامج التنظ ــن برن ــة ع  حملــة عام

ــادرات  ــة، مبــا يف ذلــك    واملب ــة مكاني ــز اإلطــار املرجعــي  املتخــذة لوضــع معلومــات جغرافي تعزي
يسي، وشبكة النظام العاملي للمالحة بواسـطة الـسواتل، واقتنـاء لـوازم التـصوير اجلـوي،                 اجليود

ومت توضـيح منـهاج    . ورسم اخلرائط العادية واخلرائط التفـصيلية املـساحية لألمـالك والعقـارات           
  .عمل نظام املعلومات املتعلقة باألراضي واخلدمات اليت يوفرها

 يتـــوستني كـــودازي اجلغـــرايف خـــوان أنتونيـــوس ني وَعـــَرض املـــدير العـــام ملعهـــد أوغـــ   - ٣٨
النـهج  : إدارة وختطيط األراضي يف كولومبيا يف إطار عمليـة الـسالم   ”ورقة بعنوان   االنيت،  إسك

 العـرض حملـة عامـة عـن الـرتاع الـداخلي يف كولومبيـا                موقـدّ . *“الذي يتّبعه املعهـد هبـذا الـشأن       
لزراعيـة، ومهـا موضـوعان هامـان إلحـالل          والسياسات ذات الـصلة بـإدارة األراضـي والتنميـة ا          

ومت توضـيح املبـادرات اجلغرافيـة املكانيـة         . وقُّدمت حملة عن املعهد وعن جمـاالت عملـه        . السالم
واشـتمل  .  األراضـي  ، وإدارة تخطيطالاليت اختذها املعهد يف جماالت رسم اخلرائط، والزراعة، و        

اين الـذي يقـوم بـه املعهـد علـى الـصعيد             العرض على تقدمي حملة عامة عن العمل اجلغـرايف واملكـ          
 
  

ــ *  ــة متاحـــــ ــات(ة باللغـــــ ــؤمتر فقـــــــط       ) اللغـــــ ــشبكي للمـــــ ــع الـــــ ــى املوقـــــ ــا علـــــ ــدمت هبـــــ ــيت قـــــ الـــــ
)http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.(  
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املكانيــة اجلغرافيــة اإلقليمــي والــشراكة مــع اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيانــات  
لألمريكتني، ومعهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ، والنظام املرجعـي اجلغـرايف املركـزي             

الالتينيـة ومنطقـة البحـر      فيـة املكانيـة ألمريكـا       ، وشـبكة البيانـات اجلغرا     )SIRGAS(لألمريكتني  
  ).GeoSUR(الكارييب 

ورقـة   ،إسـرائيل سانـشيز   ) بنما(م املدير العام ملعهد تومي غوارديا اجلغرايف الوطين         وقّد  - ٣٩
علـى العمـل   فيها ط الضوء سلَّ. *“٢٠١٣،  اهليكل األساسي للبيانات املكانية يف بنما     ”بعنوان  

ومت تـسليط   . شاء املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة لبنمـا، وتبادهلـا وتكاملـها            اجلاري حالياً بشأن إن   
الــضوء أيــضا علــى هيكــل اللجنــة التقنيــة املعنيــة باهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة، ودراســة 

 /ومت مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي الـــصادر يف شـــباط. اإلطـــار القـــانوين واملتعلـــق بالـــسياسات
 الورقـة املـسائل     واستعرضـت . ل األساسـي للبيانـات املكانيـة يف بنمـا          إنشاء اهليك  ٢٠١٣ فرباير

املؤسـسية املرتبطــة باهليكــل األساسـي للبيانــات املكانيــة، والعمـل الــذي يقــوم بـه حاليــاً الفريــق     
العامــل املعــين باملعــايري، واإلطــار التكنولــوجي الــذي جيــري العمــل علــى إنــشائه لــدعم اهليكــل   

ــة  ــة . األساســي للبيانــات املكاني ــدمج   أيــضا  وأوضــحت الورق ــاً ل ــة حالي ــة االتــساق اجلاري عملي
  . مؤسسة وإلتاحة إمكانية الوصول إليها بسهولة٢٢البيانات املستمدة من 

شــعبة شـؤون احمليطــات وقـانون البحــار فالدميـيري جــاريس ورقـة بعنــوان     ممثـل  وعـرض    - ٤٠
املتحــدة  التزامــات الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم : املعلومــات البحريــةنظــام استكــشاف ”

الــضوء علــى واجبــات الــدول الــساحلية الورقــة  تطوســلّ. *“لقــانون البحــار واملــسائل التقنيــة
األمني العام لألمم املتحـدة بيانـات        مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بأن تودع لدى        

أو قوائم باإلحداثيات اجلغرافية للنقاط حتدد فيها املـسند اجليوديـسي خلطـوط األسـاس اخلاصـة            
 نظـام املعلومـات البحريـة،        اإلعـالن ونـشره يف     التزامـات تقـدمي   الورقـة    توتفّحـص . بكل دولـة  

تـيح التـسهيالت الالزمـة      الـساحلية أن تنـشر املعلومـات وأن تُ        واجب الدولـة    أن من    إىل   مشرية
التعمـيم  يـشمل   أيـضا يف واجـب اإلشـعار مبنطقـة حبريـة، الـذي              الورقـة    تونظـر . للقيام بـذلك  

 دولـة سـاحلية فقـط       ٥٧أيضا إىل أن     ارتوأش. نشرة قانون البحار   و اإلعالمي لقانون البحار  
  .  دولة امتثلت بذلك االلتزام١٣٠من أصل الدول الساحلية البالغ عددها 

جملــس إدارة املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا ممثــل قــدم لــويز كاماتــشو، املستــشار   - ٤١
 توشــرح. *اخلريطــة الرقميــة للمكــسيك عــن  ورقــة ،)بــصفته مستــشار اجمللــس ) (املكــسيك(

وتـشتمل املبـادرات    . املبادرات السابقة واحلالية إلنشاء ونشر أنواع خمتلفـة مـن اخلـرائط           قة  الور
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احلاليــة لرســم اخلــرائط علــى اإلعــداد خلريطــة رقميــة للمكــسيك واســتخدام برنــامج حاســويب    
. وقُدم شرح مسهب للفوائد الـيت ميكـن جنيهـا مـن اسـتخدام اخلـرائط الرقميـة                 . مفتوح وجماين 

بعرض خطط مستقبلية تـشمل تعزيـز اخلـدمات املقدمـة عـرب املواقـع الـشبكية           ة  الورق توأُختتم
وإدمــاج تلــك اخلــدمات يف األجهــزة االلكترونيــة احملمولــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعي         

  .وإصدار خرائط مواضيعية رقمية
وليــام ) كولومبيــا(م املهنــدس اجليوديــسي يف معهــد أوغــستني كــوادزي اجلغــرايف  وقــدَّ  - ٤٢
) سـريغاس (نظام  : النظام املرجعي اجلغرايف املركزي لألمريكتني    ” دياز ورقة بعنوان     -نيز  مارتي

)SIRGAS(“*       نيابة عن اللجنة املعنية بنظام ،)الورقـة الـضوء علـى أمهيـة         وسـلَّطت ،  )سريغاس 
الذي تتمثل مهمتـه يف إنـشاء بيانـات ومنتجـات جيوديـسية ألمريكـا الالتينيـة               ) سريغاس(نظام  

 مهمـــة نظـــام واستعرضـــت الورقـــة. بحـــر الكـــارييب، ووضـــعها يف متنـــاول اجلميـــعومنطقـــة ال
تكــوين شــبكة مواقعــه معلومــات عــن  أيــضا وقــدَّمت. وتارخيــه وعــضويته وهيكلــه) ســريغاس(

لنظام العاملي للمالحة بواسطة السواتل، وإىل العمل اجلـاري حاليـاً يف            التابعة ل العاملة باستمرار   
 بدراسـة خطـة العمـل املـشتركة         تم العـرض  خُتوا. انات وبناء القدرات  توفري البي  جتهيز و  تجماال

  .٢٠١٥-٢٠١٣للفترة 
 ) أملانيــا،جامعــة هــانوفر(معهــد املــسح التــصويري واملعلومــات اجلغرافيــة يف ممثــل قــدم   - ٤٣

حالـة  عـن   ، ورقـة     غوتفريـد كـونكين    واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعـد       
لمــسح وأُســتهلّ العــرض مبناقـشة لتــاريخ مــشروع اجلمعيـة الدوليــة ل  . *رسـم اخلــرائط يف العـامل  

ــد   ــن ُبع ــشعار م ــصويري واالست ــام ،الت ــات    ، ٢٠١٢ لع ــم املتحــدة إلدارة املعلوم ــادرة األم ومب
اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي مع رسوم بيانية ُتبـّين حالـة رسـم اخلـرائط الطوبوغرافيـة،             

ات  وُعرضــت البيانــ، بلــداً االســتبيانات املــستكملة٩٠وقــد أعــاد . النتــائج املباشــرة للدراســةو
تم العـرض بالتأكيـد     ختُـ وا. املستمدة من البيانات على خرائط تشري إىل رّد كل بلد علـى حـدة             

واقُتـرح دعـوة اجلهـات العاملـة      .  حتتاج إىل معلومات من البلـدان األعـضاء        جلنة اخلرباء على أن   
دمـة،  هذا اجملال إىل تقدمي البيانات احلكومية الناقصة وضرورة اسـتدامة حالـة املعلومـات املق               يف

  .بالرغم من العقبات
ــاريخ ســانتياغو بــوريرو       - ٤٤ ــا والت ــة للجغرافي عــرض األمــني العــام ملعهــد البلــدان األمريكي

ــوان   ــة بعن ــة البحــر     ”مــوتيس ورق ــة ومنطق ــة ألمريكــا الالتيني ــة املكاني ــات اجلغرافي شــبكة البيان
). GeoSUR(يـــة ، نيابـــة عـــن شـــبكة البيانـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة ألمريكـــا اجلنوب*“الكـــارييب
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ــةوســلّط ــة     ت الورق ــة ألمريكــا الالتيني ــة واملكاني  الــضوء علــى عمــل شــبكة املعلومــات اجلغرافي
.  الــيت ُيمّوهلــا إىل حــد كــبري مــصرف التنميــة لبلــدان أمريكــا الالتينيــة،ومنطقــة البحــر الكــارييب

. املنطقـة وبراجمها اجلارية حاليـاً يف      ) GeoSURجيوسور  (شبكة  ال أيضا أهداف    ت الورقة وأبرز
علـى الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي فـضال          ) جيوسـور (شبكة  شراكات  ومتت اإلشارة أيضا إىل     

على شـبكة اإلنترنـت     ) GeoSURجيوسور  (ومت عرض بوابة شبكة     . عن اخلدمات اليت تقدمها   
واخلدمات اليت تقّدمها يف جمـال اخلـرائط، مبـا يف ذلـك خـدمات التجهيـز الطبـوغرايف واملبـادئ                     

واشتمل العرض أيـضا علـى خطـط       . ية، والتطبيقات العملية، وقواعد البيانات اإلقليمية     التوجيه
، وإدماج قواعد بيانـات إقليميـة جديـدة، واستـضافة           ٢٠١٤-٢٠١٢للفترة  ) جيوسور(شبكة  

 وعقــد حلقــات عمـل افتراضــية، واخُتــتم العــرض بإلقـاء نظــرة علــى خريطــة   اخلـوادم الــشبكية، 
  .هتا لصنع القرار على شبكة اإلنترنتبلدان أمريكا الوسطى وأدوا

وعقـــب هـــذه العـــروض، أدىل ببيـــان ممثـــل كـــل مـــن شـــيلي واألرجنـــتني واملكـــسيك   - ٤٥
، وكــذلك أدىل ببيــان ممثــل  ) املتعــددة القوميــات-دولــة (والربازيــل وإســبانيا وأملانيــا وبوليفيــا  

ــد الب       ــني العـــام ملعهـ ــة للجغرافيـــة والتـــاريخ واألمـ ــد البلـــدان األمريكيـ لـــدان األمريكيـــة  معهـ
  .والتاريخ للجغرافيا

  
  أفضل املمارسات والتطبيقات  -  ٥  

هـذا  ، تنـاول املـؤمتر      ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢١يف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف         - ٤٦
  .املوضوع

اخلطــة الوطنيــة ”بعنــوان ورقــة عــرض ممثــل معهــد اجلغرافيــا الــوطين أنتونيــو أروزارينــا   - ٤٧
وعرضـت  . *“ يف أوروبـا    النظام اجلديد لإلنتـاج التعـاوين      :)PNOT(ضي،  اإلسبانية حلفظ األرا  

 ونـشر   واحللـول  املنطقـي للخطـة الوطنيـة اإلسـبانية، وركـائز حفـظ األراضـي،                األسـاس  الورقة
على هدف اخلطة الوطنية يف توفري معلومات دقيقة ومتـسقة وحمّدثـة            وشددت الورقة   . البيانات
التنظيمي للخطة الوطنية الـذي يعتـرب منوذجـاً لـإلدارة غـري        اهليكل  واستعرضت أيضا   . باستمرار

  .املركزية يعمل بتوافق اآلراء والتنسيق والتمويل املشترك والتعاون فيما بني خمتلف اإلدارات
) أوروغــواي(وعـرض رئـيس جلنـة رسـم اخلـرائط، املعهـد الـوطين للجغرافيـا والتـاريخ            - ٤٨

خـربة   :مقابـل البيانـات اجملانيـة     املدفوعـة الـثمن     البيانـات   ”بعنـوان   ورقـة   سيزار رودريغز توميـو     
 ،علـى التمويـل واملـسائل التكنولوجيـة       الورقـة    توركـز . *“ يف هذا اجملال    اخلرائط وكالة رسم 
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اآلثـار اخلارجيـة علـى اهليكـل        وحلّلـت الورقـة     . ورسم اخلـرائط مـن قبـل الـسلطات العـسكرية          
األساسي اجلغرايف املكاين الذي أقام عالقات جديدة بني ُمنتجي ومستعملي البيانات اجلغرافيـة             

أيــضا اآلثــار الداخليــة مثــل املــوارد البــشرية والتــدريب والقيــادة واملواقــف    وناقــشت . املكانيــة
  .واالتصاالت، اليت لعبت دورا هاما يف حتويل املعلومات اجلغرافية املكانية إىل استثمارات

ــا العــسكري   عــرض   - ٤٩ ــل معهــد اجلغرافي ــل ســانتوس  ، )إكــوادور(ممث ــاس،رافائي  كاردين
، تــصميم نظــم املعلومــات اجلغرافيــة مبــساعدة احلاســوب   املــسؤول عــن تقيــيم اخلــرائط بــصفته 

)CAD-SIG(  ، الطريقة املستخدمة يف وضـع خـرائط أساسـية ألراضـي           ”بعنوان  ورقة  عهد  يف امل
التقريــر األســاس املنطقــي لوضــع خــرائط  وشــرحت الورقــة . *“١:٥ ٠٠٠إكــوادور مبقيــاس 

ــة وتطب   وحبثــت . إلكــوادور ــة وضــع قاعــدة بيانــات جغرافي ــضا عملي ــة  أي ــق املعلومــات املكاني ي
تم ختُـ وا. حاسوبيا، وفرضنة املعلومات اجلغرافية وإنشاء بوابـة إلكترونيـة للمعلومـات اجلغرافيـة            

 الوطنيـة وإدمـاج البيانـات اجلغرافيـة مـن           املعايرييف ذلك    العرض بتفحص اإلجنازات احلالية، مبا    
  . اإلقليمية املتوافرة على الشبكةخالل خدمات اخلرائط

دور رســم ورقــة عــن رض رئــيس الرابطــة الدوليــة لرســم اخلــرائط جــورج غــارتنر  وعــ  - ٥٠
يف نقــل أمهيــة رســم اخلــرائط وشــرحت الورقــة . *اخلــرائط احلديثــة يف تطبيقــات املهــام احلرجــة

 وحـل املـشاكل     ،اإلجابـة علـى األسـئلة ذات الـصلة باألمـاكن          بكفـاءة بغيـة     ملعلومات املكانيـة    ا
ــم التو   ــاكن، ودع ــصلة باألم ــة املت ــة املكاني ــة  . عي ــاون يف جمــال رســم    وشــددت الورق ــى التع عل

 أمهيـة الرابطـة الدوليـة       وأبـرزت أيـضا   . اخلرائط، واخلرائط األساسية الـيت حيـددها املـستخدمون        
 إىل وأشـارت . لرسم اخلرائط وبرامج االتصال لبناء القدرات يف جمـايل التعلـيم وإنتـاج اخلـرائط            

يانـات مفتوحـة املـصدر، وتأييـد األمـم املتحـدة إلعـالن سـنة         اجلهود الدولية املشتركة لتعزيز الب    
  .“السنة الدولية للخريطة” بوصفها ٢٠١٥

  
  تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث  -  ٦  

، ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢١ويف اجللستني العـامتني اخلامـسة والـسادسة املعقـودتني يف         - ٥١
  .هذا املوضوعنظر املؤمتر يف 

خلــربات ورقــة عــن امعهــد اجلغرافيــا الــوطين يف بــريو ســريو ســّيريا فارفــان ممثــل عــرض   - ٥٢
. *كتسبة من تسخري املعلومات املكانية يف الوقاية من الكوارث واحلد من أخطارهـا يف بـريو               امل

اجلهـود الـيت تبــذهلا بـريو ملعاجلـة تغـيري املنـاخ مـن خـالل حتــسني         وسـلَّطت الورقـة الـضوء علـى     
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أيـضا األنظمـة النافـذة حاليـا يف بـريو يف            وتفحـصت الورقـة     . اإلطار املؤسسي اجلغرايف الـوطين    
 الــذي والكــوارث الــضوء علــى النظــام الــوطين إلدارة املخــاطر   ت إدارة املخــاطر وســلطجمــال

وأكـدت الورقـة   . هطول األمطار وحوادث الفيضانات ومـا إىل ذلـك  عوامل خمتلفة مثل   يقيس  
لقيــام جبهــود مجاعيــة فيمــا بــني الوكــاالت اإلقليميــة والوطنيــة يف ســبيل اســتخدام نظــم   اأمهيــة 

  .ملكانية يف ممارسات الوقاية من الكوارثاملعلومات اجلغرافية ا
مــارو  املنظمــة األوروبيــة اجلامعــة للمنظمــات املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــةممثــل عــرض   - ٥٣

القضايا الناشئة يف جمـال اسـتخدام املبـادرات اجلغرافيـة املكانيـة يف الـسياق                 ورقة عن    سالفيميين
تخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف علــى اســوركــزت الورقــة . *اجملتمعــي إلدارة الكــوارث

أمهيـة املعـايري اجلغرافيـة املكانيـة وقابليـة التـشغيل البـيين يف حتـسني                 وأوضـحت   . إدارة الكوارث 
بـادرات اجلغرافيـة املكانيـة مـن        إىل أن امل  وأشـارت أيـضا     . فهم تغري املناخ واحلـد مـن الكـوارث        

قـوم إىل   الذي ي كات ورأس املال االجتماعي،     إدارة الكوارث ميكن أن تؤثر يف أمهية الشب       أجل ِ 
حد كبري بـدور هـام يف حفـز النمـو االقتـصادي وتعزيـز قـدرة احلكومـات علـى حتـسني نوعيـة                         

  .مواطنيهاحياة 
ــة         - ٥٤ ــوارئ املرتبطـ ــاالت الطـ ــة إلدارة حـ ــة الكاريبيـ ــذي يف الوكالـ ــدير التنفيـ ــرض املـ عـ

دور تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف النـهوض          ورقـة عـن     بالكوارث رونالـد جاكـسون      
وسلَّطت الورقة الـضوء    . *نامية على الصمود يف وجه املخاطر     بقدرة البلدان اجلزرية الصغرية ال    

 ذلـك،   إىلوإضـافة   . هشاشة منطقة البحر الكارييب وأمهيـة وجـود إدارة شـاملة للكـوارث            على  
مـسامهة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف بنـاء القـدرة علـى الـصمود يف وجـه                    أوضحت  

ح اجملـاالت الرئيـسية لتطبيقـات تكنولوجيـا         كمـا مت توضـي    . الكوارث يف منطقة البحر الكـارييب     
املعلومـــات واالتـــصاالت، مبـــا يف ذلـــك يف جمـــاالت اإلدارة، وتقيـــيم مـــدى اهلـــشاشة، ونـــشر  

إىل القـول بأنـه مـا زالـت هنـاك حتـديات أمـام         وخلصت الورقة   . املعلومات، والرصد والتحري  
ة الكـوارث يف منطقـة      ع يف إدار  سـ استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت علـى نطـاق وا          

  .البحر الكارييب
وعرض املدير العـام لقـسم اجلغرافيـا والبيئـة يف املعهـد الـوطين لإلحـصاءات واجلغرافيـا            - ٥٥

وأكـدت  . *إحـصاءات املـوارد الطبيعيـة والبيئـة        ورقـة عـن      كارلوس غوّيرو إيليمني  ) املكسيك(
ــى   ــة عل ــتخد     الورق ــشر واس ــد ون ــذهلا املكــسيك لتوحي ــيت تب ــود ال ــة  اجله ــات اجلغرافي ام املعلوم

واإلحصائية على حد سواء لتحسني قدرة املـدن واجملتمعـات احملليـة علـى الـصمود يف مواجهـة                    
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ــة  . الكــوارث ــات     وبيَّنــت الورق ــز اهليكــل األساســي للبيان ــة يف تعزي ــستقبل املتمثل توجهــات امل
ملكانيــة وجتهيزهــا اجلغرافيــة واإلحــصائية وتيــسري إمكانيــة االســتفادة مــن املعلومــات اجلغرافيــة ا 

ــات اجل    ــى إدارة املعلومـ ــة علـ ــدرات التعليميـ ــا، وحتـــسني القـ ــة  وإنتاجهـ ــة ملواكبـ ــة املكانيـ غرافيـ
  .املناخ تغريات
برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث                ممثل  عرض    - ٥٦

ــامج ســبايدر (واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   ــة لورانــت زاران )برن ــوان  ورق ــامج ”بعن برن
هنج منوذجي للحد من قابلية التـأثر باألخطـار مـن خـالل املمارسـات اجليـدة يف إدارة                   : سبايدر

اسـتحداث تكنولوجيـات فـضائية      وسلَّطت الورقة الضوء على     . *“املعلومات اجلغرافية املكانية  
 إلدارة املخـــاطر النامجـــة عـــن الكـــوارث، واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ، وجمموعـــة مـــن 
. املمارســات يف إدارة املعــارف، والــدعم االستــشاري الــتقين وبنــاء القــدرة وتعزيــز التعــاون        

أيضا على توفري تطبيقات جغرافية مكانية متكاملة للتكيف مـع الكـوارث الـيت تـزداد                وركزت  
بني املؤسسات وتـوافر     السياسات فيما لتنسيق  عن تقدمي الدعم مستقبال     وأُعرب  . حدة وعددا 
بادهلــا وتعزيــز القــدرات الالزمــة ملعاجلــة خمتلــف مراحــل إدارة الكــوارث مــن أجــل  البيانــات وت

  .ة يف حاالت الطوارئؤفُحتقيق استجابة كُ
جلغرافيـة  املعـين باملعـايري ا    برنامج قابلية التشغيل البيين الذي ينفذه االحتـاد         ممثلة  َعرضت    - ٥٧

: املعايري اجلغرافية املكانيـة وقابليـة التـشغيل البـيين         ”بعنوان  ورقة  نادين عالمة   املفتوحة،  املكانية  
درســت و. *“فهـم مـسائل تغــري املنـاخ واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث       أسـاس ضـروري لتحـسني    

أمهية املعلومات املكانية وقابلية التـشغيل البـيين علـى صـعيد اجملتمعـات احملليـة باعتبارمهـا                  الورقة  
السبيل الفين لتعزيز أواصر التعاون، واستخدام اآلليات املؤسسية اإلقليمية للنـهوض باملبـادرات             

واستعرضـت  . لالزمة إلدارة تغري املناخ وإلعمال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث            اجلغرافية املكانية ا  
،  املفتوحــةجلغرافيــة املكانيــةاملعــين باملعــايري ااملعــايري اجلغرافيــة املكانيــة الرئيــسية لالحتــاد  الورقــة 

علـى اآلفـاق املـستقبلية    ركـزت الورقـة   ذلك، وباإلضافة إىل . املتعلقة بإدارة املخاطر واألزمات  
ر املعايري املفتوحة، وعلى ضرورة التعـاون يف جمـال االسـتفادة مـن تكنولوجيـا املعلومـات                   لتطوي

  .بشكل مالئم
. * الكـوارث  خمـاطر احلـد مـن     ورقـة عـن     فيفيـان ديبـاردي       البنـك الـدويل    ممثلةَعرضت    - ٥٨

ــة   ــة      وأكــدت الورق ــى التكيــف وحتــسني عملي ــدرة عل ــاء الق ــات املفتوحــة لبن ــة البيان اختــاذ أمهي
مبــادرة تــسخري البيانــات وذكــرت أن .  يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييباتالقــرار
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ــف      ــة يف بنــاء القــدرة علــى التكي األدوات والــدعم الــتقين لتبــادل   تــوفر ) (Open DRIاملفتوح
 أيــضا عمليــة رســم اخلــرائط علــى الــصعيد  واستعرضــت الورقــة. البيانــات املتعلقــة بــتغري املنــاخ

والقـضايا ذات الـصلة بتبـادل البيانـات     “ خريطـة الطريـق املفتـوح     ” برنـامج    اجملتمعي باستخدام 
املبذولـة يف جمـال     اجلهود  ووصفت  ). (Geo Nodeونشرها مع التركيز على أداة املوقع الشبكي        

 آليـــة شــاملة لتبـــادل البيانـــات  بنــاء القـــدرات وتبــادل املعـــارف وتطـــوير الــشراكات وإنـــشاء   
  . وبناء القدرة على التكيفملخاطراتشجيع املشاركني على فهم  ومت
جامايكـا وكنـدا وأسـبانيا      وأدىل ببيان ممثل كل من الربازيل وكولومبيا وكوستاريكا و          - ٥٩

  .كما أدىل ببيان ممثل معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخوأملانيا، 
ــسابعة    - ٦٠ ــة ال ــسة العام ــودة يف ،ويف اجلل ــتم ا٢٠١٣أغــسطس / آب٢٣ املعق ــؤمتر ، اخت مل

انظـــر  (وثـــائق تفـــويض املمـــثلني لـــدى املـــؤمتر، دول األعمـــالجـــمـــن ) د (٣نظـــره يف البنـــد 
تقـارير  ،  مـن جـدول األعمـال     ) ٧(، تنـاول املـؤمتر البنـد        ويف اجللسة نفسها  ).  أعاله ١٠ الفقرة

امـة  ، الذي قّدم يف سياقه رؤساء اللجان التقنية اليت أُنشئت يف اجللسة الع            اللجان التقنية للمؤمتر  
بالتقـارير  أحـاط املـؤمتر علمـا       وقـد   . تقارير شفوية عن توصـياهتم    )  أعاله ٩انظر الفقرة   (األوىل  

  ).اخلامسوالرابع وانظر الفصول الثالث (
 جـدول  ، األعمـال  جـدول  مـن    ٨ويف اجللسة العامة السابعة أيضا، نظر املؤمتر يف البند            - ٦١

، وقـــرر ر لرســـم اخلـــرائط لألمـــريكتنياحلـــادي عـــش املتحـــدة األمـــماملؤقـــت ملـــؤمتر األعمـــال 
املؤمتر احلادي عشر للنظر يف البنـود الـيت         تتشاور أمانة املؤمتر مع الدول األعضاء قبل افتتاح          أن

ــود، آخــذة يف      األعمــال جــدولســُتدرج يف  ــسب ترتيــب للنظــر يف تلــك البن ــت، ويف أن املؤق
  .االعتبار حمتويات جداول األعمال املؤقتة للمؤمترات السابقة

، اعتمـــاد  األعمـــالجـــدول مـــن ٩بنـــد الويف اجللـــسة العامـــة نفـــسها، تنـــاول املـــؤمتر   - ٦٢
وعقـب  .  اإلقليمي العاشر لرسم اخلـرائط لألمـريكتني        املتحدة األممالقرارات اليت اختذها مؤمتر     

تقدمي رئيس املؤمتر ورقة غري رمسية تتضمن مشاريع تلـك القـرارات، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن                     
 املتحـــدة األمريكيـــة  الواليـــاتازيـــل واملكـــسيك وشـــيلي واألرجنـــتني وبـــريو و    كنـــدا والرب

وأوروغواي وكولومبيا وكوستاريكا، كما أدىل ببيان ممثل معهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا              
ــؤمتر  ــرر املـــ ــاريخ، ومقـــ ــؤمتر     . والتـــ ــر املـــ ــشروع تقريـــ ــؤمتر مـــ ــرر املـــ ــدم مقـــ ــن مث، قـــ ومـــ

)A/CONF.103/L.1 .(                واعتمد املـؤمتر التقريـر دون تـصويت، بـاالقتران مـع مـشاريع القـرارات
وأدىل ببيـان ختـامي     . ، وأَِذنَ للمقرر أن يضع التقرير بـصيغته النهائيـة         )بصيغتها املنقحة شفويا  (

ادية واالجتماعيــة، كــل مــن املــدير باإلنابــة للــشعبة اإلحــصائية التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــص   
  .ورئيس املؤمتر

http://undocs.org/ar/A/CONF.103/L.1�
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إلدارة املعلومــات  املتحــدة األمــممبــادرة : عمــل اللجنــة التقنيــة األوىل    -ثالثا   
املــــسائل : اجلغرافيــــة املكانيــــة علــــى الــــصعيد العــــاملي واألمريكتــــان     

  االستراتيجية والسياساتية واالقتصادية واملؤسسية
، بــدأ املــؤمتر نظــره ٢٠١٣أغــسطس /آب ٢٣ يف اجللــسة العامــة الــسابعة، املعقــودة يف  - ٦٣

  . من جدول األعمال، تقارير اللجان التقنية للمؤمتر٧يف البند 
وقـال إن املناقـشات     . الورقـة املتعلقـة بعمـل اللجنـة األوىل        ) كندا(وقدم فرانس مورين      - ٦٤

ية الــيت جــرت يف اللجنــة ركــزت علــى إعــادة تــسمية اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســ   
إلدارة  املتحــدة  األمــمللبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة لألمــريكتني باســم اللجنــة املعنيــة مببــادرة        

املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية لألمريكتني العاملي، وعلى تعزيز التعاون اإلقليمـي فيمـا بـني        
شــاغل أساســي يف ومتثــل . هيئــات تنــسيق املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة القائمــة يف األمــريكتني 

ــادة حتــسني إدارة        ــذي يهــدف إىل زي ــاملي ال ــاون اإلقليمــي والع ــادة التع ــد فــرص زي ــة حتدي أمهي
  .املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض التنمية االقتصادية املستدامة لألمريكتني

  :ويف ما يلي النقاط الرئيسية املنبثقة عن املناقشات  - ٦٥
اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية للبيانـات            يف ما يتعلق بإعادة تسمية        )أ(  

ــادرة         إلدارة  املتحــدة األمــماجلغرافيــة املكانيــة لألمــريكتني باســم جلنــة األمــريكتني املعنيــة مبب
املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي، ساد االعتقاد بأن املـؤمتر أتـاح الفرصـة للجنـة             

إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة،  املتحــدة األمــم مبــادرة الدائمــة بــأن تتماشــى مــع رؤيــة 
وحتتاج اللجنة اإلقليمية اجلديدة املعاد تسميتها إىل مرحلـة انتقاليـة تـسمح             . وواليتها ومبادراهتا 

، واألنظمــة )٢٠١٥-٢٠١٣خطــة العمــل املــشتركة للفتــرة (هلــا مبراجعــة الترتيبــات املؤســسية 
  األساسية هلذه اهليئات؛

كان هناك توافق عام يف اآلراء بشأن حاجة اهليئـات اإلقليميـة القائمـة للعمـل                  )ب(  
ــة اجلهــود  وحتقيقــا هلــذا اهلــدف، لــوحظ أن هنــاك حاجــة خلطــة عمــل    . معــا لتجنــب ازدواجي

إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة العامليــة   املتحــدة األمــماســتراتيجية للجنــة املعنيــة مببــادرة  
  :بغي أن تتضمن اخلطة العناصر التاليةوين. لألمريكتني

إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة  املتحــدة األمــمقــضايا ومواضــيع مبــادرة   ‘١’  
  على الصعيد العاملي؛

  قضايا ومواضيع إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد اإلقليمي؛  ‘٢’  
  تني على الصعيد اإلقليمي؛التنسيق والتعاون بني اهليئات الفنية لألمريك  ‘٣’  
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القيام بعملية أكثر مشوال فيما يتعلق مبنطقة البحر الكـارييب، مـن خـالل اللقـاء             ‘٤’  ٍ
مع الدول اجلزرية لتيسري إقامة هياكلـها األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة،               
فضال عن عرضها يف ذلك السياق على اجلماعة الكاريبية والـسوق املـشتركة             

من أجل تـشجيع قـادة املنطقـة اإلقليميـة          ) كاريكوم(اعة الكاريبية   لبلدان اجلم 
  على اختاذ مواقف أكثر إجيابية جتاه إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية؛

  حتديد مصادر التمويل احملتملة لألنشطة؛  ‘٥’  
االستفادة من هذه الفرصة لالخنـراط مـع املنظمـات الدوليـة والقطـاع اخلـاص                  ‘٦’  

ــادرة    واألوســاط األ ــن خــالل مب ــة م ــمكادميي ــات  املتحــدة األم إلدارة املعلوم
  .اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي

التنـسيق  : وقدمت اللجنة التقنية األوىل إىل املؤمتر، للمناقشة، مـشروعي قـرارين بـشأن              - ٦٦
للبيانــات والتعــاون علــى الــصعيد اإلقليمــي؛ وحتويــل اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية 

إلدارة املعلومات اجلغرافيـة     املتحدة   األمماجلغرافية املكانية لألمريكتني إىل اللجنة املعنية مببادرة        
  .املكانية العاملية لألمريكتني
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ــة الثانيــة   -رابعا    ــا مــن خــالل مجــع    : عمــل اللجنــة التقني دعــم احلكومــات مكاني
  البيانات اجلغرافية املكانية، وإدارهتا، ونشرها

، عـرض تريفـور شـو       ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٣يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف         - ٦٧
وقـال إن اللجنـة حبثـت قـضايا تتعلـق بـدعم احلكومـات               . عمل اللجنة التقنية الثانيـة    ) جامايكا(

وأقــرت اللجنــة أعمــال . مكانيــا، واإلطــار املرجعــي اجلغــرايف اإلقليمــي، وحالــة رســم اخلــرائط 
ــة امل  ــة الدائمـ ــرة      اللجنـ ــالل الفتـ ــريكتني خـ ــة لألمـ ــات املكانيـ ــية للبيانـ ــل األساسـ ــة باهلياكـ   عنيـ

من خالل اجلهـود املـشتركة الـيت         املتحدة   األمم، وأقرت العمل الذي تقوم به       ٢٠١٣-٢٠٠٩
تبــذهلا جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى الــصعيد العــاملي واجلمعيــة  

ي واالستــشعار عــن بعــد، والــيت هتــدف إىل مجــع املعلومــات عــن        الدوليــة للمــسح التــصوير  
  .الدول األعضاءاملوثوقة لرسم اخلرائط اليت تقوم هبا /العمليات الرمسية

  :ويف ما يلي بعض النقاط الرئيسية اليت ناقشتها اللجنة  - ٦٨
ينبغي ألفرقة العمل احلالية التابعـة للجنـة الدائمـة أن تواصـل العمـل علـى بنـاء             )أ(  

القدرات، ووضع املعايري واملواصفات، وحتديـد أفـضل املمارسـات والتطبيقـات، وإنـشاء أفرقـة         
  عمل إضافية؛

  إجراء تقييم لقضايا التمويل من أجل مجع البيانات وإدارهتا ونشرها؛  )ب(  
ينبغي ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد                 )ج(  

كنمـوذج إلطـار    ) SIRGAS(ترف بالنظام املرجعي اجلغرايف املركزي لألمـريكتني        العاملي أن تع  
  عاملي؛/مرجعي جغرايف إقليمي

ينبغي التشجيع على إدمـاج املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف مجيـع املـستويات            )د(  
ــي  ( ــستوى احملل ــشمل مــسح األراضــي، وإدارة األراضــي، ومعلومــات ســجالت     -امل ــذي ي  ال

  ؛)ملستويان الوطين واإلقليمياألراضي؛ وا
املوثوقــة ببيانــات /ينبغــي تــشجيع الــدول األعــضاء علــى رفــد البيانــات الرمسيــة  )هـ(  

  .غري مرخصة/صحيحة غري رمسية
دعـم  : وقدمت اللجنة التقنية الثانية إىل املؤمتر، للمناقشة، ثالثة مشاريع قرارات بـشأن             - ٦٩

غرافيــة وإدارهتــا ونـشرها؛ واإلطــار املرجعــي  احلكومـات مكانيــا مـن خــالل مجــع املعلومـات اجل   
  .اجلغرايف اإلقليمي؛ وحالة رسم اخلرائط يف العامل
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أفـضل املمارسـات والتطبيقـات، مبـا يف ذلـك           : عمل اللجنة التقنية الثالثة     -خامسا  
  تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث

، قـــدم ماتيـــاس ٢٠١٣أغـــسطس / آب٢٣يف اجللـــسة العامـــة الـــسابعة، املعقـــودة يف    - ٧٠
ــة  ) شــيلي(فورتيونــو  ــة الثالث ــة التقني ــرا عــن عمــل اللجن ــة ناقــشت أفــضل  . تقري وقــال إن اللجن

واشتملت املواضـيع الفنيـة   . املمارسات والتطبيقات يف جمايل تغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث      
 وحتديـد القـضايا     حتديد النقاط والقضايا الرئيسية املنبثقة عن املـؤمتر؛       : اليت نوقشت على ما يلي    

الــضرورية لتحــسني املعلومــات اجلغرافيــة وإدارهتــا، وشــرح املنــافع التجاريــة املتأتيــة مــن إنــشاء   
واستخدام املعلومات اجلغرافية املكانيـة؛ واسـتفادة املـواطنني مـن املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،         

ارات املتعلقــة بــتغري وتروجيهــا واســتخدامها يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وعمليــة اختــاذ القــر 
املناخ، وإنـشاء فريـق عامـل ُيعـىن بـالترويج السـتخدام البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة يف احلـد مـن                  

  .خماطر الكوارث وتغري املناخ
  :ويف ما يلي بعض النقاط الرئيسية اليت ناقشتها اللجنة  - ٧١

ــة لفهــم       )أ(   ــة املكاني ــات اجلغرافي ــات احلاجــة إىل دراســة اســتخدام املعلوم  دينامي
األحداث الـيت هـي مـن صـنع اإلنـسان، مثـل إجـراء تقيـيم لألضـرار النامجـة عـن احلـروب بعـد                  

  انتهائها؛
ــصاف       )ب(   ــة، واإلنـ ــن املتباينـ ــشتركة ولكـ ــسؤوليات املـ ــادئ املـ ــة مبـ ــد أمهيـ تأكيـ

  والتكيف والتخفيض عند دراسة تغري املناخ واستخدام املعلومات اجلغرافية املكانية؛
علــى التفاعــل وتبــادل البيانــات عــرب احلــدود  الوطنيــة، وال ســيما يف    القــدرة   )ج(  

  حاالت الكوارث؛
حتــسني التعلــيم، وتوســيع نطــاق بنــاء القــدرات، واالتــصال، وفهــم املــواطنني     )د(  

  .للمعلومات اجلغرافية املكانية واستخدامهم هلا
إثبـات  : قـرارين بـشأن  وقدمت اللجنـة التقنيـة الثالثـة إىل املـؤمتر، للمناقـشة، مـشروعي                 - ٧٢

ــول إىل      ــة؛ والوصـ ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــتخدام املعلومـ ــشاء واسـ ــدعم إنـ ــة لـ اجلـــدوى التجاريـ
املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة واسـتخدامها يف عمليـة اختـاذ القـرارات املتعلقـة باحلـد مـن خمـاطر                      

  .الكوارث وتغري املناخ
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  القرارات اليت اختذها املؤمتر  -سادسا  
  اوين القراراتعن  -ألف   

  التنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمي  - ١
  دعم احلكومات مكانيا من خالل مجع البيانات اجلغرافية واملكانية وإدارهتا ونشرها  - ٢
  اإلطار املرجعي اجلغرايف اإلقليمي  - ٣
  حالة رسم اخلرائط يف العامل  - ٤
  مات اجلغرافية املكانيةإثبات اجلدوى التجارية لدعم إنشاء واستخدام املعلو  - ٥
الوصـــول إىل املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة واســـتخدامها يف عمليـــة اختـــاذ القـــرارات   - ٦

  املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث وتغري املناخ
حتويل اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـريكتني                - ٧

ــة  ــة املعني ــة    إىل اللجن ــة العاملي ــة املكاني ــادرة األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغرافي مبب
  لألمريكتني

  اإلقليمي احلادي عشر لرسم اخلرائط لألمريكتني املتحدة األمممؤمتر   - ٨
  

  نصوص القرارات  -باء   
  التنسيق والتعاون على الصعيد اإلقليمي  -  ١  

  لألمريكتني،إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط   
ــشري   ــصادي واالجتمــاعي  إذ ي ــرار اجمللــس االقت ــؤرخ  ٢٠١١/٢٤  إىل ق ــوز٢٧امل   / مت

 الذي أنشأ اجمللس مبوجبه جلنة اخلرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة                 ٢٠١١يوليه  
علــى الــصعيد العــاملي، والــذي شــّجع فيــه اجمللــس الــدول األعــضاء علــى القيــام بــصورة منظمــة  

راء مناقشات رفيعـة املـستوى مـع أصـحاب املـصلحة املتعـددين بـشأن املعلومـات اجلغرافيـة              بإج
املكانية العاملية بوسائل منها عقد منتديات عاملية هبدف التشجيع على إجـراء حـوار شـامل مـع               

  مجيع اجلهات الفاعلة واهليئات املعنية،
ء، املعقــودة يف نيويــورك يف  للجنــة اخلــربا)١( إىل تقريــر الــدورة الثالثــةوإذ يــشري أيــضا  

، الــيت نــوقش خالهلــا عــدد مــن القــضايا واملواضــيع ٢٠١٣يوليــه / متــوز٢٦ إىل ٢٤الفتــرة مــن 
_________________ 

 ).E/2013/46 (٢٦، امللحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )١(  
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الفنيـة اهلامـة ومت االتفـاق عليهـا علـى الـصعيد العـاملي، وهلـا صـلة وثيقـة وهامـة بالنـسبة ملنطقـة              
  األمريكتني،

ة اإلقليمي التاسـع لرسـم اخلـرائط       الذي اختذه مؤمتر األمم املتحد     )٢(٧ بالقراروإذ يقر     
، والــذي ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٤ إىل ١٠لألمــريكتني، املعقــود يف نيويــورك يف الفتــرة مــن   

أوصــى بإنـــشاء هياكـــل أساســـية للبيانــات املكانيـــة علـــى كـــل مــن الـــصعيد احمللـــي والـــوطين    
ــالنظر ملوقعهــا اجلغــرايف الفريــد يف        ــي، وخباصــة يف منطقــة البحــر الكــارييب ب  املنطقــة واإلقليم

  وللكوارث الطبيعية اليت تعصف هبا بوجه خاص،
 بالعمل املطّرد الذي تضطلع بـه اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية        وإذ يعترف   

ــة األخــر     ــة لألمــريكتني، باالشــتراك مــع اهليئــات الفني ــة املكاني ى يف املنطقــة، للبيانــات اجلغرافي
غرافيــا والتــاريخ والنظــام املرجعــي اجلغــرايف املركــزي ذلــك معهــد البلــدان األمريكيــة للج يف مبــا

، وشبكة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر               )سريغاس(لألمريكتني  
، اليت يـديرها معهـد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا باالشـتراك مـع مـصرف                  )جيوسور(الكارييب  

ماهلا، وأدوارها ومسؤولياهتا املتميزة يف تطوير املعلومـات        التنمية يف أمريكا الالتينية، لتنسيق أع     
  والتطبيقات اجلغرافية املكانية للمنطقة،

ــضا    ــة    وإذ يعتــرف أي ــة إىل إقام ــسيق الرامي  باحلاجــة إىل مواصــلة جهــود التعــاون والتن
  هيكل أساسي للبيانات املكانية يف األمريكتني،

ياكـل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة           بأن تنظر اللجنة الدائمـة املعنيـة باهل        يوصي  
  :لألمريكتني، يف أثناء وضعها خلطة عملها االستراتيجية، يف العناصر التالية

إدمــاج املعلومــات اإلحــصائية واجلغرافيــة املكانيــة الــيت جيــري حاليــا تطويرهــا    )أ(  
علومـات اجلغرافيـة املكانيـة    ومعاجلتها على الصعيد العاملي من قبل جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة امل              

  على الصعيد العاملي؛
القضايا اإلقليمية، بالتعاون والتنسيق بشكل وثيق مع معهد البلدان األمريكيـة             )ب(  

ــريكتني       ــرايف املركــزي لألم ــي اجلغ ــاريخ، والنظــام املرجع ــا والت ، وشــبكة )ســريغاس(للجغرافي
، وغريهـا مـن   )جيوسـور ( البحـر الكـارييب     البيانات اجلغرافية املكانية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة        

  اهليئــــات اإلقليميــــة، كمــــا هــــو مــــبني بــــصفة مبدئيــــة يف خطــــة العمــــل املــــشتركة للفتــــرة   
  ؛)٣(، لإلسراع بتطوير اهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني٢٠١٥-٢٠١٣

_________________ 

  .E/CONF.99/3انظر الوثيقة   )٢(  
  .http://www.ipgh.org/iniciativas/JointActionPlan.pdf: متاحة على املوقع الشبكي  )٣(  
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  القيام بعملية أكثر مشوال لالندماج والتعاون مع منطقة البحر الكارييب؛  )ج(  
حتديــد مــصادر التمويــل احملتملــة لتنميــة القــدرات وأنــشطة املــشاريع، وجتنــب    )د(  

  االزدواجية مع اجلهود احلالية األخرى؛
االستفادة من الفرصة املتاحة لالخنراط مع املنظمات الدولية واإلقليميـة املعنيـة           )هـ(  

ة اخلرباء املعنيـة بـإدارة      واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص واألوساط األكادميية، من خالل جلن         
  .املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي

  
  دعم احلكومات مكانيا من خالل مجع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشرها  -  ٢  

  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
ة الدائمــة املعنيـة باهلياكـل األساســية    بالعمـل املوضـوعي الــذي قامـت بـه اللجنـ     إذ يقـر   

، مبــا يف ذلــك األعمــال ٢٠١٣-٢٠٠٩للبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة لألمــريكتني خــالل الفتــرة 
الـــيت قامـــت هبـــا يف جمـــاالت بنـــاء القـــدرات؛ ووضـــع املعـــايري واملواصـــفات؛ وحتديـــد أفـــضل  

  سم اخلرائط،املمارسات والتطبيقات؛ واالبتكارات املتعلقة بالوكاالت الوطنية لر
 باملــــسامهة املــــستمرة للــــدول األعــــضاء يف املنطقــــة يف توثيــــق أفــــضل  وإذ يعتــــرف  

املمارسات، واألثر االقتصادي واالجتماعي للهياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة، مبـا يف ذلـك                
عوائـد االسـتثمارات، علــى النحـو الــشامل املـبني يف دليــل اهلياكـل األساســية للبيانـات املكانيــة       

  ،)٤(مريكتنيلأل
ــرح  - ١   ــات      يقت ــية للبيان ــة باهلياكــل األساس ــة املتعلق ــادرات الوطني ــشجِّع املب  أن ت

اجلغرافية املكانية يف األمريكتني، على إدماج املعلومات اجلغرافية املكانيـة يف مجيـع املـستويات،               
مبــا يف ذلــك الــشؤون البحريــة، ومــسح األراضــي، وإدارة األراضــي، ومعلومــات ســجالت         

ضــي علــى كــل مــن الــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، آخــذة يف االعتبــار أمهيــة تنــسيق   األرا
حدود األمالك العقارية وسجالت األراضي يف األنظمـة الوطنيـة، وأن تـشجِّع تلـك املبـادرات                 
كذلك على استخدام الصور املأخوذة بواسطة السواتل يف حتقيق منـافع أكـرب للـدول األعـضاء                 

  يف املنطقة؛
 بـأن تـضع الـدول األعـضاء إجـراءات مناسـبة وآليـات ملراقبـة اجلـودة،                   وصيي  - ٢  

يف ذلك اإلجـراءات واآلليـات الـيت تتـيح إمكانيـة اإلسـناد اجلغـرايف مـن أجـل رفـد البيانـات               مبا
املوثوقـة مبـصادر أخـرى للبيانـات ذات النوعيـة املناسـبة، حـسب االقتـضاء، ومـن أجـل            /الرمسية

_________________ 

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html: متاح على املوقع الشبكي  )٤(  
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 اجلغرافية املكانية، ويوصي أيضا بـأن تتـاح البيانـات العامـة بـشكل         تقليل الفجوات يف البيانات   
  مفتوح وجماين أو بأقل تكلفة ممكنة للمستخدمني من أجل جلب املنافع؛

 بـأن تواصـل اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية للبيانـات                 أيضا يوصي  - ٣  
 خـالل احلفـاظ علـى أفرقـة العمـل      اجلغرافية املكانية لألمريكتني العمل علـى هـذه املواضـيع مـن     

احلالية وإنشاء ما يلزم من أفرقة عاملة ملعاجلة املهام اجلديدة، وبأن تشرع يف إجراء دراسة عـن                 
النمــاذج التجاريــة الــصاحلة ألعمــال اجلــرد واقتنــاء ونــشر البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة والــصور   

 الــالزم جلمــع البيانــات وإدارهتــا  املــأخوذة بواســطة الــسواتل، مــن أجــل تقيــيم قــضايا التمويــل  
  .ونشرها، وجتنب ازدواجية اجلهود، وحتديد عمليات اللجنة الدائمة يف املنطقة

  
  اإلطار املرجعي اجلغرايف اإلقليمي  -  ٣  

  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
اإلقليمــي الــسابع لرســم   الــذي اختــذه مــؤمتر األمــم املتحــدة  )٥(٤ إىل القــرار إذ يــشري  

ــرة مــــن    ــريكتني، املعقــــود يف نيويــــورك يف الفتــ ــرائط لألمــ ــانون الثــــاين٢٦ إىل ٢٢اخلــ   / كــ
 الـذي اختـذه مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن لرسـم اخلـرائط              )٦(٧، والقرار   ٢٠٠٠يناير  

، ٢٠٠٥يـه   يول/ متـوز  ١يونيـه إىل    / حزيـران  ٢٧لألمريكتني، املعقود يف نيويـورك يف الفتـرة مـن           
وتطـوير  ) سـريغاس (اللذين سلّما بأمهية مشروع النظام املرجعي اجلغرايف املركزي لألمـريكتني           

  إطار مرجعي جغرايف إقليمي،
 الـذي اختذتـه جلنـة اخلـرباء املعنيـة مببـادرة األمـم               )٧(٣/١٠٢إىل املقرر   وإذ يشري أيضا      

العـاملي، يف دورهتـا الثالثـة املعقـودة يف     املتحـدة إلدارة البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد       
، والـذي سـلّمت فيـه بالطلـب املتزايـد           ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٢٦ إىل   ٢٤نيويورك يف الفتـرة مـن       

على خدمات حتديد املواقع بدقة أكـرب واألمهيـة االقتـصادية لإلطـار املرجعـي اجلغـرايف العـاملي؛                   
ت اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك البيانـات الـيت يـتم        وباحلاجة إىل حتسني التعاون العاملي يف إطار البيانا       

ــة وحتــسني         ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــسامهة يف األطــر املرجعي ــصورة مفتوحــة، مــن أجــل امل ــا ب تبادهل
ــة لتحــسني اهلياكــل        ــسامهات الوطني ــزام املناســب بامل ــة؛ وباحلاجــة إىل االلت ــشبكات اإلقليمي ال

   لتحسني اإلطار املرجعي اجلغرايف العاملي،األساسية للبيانات اجلغرافية الوطنية بوصفها وسيلة

_________________ 

  .E/CONF.93/3انظر   )٥(  
  .E/CONF.96/3انظر   )٦(  
 ).E/2013/46 (٢٦، امللحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٧(  
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فيمـا يتعلـق بإنـشاء إطـار        ) سـريغاس ( اإلجنازات اهلامة اليت حققها مشروع       وإذ يدرك   
مرجعي جغرايف قاري، وإذ يسلم باجلهود الـيت بـذهلا العديـد مـن بلـدان منطقـة األمـريكتني يف                     

  سبيل تطوير أنشطة النظام املرجعي اجلغرايف املركزي،
، لـصياغة قـرار     )٧(بـالقرار الـذي اختذتـه جلنـة اخلـرباء يف دورهتـا الثالثـة              رحب  ي  - ١  

  بشأن اإلطار املرجعي اجلغرايف العاملي وتيسري موافقة اجلمعية العامة عليه ويؤيد ما جاء فيه؛
ــسيق مــع      يوصــي  - ٢   ــة، علــى التن ــاء هــذه العملي ــة اخلــرباء، يف أثن ــأن تعمــل جلن  ب
هود الــيت يبــذهلا املــشروع بوصــفه منوذجــا لإلطــار املرجعــي وأن تقــر بــاجل) ســريغاس(مــشروع 

اجلغرايف اإلقليمي حىت العاملي، وباعتبـاره املمارسـة الفـضلى يف تنفيـذ اإلطـار املرجعـي القـاري                   
  باستخدام ممارسات وتكنولوجيات متقدمة؛

 بــأن تــشارك منطقــة البحــر الكــارييب مــشاركة كاملــة متامــا يف   يوصــي أيــضا  - ٣  
  ).سريغاس(اف مشروع أنشطة وأهد

  
  حالة رسم اخلرائط يف العامل  -  ٤  

  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
 الــذي اختــذه مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع لرســم    )٨(٣ إىل القــرار إذ يــشري  

، ٢٠١٣طس  أغـس / آب ١٤ إىل   ١٠اخلرائط لألمريكتني، املعقـود يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن             
والذي أوصى فيه املؤمتر بأن جتـري األمـم املتحـدة، يف حـدود املـوارد املتاحـة، دراسـة جديـدة                       
حلالــة رســم اخلــرائط حبــسب البلــدان واملنــاطق يف ســائر أحنــاء العــامل، وأن تأخــذ الدراســة يف     
 االعتبار الوكاالت الوطنية الرمسية لرسـم اخلـرائط، وغريهـا مـن املؤسـسات والقطـاع اخلـاص،                 
على أن تشمل، على حـد سـواء، حالـة املـسائل التكنولوجيـة والقانونيـة ذات الـصلة بالبيانـات           

  اجلغرافية املكانية،
 بالعمل الذي تضطلع به األمم املتحدة من خالل اجلهود املـشتركة بـني أمانـة                وإذ يقر   

ــة املكا    ــادرة األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغرافي نيــة علــى الــصعيد  جلنــة اخلــرباء املعنيــة مبب
العــاملي، واجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن بعــد، والــيت هتــدف إىل مجــع    

  املوثوقة اليت تقوم هبا حكومات الدول األعضاء،/املعلومات عن عمليات رسم اخلرائط الرمسية
ودة يف   اختذته جلنة اخلرباء يف دورهتا الثالثة، املعقـ        الذي )٧(٣/١١٣ باملقرر   وإذ يعترف   

، والذي أحاطت جلنة اخلرباء فيـه علمـا         ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٦ إىل   ٢٤نيويورك، يف الفترة من     
_________________ 

  .E/CONF.99/3انظر   )٨(  
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بالتقرير وبالعمـل الـذي قامـت بـه اجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن بعـد،                
إلجــراء الدراســة علــى أســاس مــسح استقــصائي لتوصــيف حالــة رســم خــرائط التــضاريس يف    

عن تقديرها للعمل الذي قامت به اجلمعية الدولية يف هـذا املـضمار، وأعربـت           العامل، وأعربت   
أيضا عن تقديرها للدول األعضاء اليت قدمت االستبيان، وشجعت البلـدان الـيت مل تقـم بـذلك                 

  بعد، على املشاركة من خالل تقدمي بياناهتا الوصفية القطرية،
ــة رســم   بــأن متــضي األمــم املتحــدة قــدما يف إجنــاز العمــ  يوصــي   ل علــى توصــيف حال

اخلرائط يف العامل، ويطلب إىل اللجنة الدائمة املعنية بالبيانات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـريكتني أن              
تشارك يف هذه اجلهود العاملية من خـالل تـشجيع الـدول األعـضاء يف املنطقـة الـيت مل تـرّد بعـد              

  . القيام بذلكعلى االستبيان، مبا فيها بلدان منطقة البحر الكارييب، على
  

  إثبات اجلدوى التجارية لدعم إنشاء واستخدام املعلومات اجلغرافية املكانية  -  ٥  
  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
أفضل املمارسات والتطبيقات، مبـا يف ذلـك تغـري      ” بقرار النظر يف موضوع      إذ يرحب   

ــاطر الكــوارث   ــاخ وإدارة خم ــ“ املن ــي العاشــر لرســم اخلــرائط     يف م ــم املتحــدة اإلقليم ؤمتر األم
  لألمريكتني،

 بأن العديد من بلدان األمريكتني، وال سيما البلـدان الواقعـة يف منطقـة البحـر                 وإذ يقر   
الكـارييب والــدول اجلزريـة الــصغرية الناميـة معّرضــة بـشدة آلثــار األخطـار الطبيعيــة والكــوارث      

ه من خسائر اقتصادية بباليني الدوالرات، وأن زيـادة اسـتخدام           وتغري املناخ بالنظر ملا تسفر عن     
واستغالل املعلومات اجلغرافية املكانية أمر ضروري لدعم اختاذ القرارات لبناء قدرة اجملتمعـات             

  احمللية على التكيف، مبا يف ذلك اختاذ تدابري للوقاية والتخفيف واالستجابة،
علومـات اجلغرافيـة املكانيـة ذات الـصلة باحلـد مـن           بالقيمة الكبرية لتبـادل امل    وإذ يسلّم     

  خماطر الكوارث وتغري املناخ على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية والعاملية،
بأن تتخذ اللجنة الدائمة املعنية باهلياكـل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة             يوصي    - ١  

ألعمــال التجاريــة وحتديــد أمثلــة  املكانيــة لألمــريكتني اإلجــراءات الــضرورية إلثبــات جــدوى ا 
أخــرى لــدعم إنــشاء واســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة لــدعم أنــشطة احلــد مــن خمــاطر     

  الكوارث وتغري املناخ،
 بــأن ُتحــدِّد اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيانــات يوصــي أيــضا  - ٢  

دة يف املنطقــة اإلقليميــة، الــيت تعمــل علــى  اجلغرافيــة املكانيــة املنظمــات املعنيــة األخــرى املوجــو 
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أو ُترشِّـد اجلهـود، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، وتقلـل               /مواضيع وأنشطة مماثلـة، وبـأن تكمِّـل و        
  .بالتايل من ازدواجية اجلهود

  
الوصول إىل املعلومات اجلغرافية املكانية واستخدامها يف عملية اختـاذ القـرارات املتعلقـة           -  ٦  

  لكوارث وتغري املناخباحلد من خماطر ا
  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
 الــذي اختــذه مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع لرســم    )٨(٥ إىل القــرار إذ يــشري  

، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٤ إىل   ١٠اخلرائط لألمريكتني، املعقـود يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن             
 تنـوع املبـادرات املتخـذة علـى الـصعيدين دون اإلقليمـي والـوطين يف                 والذي نظر فيه املـؤمتر يف     

جمال استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية املتصلة باحلد من خماطر الكـوارث، واحلاجـة امللّحـة               
ــة      ــات اجلغرافيـ ــاوين للبيانـ ــي تعـ ــي إقليمـ ــل أساسـ ــدجمها يف هيكـ ــد  لـ ــدف إىل احلـ ــة يهـ املكانيـ

  الكوارث،  خماطر من
 إىل أن مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة دعـا، يف وثيقتـه اخلتاميـة                 أيضا وإذ يشري   
، احلكومـات واملنظمـات إىل االلتـزام باحلـد مـن خمـاطر         )٩(“املستقبل الذي نصبو إليـه    ”املعنونة  

الكوارث من أجل تعزيز صمود املدن واجملتمعات احمللية يف مواجهة الكـوارث، وفقـا لظـروف                
  ا،وقدرات كل منه

ــر   ــد يف       وإذ يق ــى وجــه التحدي ــستدامة ســلَّم عل ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــأن مــؤمتر األم  ب
 مــن وثيقتــه اخلتاميــة بأمهيــة إجــراء تقييمــات شــاملة لألخطــار واملخــاطر، وتبــادل  ١٨٧ الفقــرة

  املعلومات واملعارف، مبا فيها املعلومات اجلغرافية املكانية املوثوقة،
 قدرات أوسع يلعبان دورا حيويا يف ضمان متكني املـواطنني      أن التعليم وبناء   وإذ يعترب   

  من زيادة استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية،
 بأن ُتنشئ اللجنة الدائمة املعنية باهلياكـل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة         يوصي  - ١  

نيـة واسـتخدامها   املكانية لألمريكتني فريقا عامال معنيـا بالوصـول إىل املعلومـات اجلغرافيـة املكا           
يف احلد من خماطر الكوارث وتغري املناخ، وبأن ُتحدِّد املنظمات اليت تعمـل علـى إدارة وخمـاطر       

  الكوارث يف األمريكتني كيما تشارك كأعضاء يف الفريق العامل؛
 بــأن ينظــر الفريــق العامــل يف التركيــز يف البدايــة علــى اجملــاالت  يوصــي أيــضا  - ٢  

  :احلامسة التالية
_________________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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  استخدام املعايري واعتمادها؛  )أ(  
ــا يف ذلـــك املنتجـــات      )ب(   ــا، مبـ وضـــع آليـــات جلمـــع أفـــضل املمارســـات وتبادهلـ

والتطبيقات العملية جلمع املعلومات اجلغرافية املكانيـة وإدارهتـا وحتليلـها ونـشرها، لـدعم إدارة                
  ؛)التكيف والتخفيف(خماطر الكوارث وتغري املناخ 

ــة إلدارة خمــاطر الكــوارث، علــى   مناصــرة ودعــم املعلومــات    )ج(   ــة املكاني اجلغرافي
  املستوى القطري؛

زيادة اجلهود الراميـة إىل تـشجيع الـدول األعـضاء علـى حتـسني سـبل وصـول                    )د(  
كـــوارث  املـــواطنني إىل املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة واســـتخدامهم هلـــا يف إدارة خمـــاطر ال      

  املناخ؛ وتغري
املوثوقـة، أو شـبه املنظمـة،       /غرافية املكانيـة املنظمَّـة    االستفادة من املعلومات اجل     )هـ(  

  .املستمدة من مصادر عامة/أو غري املنظمة
  

حتويل اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات اجلغرافية املكانية لألمريكتني إىل   -  ٧  
  انية العاملية لألمريكتنياللجنة املعنية مببادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املك

  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،  
 الـذي اختـذه مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الـسادس لرسـم                 )١٠(٣ إىل القرار    إذ يشري   

ــن      ــرة م ــورك، يف الفت ــود يف نيوي ــريكتني، املعق ــران٦ إىل ٢اخلــرائط لألم ــه / حزي ، ١٩٩٧يوني
ــؤمت  ــشاء هيكــل أساســي إقليمــي      والــذي أوصــى امل ــة دائمــة للتعــاون يف إن ــشأ جلن ــأن تن ــه ب ر في

للمعلومات اجلغرافية يساهم يف تطوير اهلياكل األساسية للمعلومات اجلغرافية العاملية، ويتبـادل            
  اخلربات ويتشاور يف املسائل ذات االهتمام املشترك،

اهلياكـل األساسـية للبيانـات       بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدائمة املعنيـة ب         وإذ يقر   
اجلغرافية املكانية لألمريكتني والتقدم الكبري الذي أحرزته منذ إنشائها يف جمـال تطـوير اهلياكـل         

  األساسية للبيانات اجلغرافية املكانية يف املنطقة، 
ــاره    ــضع يف اعتب ــة أصــبحت أداة قّيمــة جــدا يف    وإذ ي ــة املكاني  أن املعلومــات اجلغرافي

ت، واختـــاذ القـــرارات اســـتنادا إىل األدلـــة، وتلعـــب دورا حيويـــا يف معاجلـــة  ختطـــيط الـــسياسا
ــدول ا    ــيت تواجههــا ال ــة ال ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــذي   التحــديات الوطني ألعــضاء يف هــذا العــامل ال

  ترابطا، يزداد
_________________ 
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ــرار    ــسلّم بق ــاعي   وإذ ي ــصادي واالجتم ــس االقت ــؤرخ ٢٠١١/٢٤ اجملل ــوز٢٦ امل   / مت
لس فيـه بـأن ينـشئ جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة                    الذي قرر اجمل   ٢٠١١يوليه  

املكانية على الـصعيد العـاملي لتـوفر منتـدى للتنـسيق واحلـوار فيمـا بـني الـدول األعـضاء، وبـني                        
الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية، مبا يف ذلك مؤمترات األمـم املتحـدة اإلقليميـة لرسـم                 

لدائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة، بـشأن تعزيـز التعـاون يف                   اخلرائط وجلاهنـا ا   
  جمال املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي،

 الذي اختذتـه جلنـة اخلـرباء يف دورهتـا الثالثـة املعقـودة               ٣/١١٤ باملقرر   وإذ يسلم أيضا    
، والــذي شــجعت فيــه اهليئــات    ٢٠١٣يوليــه / متــوز٢٦ إىل ٢٤يف نيويــورك يف الفتــرة مــن   

اإلقليمية على مواصلة العمل والتعاون الوثيق مع األمانة العامة على متكني الدول األعضاء مـن               
مواصلة وجود منظور إقليمي وعاملي، ورّحبت باللجنة اإلقليمية آلسيا واحملـيط اهلـادئ املنـشأة               

اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي،          حديثا واملعنية مببادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومـات         
ــضا         ــت أي ــة، ورّحب ــة مماثل ــشاء هياكــل إقليمي ــة إىل النظــر يف إن ــات اإلقليمي ودعــت ســائر اهليئ
باملبادرة احلالية اليت اختذهتا اهليئة اإلقليمية لألمريكتني، اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية             

تني، للنظـر يف التـواؤم مـع اهليكـل األساسـي ملبـادرة األمــم       للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـريك    
  املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي،

 األدوار احليويـة للجـان الدائمـة اإلقليميـة يف تنفيـذ اإلجـراءات الـضرورية                 وإذ يالحظ   
ــة املكا      ــهام وإحــراز تقــدم يف جمــال إدارة املعلومــات اجلغرافي نيــة علــى الــصعيد العــاملي،    لإلس

ــة باهلياكــل األساســية         ــة املعني ــة الدائم ــها اللجن ــيت حققت ــة ال ويالحــظ كــذلك اإلجنــازات اهلام
  للبيانات اجلغرافية املكانية لألمريكتني،

 الــذي اختذتــه اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيانــات        يرحــب بــالقرار   
ــة لألمـــريكتني لتعز  ــة علـــى   اجلغرافيـــة املكانيـ ــة املكانيـ ــا يف إدارة املعلومـــات اجلغرافيـ يـــز دورهـ

الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي مــن خــالل متاشــيها مــع اهليكــل األساســي العــاملي ملبــادرة األمــم   
املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة ومــع جهــود مبــادرة األمــم املتحــدة ورؤيتــها،         

ــادرة األمــم املتحــدة إلدارة   إىل الوشــروعها يف تغــيري امسهــا وحتوهلــا املؤســسي    ــة مبب ــة املعني لجن
 العامليـة لألمـريكتني، مـع اسـتمرارها يف تقـدمي تقـارير منتظمـة إىل                 املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة    

  .املؤمتر بشأن ما حترزه من تقدم، ويؤيد ما جاء بالقرار هبذا الشأن
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  رائط لألمريكتنيمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي احلادي عشر لرسم اخل  -  ٨  
  إن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني،      

 اإلجنــازات والتقــدم احملــرز يف أعمــال رســم اخلــرائط واملعلومــات اجلغرافيــة إذ يالحــظ  
  املكانية على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي،

ه املؤمتر العاشر، وأن اللجنة الدائمـة        الدور األساسي الذي اضطلع ب     وإذ يالحظ أيضا    
املعنيـــة باهلياكـــل األساســـية للبيانـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة لألمـــريكتني كانـــت قـــد أنـــشئت يف  

 الــذي اختــذه مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الــسادس لرســم )١٠(٣ عمــال بــالقرار ٢٠٠٠ عــام
  ،١٩٩٧يونيه / حزيران٦  إىل٢اخلرائط لألمريكتني، املعقود يف نيويورك يف الفترة من 

 قــرار اللجنــة الدائمــة بتغــيري امسهــا ليــصبح اللجنــة املعنيــة مببــادرة  وإذ يالحــظ كــذلك  
األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليـة لألمـريكتني، ورغبتـها يف إعـادة النظـر         

ريع يف تكنولوجيـات   يف أساليب عمل املؤمتر، كمنتدى إقليمـي، مـن أجـل مواكبـة التقـدم الـس                
ع أنــشطة جلنــة اخلــرباء علــى     ومنــهجيات املعلومــات اجلغرافيــة، املكانيــة، كيمــا تتماشــى مــ      

  العاملي، الصعيد
ــام بـــدعم مـــن اجمللـــس االقتـــصادي   بـــضرورةوإذ يعتـــرف    ــذا العمـــل اهلـ ــلة هـ  مواصـ

  واالجتماعي،
 إىل  مكتــب مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي لرســم اخلــرائط لألمــريكتنييــدعو  - ١  

بدء عملية تفكري يف كيفية زيادة حتسني أساليب عمل املؤمتر، مبا يف ذلك زيادة وترية االنعقـاد                 
وتقليل مدتـه، وصـياغة توصـيات يف غـضون سـنة واحـدة آخـذا يف االعتبـار اهليكـل األساسـي                   

، ويطلـب   العاملي ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـى الـصعيد العـاملي             
بــأن ُتقــدَّم توصــيات املكتــب إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف إطــار االســتعراض الــذي  

  ؛٢٠١٦سيجري يف عام 
 اجمللس بـأن ُيعقـد مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي احلـادي عـشر لرسـم            يوصي  - ٢  

وصـيات  ، وبأن ُتقصَّر مدة انعقـاده تبعـا لـذلك، مـع أخـذ ت              ٢٠١٦اخلرائط لألمريكتني يف عام     
  .املكتب بعني االعتبار أيضا
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	اللجنة التقنية الثالثة: أفضل الممارسات والتطبيقات، بما في ذلك تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث
	الرئيس:  رونالد جاكسون (جامايكا)
	طاء - وثائق التفويض
	10 - في الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2013، أفاد رئيس المؤتمر أنه وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي للمؤتمر، تم استعراض وثائق الممثلين، وتبين أنها سليمة.
	ياء - الوثائق
	11 - يمكن الإطلاع على الوثائق المقدمة إلى المؤتمر على الموقع الشبكي التالي: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html.
	ثانيا - الجلسات العامة
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	12 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2013، نظر المؤتمر في البند 4 من جدول الأعمال المعنون تقرير عن تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع لرسم الخرائط للأمريكتين. وقدمت الأمينة التنفيذية للجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين، فاليريا أوليفيريا هنريك دي أراخو، تقريرا عن تنفيذ سبعة من القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع لرسم الخرائط للأمريكتين*. وأدلى ببيان كل من ممثل ألمانيا، والأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ.
	13 - وفي الجلستين العامتين الأولى والثانية المعقودتين في 19 آب/أغسطس 2013، نظر المؤتمر في البند 5 من جدول الأعمال، تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين. وفي هاتين الجلستين، عرض أربعة ممثلين من اللجنة الدائمة ورقات عن الإنجازات التي حققتها اللجنة الدائمة. وقدم لويز باولو سوتو فورتيس ورقة عن أنشطة اللجنة خلال الفترة 2009-2013*. وقدم منسق الفريق العامل المعني بالتخطيط، ألفارو مونيت هيرنانديز، (GTplan) تقريرا عن النتائج المستخلصة من الاستبيانات التي أجريت في عامي 2011 و 2013*، وهي تشتمل على الاتجاهات في وضع السياسات الجغرافية المكانية، وزيادة استخدام المعايير. وقدمت منسقة الفريق العامل المعني بالتخطيط (GTplan)، بولا ماكلويد، تقريرا عن التحضير لدليل الهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين*. ويعتبر هذا الدليل أداة شاملة لدعم البلدان في وضع وإدارة النواحي المختلفة لهياكلها الأساسية المتعلقة بالبيانات المكانية. وهو متاح بترخيص على الموقع الشبكي للجنة الدائمة. وقدم منسق الفريق العامل المعني بالمعايير والمواصفات التقنية، كارلوس أوغستين غويرو إيليمين، ورقة تتضمن لمحة عامة عن تنفيذ إطار المعايير*. وقدمت الورقة تقييما للاستبيانات المتعلقة بالمعايير وأبرزت الحاجة إلى تنفيذ مجموعة من المعايير الأساسية التي تيسر اعتمادها واستخدامها بما يتماشى مع المبادرات والمعايير الوطنية. وعرض ألفارو مونيت هيرنانديز ورقة عن الموقع الشبكي الجديد للجنة الدائمة وبوابة بناء القدرات، سلط الضوء فيها على العمل المتعلق بإنشاء الموقع الشبكي الجديد (www.cp-idea.org)، بما في ذلك الميزات والمهام والأدوات الجديدة. وتولى رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية الرد على التعليقات والأسئلة التي طرحها الأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ. وتولت منسقة الفريق العامل المعني بالتخطيط، السيدة ماكلويد، الرد على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وشيلي وكولومبيا.
	14 - وفي الجلستين العامتين الثانية والسادسة المعقودتين في الفترة من 19 إلى 21 آب/أغسطس 2013 تناول المؤتمر البند 6 (أ) من جدول الأعمال، ورقات المؤتمر: الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن التطورات الأخيرة في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية، ونظر في المواضيع الستة المبينة أدناه.
	1 - مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي

	15 - تناول المؤتمر هذا الموضوع في الجلسة العامة الثانية، المعقودة في 19 آب/ أغسطس 2013.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	16 - قدم المدير بالإنابة للشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، ولأمانة ومبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ورقة عن أنشطة وأهداف مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، والتوجهات المستقبلية بهذا الشأن*. وقدمت الورقة توضيحا للأساس المنطقي لاستخدام المبادرة كآلية رسمية تعمل في إطار بروتوكول الأمم المتحدة، وتهدف إلى زيادة تنسيق إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، بما في ذلك إنشاء مجموعات إقليمية وعالمية لدعم التنمية على المدى الطويل. وأبرزت الورقة أيضا الإطار الاستراتيجي المستقبلي للمبادرة، مثل تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين المعلومات الإحصائية والجغرافية. وأشار مندوب معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ إلى أن نظام المعلومات الجغرافية والهياكل الأساسية للبيانات المكانية هما من المتطلبات الأساسية للتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وأعرب أيضا عن تأييده لرؤية المبادرة.
	17 - وعرض مندوب الصين، جيانغ شياهونغ، نيابة عن اللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ورقة بعنوان ”التحول من اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ إلى اللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية على الصعيد العالمي: إدارة المعلومات الجغرافية المكانية من منظور إقليمي*. وقدمت الورقة لمحة عامة عن اللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية على الصعيد العالمي، وعن اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ، وأوضحت الأسباب التي دعت اللجنة الإقليمية إلى التحول، وكيفية قيامها بذلك. وعرضت الورقة أهداف ووظائف ونواتج كل مؤسسة منهما في سياق نظم المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، المتمثلة في زيادة التعاون على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بإطار تطوير اللجنة الإقليمية في المستقبل، شددت الورقة على ضرورة التعاون والاتساق على الصعيد العالمي من خلال زيادة التعاون مع هيئات مثل الهيئات الإقليمية للأمم المتحدة كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز أواصر التعاون مع اللجان الإقليمية الأخرى الداخلة في الهيكل الأساسي لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	18 - وقدم ممثل أمانة مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية على الصعيد العالمي، غريغوري سكوت، تقريراً عن الأعمال التحضيرية لإنشاء لجنة إقليمية لأوروبا معنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي*، وشمل توضيحاً للأساس المنطقي لإنشاء لجنة إقليمية من هذا القبيل، ودورها وأهدافها. وعرض التقرير أيضا مسألة تشكيل تلك اللجنة الإقليمية، وأبرز الحاجة إلى تعزيز مواطن القوة للأنشطة والخبرات الإقليمية المكتسبة من الهيئات الأوروبية مثل الهيكل الأساسي للمعلومات المكانية في أوروبا (INSPIRE)، وإطار الاتحاد الأوروبي لتحديد الأماكن، وبرنامج (كوبرنيكوس)، وغيرها لدمجها في إطار الأهداف العالمية. وتم أيضا تحديد ثلاث مجموعات من الأعمال المضطلع بها في إيطاليا والسويد وفرنسا. وتناولت الورقة أنشطة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في سياق نمط إقليمي مواز شرعت المبادرة به يُسلِّط الضوء على التعاون الإقليمي بوصفه حافزاً للتعاون العالمي. وأخيرا، قدمت الورقة موجزاً عن التحديات التي تواجه التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجالي توحيد المعايير والتكامل.
	19 - وقدّم رئيس قسم رسم الخرائط بالأمم المتحدة كيونغ - سو إيوم، ورقة بعنوان ”الدعم الجغرافي المكاني المقدّم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة: الأنشطة الجغرافية المكانية التي يضطلع بها قسم رسم الخرائط بالأمم المتحدة“*. ووصفت الورقة الأنشطة التي يضطلع بها قسم رسم الخرائط لدعم احتياجات الأمانة العامة ومجلس الأمن من المعلومات الجغرافية المكانية. وبيّنت الورقة المسؤولية الرئيسية الملقاة على عاتق قسم رسم الخرائط المتمثلة في توفير معلومات جغرافية مكانية دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم عملية اتخاذ القرارات ولتلبية الاحتياجات التشغيلية لمجلس الأمن وإدارة عمليات حفظ السلام، وغيرهما. وتضمنت الورقة عدة أمثلة منها قيام قسم رسم الخرائط بوضع وصيانة قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الجغرافية (خرائط الأمم المتحدة)، ونظم الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بالحدود الدولية (UNiBiS)، ونظام مؤسسة غوغل لكوكب الأرض (UN Earth) الذي تملكة وتديره الأمم المتحدة ومعجم الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UN Gazetteer). وأخيراً، استعرضت الورقة التحديات القائمة، بما فيها الافتقار إلى البيانات، والحاجة إلى تحسين الهيكل الحالي لبرنامج نظام المعلومات الجغرافية.
	20 - وأدلى ببيان ممثل كل من شيلي وإسبانيا والبرازيل وألمانيا، وممثل معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ.
	2 - المسائل الاستراتيجية والسياساتية والاقتصادية والمؤسسية

	21 - في الجلستين العامتين الثانية والثالثة المعقودتين في 19 و 20 آب/أغسطس 2013، أجرى المؤتمر مناقشة بشأن هذا الموضوع.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	22 - قدّمت مديرة برنامج كندا للسياسات والمعايير الجغرافية المكانية والاتصالات الجغرافية (GeoConnections)، والموارد الطبيعية السيدة ماكلويد ورقة عن الأنشطة الاستراتيجية لدعم استدامة الهيكل الأساسي للبيانات المكانية في كندا*. وركزت الورقة على الهيكل الأساسي الكندي للبيانات الجغرافية المكانية، والتنسيق والحوكمة، والمعايير، والسياسات، والتكنولوجيا والبيانات. ويوفر هذا الهيكل الأساسي الكندي إمكانية الوصول المباشر عبر الإنترنت للبيانات الجغرافية المكانية التي يمكن أن تساعد الكنديين على الاطلاع على آفاق جديدة للمسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأشارت الورقة أيضا إلى أنه تم تحقيق التشغيل البيني من خلال التعاون بين مختلف مستويات الحكومة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والتلاحم بين إطار البيانات والسياسات والمعايير والتكنولوجيا. وأشارت الورقة إلى أن من العوامل الرئيسية للتنسيق وجود استراتيجية للجغرافيا المكانية، والقيادة، والهيكل الأساسي الكندي للبيانات الجغرافية المكانية، والرؤية، والمهمة، وخارطة طريق. وأُشير إلى أن الهيكل الأساسي الكندي للبيانات الجغرافية المكانية ما برح قيد التشغيل طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية. وأنه لا توجد قوانين تحكمه، وأنه يُنظِّم من خلال التعاون والتآزر في إطار الاتفاق الكندي للمعلوماتية الجغرافية. وتم في عام 2012 إجراء تقييم للهيكل الأساسي الكندي للبيانات الجغرافية المكانية لقياس التقدم الذي أحرزه، وأدائه ودرجة إتمامه، ولتحديد أولويات الاستثمار في المستقبل. ويستند النهج الذي يتبعه الهيكل الأساسي الكندي إلى ثلاث ركائز هي: البناء، والاستخدام، والاستمرار.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	23 - وعرض الأمين التنفيذي في وزارة الأملاك الوطنية في شيلي ماتياس فورتونيو، ورقة عن معالجة مسألة وضع إطار مؤسسي وقانوني للهيكل الأساسي للبيانات المكانية في شيلي*. واستُهل عرض الورقة بتقديم لمحة موجزة عن شيلي وعن المراحل التاريخية لإنشاء هيكلها الأساسي للبيانات الجغرافية المكانية. وفي عام 2006 تم تأسيس النظام الوطني لتنسيق المعلومات المتعلقة بالأراضي. وهو عبارة عن آلية دائمة للتنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بإدارة المعلومات الخاصة بالأراضي العامة. ويتكون النظام من المؤسسات الحكومية ومؤيدي المعلومات الجغرافية المكانية ومستعمليها، ويدعم تنفيذ إدارة السياسات. وأشارت الورقة أيضاً إلى ضرورة سن تشريعات تقضي بمشاركة البلديات في الهيكل الأساسي للبيانات المكانية في شيلي وبتبادل المعلومات المجمّعة وفقا للمعايير. وسُلِّط الضوء أيضا على الاستراتيجيات المستخدمة في توجيه إدارة المعلومات الجغرافية المكانية. هذه الاستراتيجيات عبارة عن مزيج يشمل مشاركة الجميع في هذه العملية القائمة على نهج من الرأس إلى القاعدة ومن القاعدة إلى الرأس، يجعل غير المنظور منظوراً ويُوضّح المصطلحات التقنية للاتصال بالمديرين.
	24 - وعرض المدير التنفيذي لمركز قانون وسياسات البيانات المكانية كيفين بومغريت، ورقة بعنوان ”الترتيبات المؤسسية في إدارة المعلومات الجغرافية: تأثير المسائل القانونية والسياساتية“*. وأيدت الورقة المفهوم القائل أن تكنولوجيا البيانات الجغرافية المكانية أضحت الآن واسعة الانتشار، ولهذا تنشأ حالياً جماعات جديدة من مقدمي ومستعملي البيانات. وثمة عدد من السياسات والقوانين التي تؤثر في عمليات جمع واستعمال وتوزيع البيانات الجغرافية المكانية مثل قوانين الملكية الفكرية، ومنح التراخيص، والأمن القومي، والبيانات المفتوحة المصدر، والمسؤولية. وتدعو الحاجة بالتالي إلى وضع ترتيبات مؤسسية ملائمة لمعالجة تلك المسائل. وقدم التقرير أيضا نظرة فاحصة إلى المشاكل التي يحتمل أن تنشأ إذا لم تتم معالجة المسائل المذكورة. وتضمنت الورقة دعوة إلى العمل بالاقتران مع ضرورة فهم أثر القوانين والسياسات، والتوعية بقيمة ومنافع المعلومات الجغرافية وفهمها.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	25 - وقدّم الأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ سانتياغو بوريرو موتيس، ورقة بشأن خطة العمل المشتركة للفترة 2013-2015، من أجل التعجيل بإنشاء الهيكل الأساسي للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين*. وقدمت الورقة لمحة عامة عن المراحل التاريخية لإنشاء الهيكل الأساسي للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين، تغطي إنشاء النظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين في عام 1993، والعديد من المعالم البارزة المتصلة بإنشاء الهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية، ومؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين، والقرارات المتعلقة بالهيكل الأساسي للبيانات الجغرافية المكانية الصادرة عن لجنة رسم الخرائط، التابعة لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ، وقرارات منظمة الدول الأمريكية، وأعمال مصرف التنمية لأمريكا اللاتينية بالاشتراك مع شبكة المعلومات الجغرافية المكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (جيوسور)، والعديد من المؤتمرات الأخرى المعنية بالهيكل الأساسي للبيانات المكانية التي عقدت على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية. وسلطت الورقة الضوء أيضاً على خطة العمل المشتركة للفترة 2013-2015 التي تُرسِّخ دور معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ كميسِّر للعملية الإقليمية للهيكل الأساسي للبيانات الجغرافية المكانية. وتم تسليط الضوء أيضاً على دور ومسؤوليات كل هيئة من الهيئات الإقليمية. ولوحظ التمثيل الضئيل لبلدان منطقة البحر الكاريبي في الأنشطة الإقليمية الخاصة بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية، ولوحظ كذلك العمل الذي يضطلع به مكتب بلدان منطقة البحر الكاريبي التابع لرابطة نظم المعلومات الحضرية والإقليمية، وأشير إلى ضرورة تأييد العمل الذي يقوم به المكتب. وطُلب تحسين الاتساق بين المؤسسات في بلدان منطقة البحر الكاريبي.
	26 - وأدلى ببيان ممثل كل من ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي والولايات المتحدة الأمريكية، في الجلسة العامة الثانية المعقودة في 19 آب/أغسطس 2013، وممثل كل من أوروغواي وإسبانيا والبرازيل وشيلي، وممثل المنظمة الأوروبية الجامعة للمنظمات المعنية بالمعلومات الجغرافية (EUROGi)، في الجلسة العامة الثالثة، المعقودة في 20 آب/ أغسطس 2013.
	3 - دعم الحكومات مكانياً

	27 - في الجلسة العامة الثالثة، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2013، نظر المؤتمر في هذا الموضوع.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	28 - قدم مدير المعهد الجغرافي الوطني لجمهورية الأرجنتين سيرجيو روبين سيمبارو، ورقة عن التجربة الأرجنتينية في مجال تبادل المعلومات* بشأن الحاجة لإنشاء إطار جيوديسي مشترك، ونقاط مرجعية مشتركة ومعايير لتكامل البيانات الجغرافية المكانية. وألمحت الورقة أيضا إلى أن المعهد الجغرافي يضع في متناول الجمهور مجاناً عن طريق شبكة الإنترنت البيانات المستمدة من المحطات الأرجنتينية الـ 59 التابعة للنظام المرجعي الذي يعمل على مدار الساعة التابع للنظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل. وتمت الإشارة إلى الجوانب الستة للهيكل الأساسي الأرجنتيني للبيانات الجغرافية المكانية، وهي: النشر، والتدريب، والبيانات الوصفية والبيانات الأساسية، والبيانات المؤسسية، والتكنولوجيا. وفي عام 2012، عقدت الأرجنتين أول اجتماع للجمعية المعنية بالهيكل الأساسي الأرجنتيني للبيانات الجغرافية المكانية. وتهدف الجهود المبذولة إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد وتقليل الازدواجية في العمل.
	29 - عرض ممثل معهد الجغرافيا العسكري في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) سانتوس لويز كويسبي شوكو، ورقة بعنوان ”بوليفيا: الهيكل الأساسي للبيانات المكانية يؤدي دوراً هاماً في حكومة لديها قدرات البيانات المكانية“*. وتفحصت الورقة دور الهياكل الأساسية للبيانات المكانية والمبادرات التي اتخذتها بوليفيا في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على النظام الوطني للمخاطر والهيكل الأساسي للبيانات المكانية الذي يديره المعهد العسكري. وأشارت الورقة إلى أن الهيكل الأساسي للبيانات المكانية يتلقى الدعم من شبكة المحطات العالمية الدائمة لنظام الملاحة بواسطة السواتل، وهي منصة من الأدوات والبيانات الوصفية مفتوحة المصادر. والخدمات الجغرافية المكانية متاحة على الموقع الشبكي. وسلطت الورقة الضوء أيضا على مشروع بوليفيا الجغرافي لعام 2012 (Geo BoLivia) المتعلق بالهيكل الأساسي للبيانات المكانية، الذي يهدف إلى إتاحة البيانات الجغرافية المكانية متاحة على ثلاث مراحل: تجميع جميع المعلومات الجغرافية المكانية من المؤسسات، وإضفاء الطابع المؤسسي على الهياكل الأساسية للبيانات المكانية بحلول عام 2015 وإعداد مواضيع محددة.
	30 - وعرض رئيس جمعية الهياكل الأساسية للبيانات المكانية على الصعيد العالمي ديفيد كولمان، ورقة بعنوان ”الهياكل الأساسية للبيانات المكانية على الصعيد العالمي: نحو مجتمع مُدعَّم ببيانات مكانية“*. واستعرضت الورقة التغييرات التي طرأت على المسائل الجغرافية المكانية مع مرور الوقت، وتقليص حجم الحكومات والقطاع الخاص، والتغيرات في أنواع المنتجات والخدمات والطريقة التي تقُدَّم بها المعونة الدولية والتغيرات في طلبات المستعملين. ووُجِّهت انتقادات فيما يبدو لبرامج الهياكل الأساسية للبيانات المكانية؛ ومع ذلك تحققت نجاحات ينبغي الإشادة بها باعتبارها رفعت مستوى توقعات المستعملين وأحدثت تغييرات في مجريات العمل والكفاءات في سائر مستويات الحكومة. ووفرت التغييرات للشركات الخاصة أيضاً المزيد من المعلومات التي تمكنها من إنتاج منتجات القيمة المضافة. وتركز الجمعية حالياً على العلاقة بين المكوِّنات: أي البيانات والناس بالنظر إلى أن هناك حاجة متزايدة للنظر في مجالات التنازع مثل التنازع ما بين التكنولوجيا والسياسات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أعمال الجمعية مثل كتاب ”SDI Cookbook“، ومنح التراخيص للبيانات الجغرافية المكانية، والمسائل القانونية، وقابلية التشغيل البيني، وشبكة المعارف الخاصة بالمعلومات الجغرافية، ومنظمة (GIknet.org) وبرنامج الجمعية لتقديم المنح الصغيرة، الذي قدم الدعم لما يزيد عن 100 مشروع.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	31 - وعرض رئيس الاتحاد الدولي للمسّاحين تشيهاي تيو، ورقة عن الاتحاد والمجتمعات المدعومة ببيانات مكانية*. وسلّطت الورقة الضوء على العمل الذي قام به الاتحاد من خلال برنامج ”المسّاح 2.0 Surveyor 2.0“ والذي تناول في سياقه التغيرات التي طرأت على الصعيد العالمي نتيجة التلاحم بين التكنولوجيات والخرائط المتاحة على الإنترنت والتغيرات التي حدثت في مجال تحديد المواقع. وأبرزت الورقة أيضا التحديات في مجال وضع بيانات للأرض والبحر، وأشارت الحاجة لوضع برنامج يُمكِّن من تحديد مواقع الخدمات والبيانات المستمدة من جداول مختلفة يتم استكمالها باستمرار، والاتصال بها وإيصالها. وأُشير كذلك إلى ستة عناصر أساسية لإقامة مجتمع مدعوم بمعلومات جغرافية مكانية. والمسألة الأساسية بالنسبة للمجتمعات تتمثل في ”إدارة جميع المعلومات مكانيا“ لتسهيل الشفافية والديمقراطية الإلكترونية. وأبرزت الورقة أيضا أهمية وجود إطار مرجعي جيوديسي عالمي من أجل تحسين التنسيق بين الحكومات.
	32 - وقدَّم ممثل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات جاو بوسكو دي آزيفيدو ورقة عن رسم خرائط للبرازيل بمقياس (1:250.000)*. وصفت الورقة البرازيل بالأرقام وأعطت لمحة مختصرة عن مسؤوليات المعهد، بما في ذلك تحقيق التكامل بين المعلومات الجغرافية المكانية والإحصاءات، وجمع البيانات. وأبرزت الورقة عملية رسم خرائط للبرازيل بمقياس (1:250.000)، وبيّنت كذلك الأساس المنطقي لمشروع رسم الخرائط. وأوضحت الطريقة المستخدمة في رسم الخرائط، ومصادر البيانات وأوجه الدقة ومواصفات تحديث الخرائط. وهناك عنصر آخر من عناصر مشروع الخرائط وهو جمع وصيانة قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، سوف تتاح الخرائط على الموقع الشبكي من خلال صفحة استقبال المعهد على شبكة الإنترنت (www.ibge.gov.br). ويعمل مشروع رسم الخرائط هذا على دمج البيانات البرازيلية الحالية والجديدة التي تستخدم في عدة أغراض.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	33 - وقدّم ممثل الوكالة الأسترالية للعلوم الجغرافية غراهام هاموند ورقة بعنوان ”التعاون، والأتمتة، والتأسيس في مجال البيانات: خطوات ثلاث صوب دعم الحكومات مكانياً من خلال جمع البيانات الجغرافية“*. وركزت الورقة على الخطوات الثلاث التي اتخذتها الوكالة الأسترالية لتحقيق هدف دعم الحكومة مكانياً من خلال جمع البيانات الجغرافية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات والسياسات من خلال استخدام المعلومات المكانية. والنُهُج الثلاثة سلّطت الضوء على إنشاء وصيانة قواعد بيانات وطنية أساسية؛ والتعاون بين الوكالات الحكومية لإظهار فوائد المعلومات الجغرافية المكانية (والأمثلة التي عرضت كانت في مجالات السياحة، والتعافي من الكوارث، والطاقة الشمسية)؛ وأتمتة عملية رسم الخرائط لتلبية الاحتياجات. وهناك ابتعاد عن إنتاج المجموعة التقليدية من الخرائط. وأشارت الورقة أيضاً إلى أن تحقيق دعم الحكومات مكانياً من خلال جمع البيانات الجغرافية يتطلب إجراء عدد من التحولات الصغيرة والكبيرة في سائر المنظمات والحكومات.
	34 - وعرض ممثل وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية هارفي سيمون ورقة بعنوان ”دعم الحكومات مكانياً من خلال جمع البيانات الجغرافية المكانية: منهاج عمل الولايات المتحدة في مجال جمع البيانات الجغرافية المكانية“*. وسلّطت الورقة الضوء على منهاج عمل الحكومة في مجال جمع البيانات الجغرافية المكانية وما تبذله من جهود للتشجيع على تبادل البيانات. وتناول احتياجات الوكالات التابعة للولايات والوكالات المحلية والقبلية من البيانات، وأشارت إلى أن لغة الميزانية للسنة المالية 2011 هي التي شكَّلت الاتجاه صوب إنشاء منهاج عمل للبيانات الجغرافية المكانية. وبيّنت أيضاً الجهود التي تبذلها اللجنة الفيدرالية المعنية بالبيانات الجغرافية ووكالة حماية البيئة في مجال جمع البيانات الجغرافية المكانية. وبالإضافة إلى ذلك، استعرض التقرير الصيغة 2 من منهاج العمل المتعلق بالبيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك موارد الجهة المُنفّذة ونظام الطرق الزرقاء على الصعيدين المحلي والوطني والمبادئ الأربعة لاستراتيجية الحكومة الرقمية في الولايات المتحدة. ووصفت الصعوبات في إنشاء منهاج عمل للبيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك الصعوبات المرتبطة بسهولة الاستعمال، والخصوصية والأمن، ومعضلة استخدام الخوادم الشبكية قبالة خصوصية الفرد ”من أنا؟“ في نظم مفتوحة.
	35 - وأدلى ببيان تعليقاً على العروض المقدمة ممثل كل من كولومبيا وشيلي وكندا وجامايكا وألمانيا والبرازيل وأسبانيا، وكذلك أدلى ببيان كل من رئيس المؤتمر والأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ وممثل الرابطة الدولية لرسم الخرائط.
	4 - جمع البيانات الجغرافية المكانية، وإدارتها ونشرها

	36 - في الجلسة العامة الرابعة، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2013، تناول المؤتمر هذا الموضوع.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	37 - عرض مدير معهد الجغرافيا الوطني، (كوستاريكا) ماكس أ. لوبو - هيرنانديز، ورقة بعنوان ”جمع البيانات الجغرافية المكانية وإدارتها ونشرها: حالة كوستاريكا“*. وقدمت الورقة لمحة عامة عن برنامج التنظيم المسْحي للأراضي، وعن معهد الجغرافيا الوطني، والمبادرات المتخذة لوضع معلومات جغرافية مكانية، بما في ذلك تعزيز الإطار المرجعي الجيوديسي، وشبكة النظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل، واقتناء لوازم التصوير الجوي، ورسم الخرائط العادية والخرائط التفصيلية المساحية للأملاك والعقارات. وتم توضيح منهاج عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأراضي والخدمات التي يوفرها.
	38 - وعَرَض المدير العام لمعهد أوغستين كودازي الجغرافي خوان أنتونيوس نييتو إسكالانتي، ورقة بعنوان ”إدارة وتخطيط الأراضي في كولومبيا في إطار عملية السلام: النهج الذي يتبّعه المعهد بهذا الشأن“*. وقدّم العرض لمحة عامة عن النزاع الداخلي في كولومبيا والسياسات ذات الصلة بإدارة الأراضي والتنمية الزراعية، وهما موضوعان هامان لإحلال السلام. وقُدّمت لمحة عن المعهد وعن مجالات عمله. وتم توضيح المبادرات الجغرافية المكانية التي اتخذها المعهد في مجالات رسم الخرائط، والزراعة، والتخطيط، وإدارة الأراضي. واشتمل العرض على تقديم لمحة عامة عن العمل الجغرافي والمكاني الذي يقوم به المعهد على الصعيد الإقليمي والشراكة مع اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين، ومعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ، والنظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين (SIRGAS)، وشبكة البيانات الجغرافية المكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GeoSUR).
	39 - وقدّم المدير العام لمعهد تومي غوارديا الجغرافي الوطني (بنما) إسرائيل سانشيز، ورقة بعنوان ”الهيكل الأساسي للبيانات المكانية في بنما، 2013“*. سلَّط الضوء فيها على العمل الجاري حالياً بشأن إنشاء المعلومات الجغرافية المكانية لبنما، وتبادلها وتكاملها. وتم تسليط الضوء أيضا على هيكل اللجنة التقنية المعنية بالهيكل الأساسي للبيانات المكانية، ودراسة الإطار القانوني والمتعلق بالسياسات. وتم بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في شباط/ فبراير 2013 إنشاء الهيكل الأساسي للبيانات المكانية في بنما. واستعرضت الورقة المسائل المؤسسية المرتبطة بالهيكل الأساسي للبيانات المكانية، والعمل الذي يقوم به حالياً الفريق العامل المعني بالمعايير، والإطار التكنولوجي الذي يجري العمل على إنشائه لدعم الهيكل الأساسي للبيانات المكانية. وأوضحت الورقة أيضا عملية الاتساق الجارية حالياً لدمج البيانات المستمدة من 22 مؤسسة ولإتاحة إمكانية الوصول إليها بسهولة.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	40 - وعرض ممثل شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار فلاديميير جاريس ورقة بعنوان ”استكشاف نظام المعلومات البحرية: التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمسائل التقنية“*. وسلّطت الورقة الضوء على واجبات الدول الساحلية بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة بيانات أو قوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تحدد فيها المسند الجيوديسي لخطوط الأساس الخاصة بكل دولة. وتفحّصت الورقة التزامات تقديم الإعلان ونشره في نظام المعلومات البحرية، مشيرة إلى أن من واجب الدولة الساحلية أن تنشر المعلومات وأن تُتيح التسهيلات اللازمة للقيام بذلك. ونظرت الورقة أيضا في واجب الإشعار بمنطقة بحرية، الذي يشمل التعميم الإعلامي لقانون البحار و نشرة قانون البحار. وأشارت أيضا إلى أن 57 دولة ساحلية فقط من أصل الدول الساحلية البالغ عددها 130 دولة امتثلت بذلك الالتزام. 
	41 - قدم لويز كاماتشو، المستشار ممثل مجلس إدارة المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (المكسيك) (بصفته مستشار المجلس)، ورقة عن الخريطة الرقمية للمكسيك*. وشرحت الورقة المبادرات السابقة والحالية لإنشاء ونشر أنواع مختلفة من الخرائط. وتشتمل المبادرات الحالية لرسم الخرائط على الإعداد لخريطة رقمية للمكسيك واستخدام برنامج حاسوبي مفتوح ومجاني. وقُدم شرح مسهب للفوائد التي يمكن جنيها من استخدام الخرائط الرقمية. وأُختتمت الورقة بعرض خطط مستقبلية تشمل تعزيز الخدمات المقدمة عبر المواقع الشبكية وإدماج تلك الخدمات في الأجهزة الالكترونية المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي وإصدار خرائط مواضيعية رقمية.
	42 - وقدَّم المهندس الجيوديسي في معهد أوغستين كوادزي الجغرافي (كولومبيا) وليام مارتينيز - دياز ورقة بعنوان ”النظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين: نظام (سيرغاس) (SIRGAS)“*، نيابة عن اللجنة المعنية بنظام (سيرغاس)، وسلَّطت الورقة الضوء على أهمية نظام (سيرغاس) الذي تتمثل مهمته في إنشاء بيانات ومنتجات جيوديسية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووضعها في متناول الجميع. واستعرضت الورقة مهمة نظام (سيرغاس) وتاريخه وعضويته وهيكله. وقدَّمت أيضا معلومات عن تكوين شبكة مواقعه العاملة باستمرار التابعة للنظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل، وإلى العمل الجاري حالياً في مجالات تجهيز وتوفير البيانات وبناء القدرات. واختُتم العرض بدراسة خطة العمل المشتركة للفترة 2013-2015.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	43 - قدم ممثل معهد المسح التصويري والمعلومات الجغرافية في (جامعة هانوفر، ألمانيا) والجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد غوتفريد كونكني، ورقة عن حالة رسم الخرائط في العالم*. وأُستهلّ العرض بمناقشة لتاريخ مشروع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار من بُعد، لعام 2012، ومبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي مع رسوم بيانية تُبيّن حالة رسم الخرائط الطوبوغرافية، والنتائج المباشرة للدراسة. وقد أعاد 90 بلداً الاستبيانات المستكملة، وعُرضت البيانات المستمدة من البيانات على خرائط تشير إلى ردّ كل بلد على حدة. واختُتم العرض بالتأكيد على أن لجنة الخبراء تحتاج إلى معلومات من البلدان الأعضاء. واقتُرح دعوة الجهات العاملة في هذا المجال إلى تقديم البيانات الحكومية الناقصة وضرورة استدامة حالة المعلومات المقدمة، بالرغم من العقبات.
	44 - عرض الأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ سانتياغو بوريرو موتيس ورقة بعنوان ”شبكة البيانات الجغرافية المكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي“*، نيابة عن شبكة البيانات الجغرافية المكانية لأمريكا الجنوبية (GeoSUR). وسلّطت الورقة الضوء على عمل شبكة المعلومات الجغرافية والمكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي يُموّلها إلى حد كبير مصرف التنمية لبلدان أمريكا اللاتينية. وأبرزت الورقة أيضا أهداف الشبكة (جيوسور GeoSUR) وبرامجها الجارية حالياً في المنطقة. وتمت الإشارة أيضا إلى شراكات شبكة (جيوسور) على الصعيدين الإقليمي والعالمي فضلا عن الخدمات التي تقدمها. وتم عرض بوابة شبكة (جيوسور GeoSUR) على شبكة الإنترنت والخدمات التي تقدّمها في مجال الخرائط، بما في ذلك خدمات التجهيز الطبوغرافي والمبادئ التوجيهية، والتطبيقات العملية، وقواعد البيانات الإقليمية. واشتمل العرض أيضا على خطط شبكة (جيوسور) للفترة 2012-2014، وإدماج قواعد بيانات إقليمية جديدة، واستضافة الخوادم الشبكية، وعقد حلقات عمل افتراضية، واختُتم العرض بإلقاء نظرة على خريطة بلدان أمريكا الوسطى وأدواتها لصنع القرار على شبكة الإنترنت.
	45 - وعقب هذه العروض، أدلى ببيان ممثل كل من شيلي والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وإسبانيا وألمانيا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وكذلك أدلى ببيان ممثل معهد البلدان الأمريكية للجغرافية والتاريخ والأمين العام لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ.
	5 - أفضل الممارسات والتطبيقات

	46 - في الجلسة العامة الخامسة، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2013، تناول المؤتمر هذا الموضوع.
	47 - عرض ممثل معهد الجغرافيا الوطني أنتونيو أروزارينا ورقة بعنوان ”الخطة الوطنية الإسبانية لحفظ الأراضي، (PNOT): النظام الجديد للإنتاج التعاوني في أوروبا“*. وعرضت الورقة الأساس المنطقي للخطة الوطنية الإسبانية، وركائز حفظ الأراضي، والحلول ونشر البيانات. وشددت الورقة على هدف الخطة الوطنية في توفير معلومات دقيقة ومتسقة ومحدّثة باستمرار. واستعرضت أيضا الهيكل التنظيمي للخطة الوطنية الذي يعتبر نموذجاً للإدارة غير المركزية يعمل بتوافق الآراء والتنسيق والتمويل المشترك والتعاون فيما بين مختلف الإدارات.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	48 - وعرض رئيس لجنة رسم الخرائط، المعهد الوطني للجغرافيا والتاريخ (أوروغواي) سيزار رودريغز توميو ورقة بعنوان ”البيانات المدفوعة الثمن مقابل البيانات المجانية: خبرة وكالة رسم الخرائط في هذا المجال“*. وركزت الورقة على التمويل والمسائل التكنولوجية، ورسم الخرائط من قبل السلطات العسكرية. وحلّلت الورقة الآثار الخارجية على الهيكل الأساسي الجغرافي المكاني الذي أقام علاقات جديدة بين مُنتجي ومستعملي البيانات الجغرافية المكانية. وناقشت أيضا الآثار الداخلية مثل الموارد البشرية والتدريب والقيادة والمواقف والاتصالات، التي لعبت دورا هاما في تحويل المعلومات الجغرافية المكانية إلى استثمارات.
	49 - عرض ممثل معهد الجغرافيا العسكري (إكوادور)، رافائيل سانتوس كارديناس، بصفته المسؤول عن تقييم الخرائط، تصميم نظم المعلومات الجغرافية بمساعدة الحاسوب (CAD-SIG)، في المعهد ورقة بعنوان ”الطريقة المستخدمة في وضع خرائط أساسية لأراضي إكوادور بمقياس 000 1:5“*. وشرحت الورقة التقرير الأساس المنطقي لوضع خرائط لإكوادور. وبحثت أيضا عملية وضع قاعدة بيانات جغرافية وتطبيق المعلومات المكانية حاسوبيا، وفرضنة المعلومات الجغرافية وإنشاء بوابة إلكترونية للمعلومات الجغرافية. واختُتم العرض بتفحص الإنجازات الحالية، بما في ذلك المعايير الوطنية وإدماج البيانات الجغرافية من خلال خدمات الخرائط الإقليمية المتوافرة على الشبكة.
	50 - وعرض رئيس الرابطة الدولية لرسم الخرائط جورج غارتنر ورقة عن دور رسم الخرائط الحديثة في تطبيقات المهام الحرجة*. وشرحت الورقة أهمية رسم الخرائط في نقل المعلومات المكانية بكفاءة بغية الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالأماكن، وحل المشاكل المتصلة بالأماكن، ودعم التوعية المكانية. وشددت الورقة على التعاون في مجال رسم الخرائط، والخرائط الأساسية التي يحددها المستخدمون. وأبرزت أيضا أهمية الرابطة الدولية لرسم الخرائط وبرامج الاتصال لبناء القدرات في مجالي التعليم وإنتاج الخرائط. وأشارت إلى الجهود الدولية المشتركة لتعزيز البيانات مفتوحة المصدر، وتأييد الأمم المتحدة لإعلان سنة 2015 بوصفها ”السنة الدولية للخريطة“.
	6 - تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

	51 - وفي الجلستين العامتين الخامسة والسادسة المعقودتين في 21 آب/أغسطس 2013، نظر المؤتمر في هذا الموضوع.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	52 - عرض ممثل معهد الجغرافيا الوطني في بيرو سيرو سيّيرا فارفان ورقة عن الخبرات المكتسبة من تسخير المعلومات المكانية في الوقاية من الكوارث والحد من أخطارها في بيرو*. وسلَّطت الورقة الضوء على الجهود التي تبذلها بيرو لمعالجة تغيير المناخ من خلال تحسين الإطار المؤسسي الجغرافي الوطني. وتفحصت الورقة أيضا الأنظمة النافذة حاليا في بيرو في مجال إدارة المخاطر وسلطت الضوء على النظام الوطني لإدارة المخاطر والكوارث الذي يقيس عوامل مختلفة مثل هطول الأمطار وحوادث الفيضانات وما إلى ذلك. وأكدت الورقة أهمية القيام بجهود جماعية فيما بين الوكالات الإقليمية والوطنية في سبيل استخدام نظم المعلومات الجغرافية المكانية في ممارسات الوقاية من الكوارث.
	53 - عرض ممثل المنظمة الأوروبية الجامعة للمنظمات المعنية بالمعلومات الجغرافية مارو سالفيميني ورقة عن القضايا الناشئة في مجال استخدام المبادرات الجغرافية المكانية في السياق المجتمعي لإدارة الكوارث*. وركزت الورقة على استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في إدارة الكوارث. وأوضحت أهمية المعايير الجغرافية المكانية وقابلية التشغيل البيني في تحسين فهم تغير المناخ والحد من الكوارث. وأشارت أيضا إلى أن المبادرات الجغرافية المكانية من أجل ِإدارة الكوارث يمكن أن تؤثر في أهمية الشبكات ورأس المال الاجتماعي، الذي يقوم إلى حد كبير بدور هام في حفز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الحكومات على تحسين نوعية حياة مواطنيها.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	54 - عرض المدير التنفيذي في الوكالة الكاريبية لإدارة حالات الطوارئ المرتبطة بالكوارث رونالد جاكسون ورقة عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بقدرة البلدان الجزرية الصغيرة النامية على الصمود في وجه المخاطر*. وسلَّطت الورقة الضوء على هشاشة منطقة البحر الكاريبي وأهمية وجود إدارة شاملة للكوارث. وإضافة إلى ذلك، أوضحت مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث في منطقة البحر الكاريبي. كما تم توضيح المجالات الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في مجالات الإدارة، وتقييم مدى الهشاشة، ونشر المعلومات، والرصد والتحري. وخلصت الورقة إلى القول بأنه ما زالت هناك تحديات أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع في إدارة الكوارث في منطقة البحر الكاريبي.
	55 - وعرض المدير العام لقسم الجغرافيا والبيئة في المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا (المكسيك) كارلوس غويّرو إيليمين ورقة عن إحصاءات الموارد الطبيعية والبيئة*. وأكدت الورقة على الجهود التي تبذلها المكسيك لتوحيد ونشر واستخدام المعلومات الجغرافية والإحصائية على حد سواء لتحسين قدرة المدن والمجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الكوارث. وبيَّنت الورقة توجهات المستقبل المتمثلة في تعزيز الهيكل الأساسي للبيانات الجغرافية والإحصائية وتيسير إمكانية الاستفادة من المعلومات الجغرافية المكانية وتجهيزها وإنتاجها، وتحسين القدرات التعليمية على إدارة المعلومات الجغرافية المكانية لمواكبة تغيرات المناخ.
	56 - عرض ممثل برنامج الأمم المتحدة لاستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ (برنامج سبايدر) لورانت زاران ورقة بعنوان ”برنامج سبايدر: نهج نموذجي للحد من قابلية التأثر بالأخطار من خلال الممارسات الجيدة في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية“*. وسلَّطت الورقة الضوء على استحداث تكنولوجيات فضائية لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث، والاستجابة في حالات الطوارئ، ومجموعة من الممارسات في إدارة المعارف، والدعم الاستشاري التقني وبناء القدرة وتعزيز التعاون. وركزت أيضا على توفير تطبيقات جغرافية مكانية متكاملة للتكيف مع الكوارث التي تزداد حدة وعددا. وأُعرب عن تقديم الدعم مستقبلا لتنسيق السياسات فيما بين المؤسسات وتوافر البيانات وتبادلها وتعزيز القدرات اللازمة لمعالجة مختلف مراحل إدارة الكوارث من أجل تحقيق استجابة كُفُؤة في حالات الطوارئ.
	* متاحة باللغة (اللغات) التي قدمت بها على الموقع الشبكي للمؤتمر فقط (http://unstat.un.org/unsd/geoinfo/rcc/unrcca10.html).
	57 - عَرضت ممثلة برنامج قابلية التشغيل البيني الذي ينفذه الاتحاد المعني بالمعايير الجغرافية المكانية المفتوحة، نادين علامة ورقة بعنوان ”المعايير الجغرافية المكانية وقابلية التشغيل البيني: أساس ضروري لتحسين فهم مسائل تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث“*. ودرست الورقة أهمية المعلومات المكانية وقابلية التشغيل البيني على صعيد المجتمعات المحلية باعتبارهما السبيل الفني لتعزيز أواصر التعاون، واستخدام الآليات المؤسسية الإقليمية للنهوض بالمبادرات الجغرافية المكانية اللازمة لإدارة تغير المناخ ولإعمال الحد من مخاطر الكوارث. واستعرضت الورقة المعايير الجغرافية المكانية الرئيسية للاتحاد المعني بالمعايير الجغرافية المكانية المفتوحة، المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات. وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الورقة على الآفاق المستقبلية لتطوير المعايير المفتوحة، وعلى ضرورة التعاون في مجال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بشكل ملائم.
	58 - عَرضت ممثلة البنك الدولي فيفيان ديباردي ورقة عن الحد من مخاطر الكوارث*. وأكدت الورقة أهمية البيانات المفتوحة لبناء القدرة على التكيف وتحسين عملية اتخاذ القرارات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وذكرت أن مبادرة تسخير البيانات المفتوحة في بناء القدرة على التكيف Open DRI)) توفر الأدوات والدعم التقني لتبادل البيانات المتعلقة بتغير المناخ. واستعرضت الورقة أيضا عملية رسم الخرائط على الصعيد المجتمعي باستخدام برنامج ”خريطة الطريق المفتوح“ والقضايا ذات الصلة بتبادل البيانات ونشرها مع التركيز على أداة الموقع الشبكي Geo Node)). ووصفت الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات وتبادل المعارف وتطوير الشراكات وإنشاء آلية شاملة لتبادل البيانات وتم تشجيع المشاركين على فهم المخاطر وبناء القدرة على التكيف.
	59 - وأدلى ببيان ممثل كل من البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وجامايكا وكندا وأسبانيا وألمانيا، كما أدلى ببيان ممثل معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ.
	60 - وفي الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2013، اختتم المؤتمر نظره في البند 3 (د) من جدول الأعمال، وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر (انظر الفقرة 10 أعلاه). وفي الجلسة نفسها، تناول المؤتمر البند (7) من جدول الأعمال، تقارير اللجان التقنية للمؤتمر، الذي قدّم في سياقه رؤساء اللجان التقنية التي أُنشئت في الجلسة العامة الأولى (انظر الفقرة 9 أعلاه) تقارير شفوية عن توصياتهم. وقد أحاط المؤتمر علما بالتقارير (انظر الفصول الثالث والرابع والخامس).
	61 - وفي الجلسة العامة السابعة أيضا، نظر المؤتمر في البند 8 من جدول الأعمال، جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لرسم الخرائط للأمريكتين، وقرر أن تتشاور أمانة المؤتمر مع الدول الأعضاء قبل افتتاح المؤتمر الحادي عشر للنظر في البنود التي ستُدرج في جدول الأعمال المؤقت، وفي أنسب ترتيب للنظر في تلك البنود، آخذة في الاعتبار محتويات جداول الأعمال المؤقتة للمؤتمرات السابقة.
	62 - وفي الجلسة العامة نفسها، تناول المؤتمر البند 9 من جدول الأعمال، اعتماد القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العاشر لرسم الخرائط للأمريكتين. وعقب تقديم رئيس المؤتمر ورقة غير رسمية تتضمن مشاريع تلك القرارات، أدلى ببيان ممثل كل من كندا والبرازيل والمكسيك وشيلي والأرجنتين وبيرو والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وكولومبيا وكوستاريكا، كما أدلى ببيان ممثل معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ، ومقرر المؤتمر. ومن ثم، قدم مقرر المؤتمر مشروع تقرير المؤتمر (A/CONF.103/L.1). واعتمد المؤتمر التقرير دون تصويت، بالاقتران مع مشاريع القرارات (بصيغتها المنقحة شفويا)، وأَذِنَ للمقرر أن يضع التقرير بصيغته النهائية. وأدلى ببيان ختامي كل من المدير بالإنابة للشعبة الإحصائية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المؤتمر.
	ثالثا - عمل اللجنة التقنية الأولى: مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي والأمريكتان: المسائل الاستراتيجية والسياساتية والاقتصادية والمؤسسية
	63 - في الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2013، بدأ المؤتمر نظره في البند 7 من جدول الأعمال، تقارير اللجان التقنية للمؤتمر.
	64 - وقدم فرانس مورين (كندا) الورقة المتعلقة بعمل اللجنة الأولى. وقال إن المناقشات التي جرت في اللجنة ركزت على إعادة تسمية اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين باسم اللجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية للأمريكتين العالمي، وعلى تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين هيئات تنسيق المعلومات الجغرافية المكانية القائمة في الأمريكتين. وتمثل شاغل أساسي في أهمية تحديد فرص زيادة التعاون الإقليمي والعالمي الذي يهدف إلى زيادة تحسين إدارة المعلومات الجغرافية المكانية لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة للأمريكتين.
	65 - وفي ما يلي النقاط الرئيسية المنبثقة عن المناقشات:
	(أ) في ما يتعلق بإعادة تسمية اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين باسم لجنة الأمريكتين المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ساد الاعتقاد بأن المؤتمر أتاح الفرصة للجنة الدائمة بأن تتماشى مع رؤية مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية، وولايتها ومبادراتها. وتحتاج اللجنة الإقليمية الجديدة المعاد تسميتها إلى مرحلة انتقالية تسمح لها بمراجعة الترتيبات المؤسسية (خطة العمل المشتركة للفترة 2013-2015)، والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات؛
	(ب) كان هناك توافق عام في الآراء بشأن حاجة الهيئات الإقليمية القائمة للعمل معا لتجنب ازدواجية الجهود. وتحقيقا لهذا الهدف، لوحظ أن هناك حاجة لخطة عمل استراتيجية للجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية العالمية للأمريكتين. وينبغي أن تتضمن الخطة العناصر التالية:
	’1‘ قضايا ومواضيع مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية على الصعيد العالمي؛
	’2‘ قضايا ومواضيع إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد الإقليمي؛
	’3‘ التنسيق والتعاون بين الهيئات الفنية للأمريكتين على الصعيد الإقليمي؛
	ٍ ’4‘ القيام بعملية أكثر شمولا فيما يتعلق بمنطقة البحر الكاريبي، من خلال اللقاء مع الدول الجزرية لتيسير إقامة هياكلها الأساسية الوطنية للبيانات المكانية، فضلا عن عرضها في ذلك السياق على الجماعة الكاريبية والسوق المشتركة لبلدان الجماعة الكاريبية (كاريكوم) من أجل تشجيع قادة المنطقة الإقليمية على اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه إدارة المعلومات الجغرافية المكانية؛
	’5‘ تحديد مصادر التمويل المحتملة للأنشطة؛
	’6‘ الاستفادة من هذه الفرصة للانخراط مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من خلال مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي.
	66 - وقدمت اللجنة التقنية الأولى إلى المؤتمر، للمناقشة، مشروعي قرارين بشأن: التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي؛ وتحويل اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين إلى اللجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية للأمريكتين.
	رابعا - عمل اللجنة التقنية الثانية: دعم الحكومات مكانيا من خلال جمع البيانات الجغرافية المكانية، وإدارتها، ونشرها
	67 - في الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2013، عرض تريفور شو (جامايكا) عمل اللجنة التقنية الثانية. وقال إن اللجنة بحثت قضايا تتعلق بدعم الحكومات مكانيا، والإطار المرجعي الجغرافي الإقليمي، وحالة رسم الخرائط. وأقرت اللجنة أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين خلال الفترة2009-2013، وأقرت العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي والجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد، والتي تهدف إلى جمع المعلومات عن العمليات الرسمية/الموثوقة لرسم الخرائط التي تقوم بها الدول الأعضاء.
	68 - وفي ما يلي بعض النقاط الرئيسية التي ناقشتها اللجنة:
	(أ) ينبغي لأفرقة العمل الحالية التابعة للجنة الدائمة أن تواصل العمل على بناء القدرات، ووضع المعايير والمواصفات، وتحديد أفضل الممارسات والتطبيقات، وإنشاء أفرقة عمل إضافية؛
	(ب) إجراء تقييم لقضايا التمويل من أجل جمع البيانات وإدارتها ونشرها؛
	(ج) ينبغي لمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي أن تعترف بالنظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين (SIRGAS) كنموذج لإطار مرجعي جغرافي إقليمي/عالمي؛
	(د) ينبغي التشجيع على إدماج المعلومات الجغرافية المكانية في جميع المستويات (المستوى المحلي - الذي يشمل مسح الأراضي، وإدارة الأراضي، ومعلومات سجلات الأراضي؛ والمستويان الوطني والإقليمي)؛
	(هـ) ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على رفد البيانات الرسمية/الموثوقة ببيانات صحيحة غير رسمية/غير مرخصة.
	69 - وقدمت اللجنة التقنية الثانية إلى المؤتمر، للمناقشة، ثلاثة مشاريع قرارات بشأن: دعم الحكومات مكانيا من خلال جمع المعلومات الجغرافية وإدارتها ونشرها؛ والإطار المرجعي الجغرافي الإقليمي؛ وحالة رسم الخرائط في العالم.
	خامسا - عمل اللجنة التقنية الثالثة: أفضل الممارسات والتطبيقات، بما في ذلك تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث
	70 - في الجلسة العامة السابعة، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2013، قدم ماتياس فورتيونو (شيلي) تقريرا عن عمل اللجنة التقنية الثالثة. وقال إن اللجنة ناقشت أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث. واشتملت المواضيع الفنية التي نوقشت على ما يلي: تحديد النقاط والقضايا الرئيسية المنبثقة عن المؤتمر؛ وتحديد القضايا الضرورية لتحسين المعلومات الجغرافية وإدارتها، وشرح المنافع التجارية المتأتية من إنشاء واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية؛ واستفادة المواطنين من المعلومات الجغرافية المكانية، وترويجها واستخدامها في الحد من مخاطر الكوارث، وعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتغير المناخ، وإنشاء فريق عامل يُعنى بالترويج لاستخدام البيانات الجغرافية المكانية في الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.
	71 - وفي ما يلي بعض النقاط الرئيسية التي ناقشتها اللجنة:
	(أ) الحاجة إلى دراسة استخدام المعلومات الجغرافية المكانية لفهم ديناميات الأحداث التي هي من صنع الإنسان، مثل إجراء تقييم للأضرار الناجمة عن الحروب بعد انتهائها؛
	(ب) تأكيد أهمية مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والإنصاف والتكيف والتخفيض عند دراسة تغير المناخ واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية؛
	(ج) القدرة على التفاعل وتبادل البيانات عبر الحدود  الوطنية، ولا سيما في حالات الكوارث؛
	(د) تحسين التعليم، وتوسيع نطاق بناء القدرات، والاتصال، وفهم المواطنين للمعلومات الجغرافية المكانية واستخدامهم لها.
	72 - وقدمت اللجنة التقنية الثالثة إلى المؤتمر، للمناقشة، مشروعي قرارين بشأن: إثبات الجدوى التجارية لدعم إنشاء واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية؛ والوصول إلى المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.
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	1 - التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/24 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2011 الذي أنشأ المجلس بموجبه لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، والذي شجّع فيه المجلس الدول الأعضاء على القيام بصورة منظمة بإجراء مناقشات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المتعددين بشأن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية بوسائل منها عقد منتديات عالمية بهدف التشجيع على إجراء حوار شامل مع جميع الجهات الفاعلة والهيئات المعنية،
	وإذ يشير أيضا إلى تقرير الدورة الثالثة() للجنة الخبراء، المعقودة في نيويورك في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013، التي نوقش خلالها عدد من القضايا والمواضيع الفنية الهامة وتم الاتفاق عليها على الصعيد العالمي، ولها صلة وثيقة وهامة بالنسبة لمنطقة الأمريكتين،
	وإذ يقر بالقرار 7() الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك في الفترة من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2009، والذي أوصى بإنشاء هياكل أساسية للبيانات المكانية على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، وبخاصة في منطقة البحر الكاريبي بالنظر لموقعها الجغرافي الفريد في المنطقة وللكوارث الطبيعية التي تعصف بها بوجه خاص،
	وإذ يعترف بالعمل المطّرد الذي تضطلع به اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين، بالاشتراك مع الهيئات الفنية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ والنظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين (سيرغاس)، وشبكة المعلومات الجغرافية المكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (جيوسور)، التي يديرها معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا بالاشتراك مع مصرف التنمية في أمريكا اللاتينية، لتنسيق أعمالها، وأدوارها ومسؤولياتها المتميزة في تطوير المعلومات والتطبيقات الجغرافية المكانية للمنطقة،
	وإذ يعترف أيضا بالحاجة إلى مواصلة جهود التعاون والتنسيق الرامية إلى إقامة هيكل أساسي للبيانات المكانية في الأمريكتين،
	يوصي بأن تنظر اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين، في أثناء وضعها لخطة عملها الاستراتيجية، في العناصر التالية:
	(أ) إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية التي يجري حاليا تطويرها ومعالجتها على الصعيد العالمي من قبل لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي؛
	(ب) القضايا الإقليمية، بالتعاون والتنسيق بشكل وثيق مع معهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ، والنظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين (سيرغاس)، وشبكة البيانات الجغرافية المكانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (جيوسور)، وغيرها من الهيئات الإقليمية، كما هو مبين بصفة مبدئية في خطة العمل المشتركة للفترة2013-2015، للإسراع بتطوير الهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين()؛
	(ج) القيام بعملية أكثر شمولا للاندماج والتعاون مع منطقة البحر الكاريبي؛
	(د) تحديد مصادر التمويل المحتملة لتنمية القدرات وأنشطة المشاريع، وتجنب الازدواجية مع الجهود الحالية الأخرى؛
	(هـ) الاستفادة من الفرصة المتاحة للانخراط مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من خلال لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي.
	2 - دعم الحكومات مكانيا من خلال جمع البيانات الجغرافية المكانية وإدارتها ونشرها

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يقر بالعمل الموضوعي الذي قامت به اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين خلال الفترة 2009-2013، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها في مجالات بناء القدرات؛ ووضع المعايير والمواصفات؛ وتحديد أفضل الممارسات والتطبيقات؛ والابتكارات المتعلقة بالوكالات الوطنية لرسم الخرائط،
	وإذ يعترف بالمساهمة المستمرة للدول الأعضاء في المنطقة في توثيق أفضل الممارسات، والأثر الاقتصادي والاجتماعي للهياكل الأساسية للبيانات المكانية، بما في ذلك عوائد الاستثمارات، على النحو الشامل المبين في دليل الهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين()،
	1 - يقترح أن تشجِّع المبادرات الوطنية المتعلقة بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية في الأمريكتين، على إدماج المعلومات الجغرافية المكانية في جميع المستويات، بما في ذلك الشؤون البحرية، ومسح الأراضي، وإدارة الأراضي، ومعلومات سجلات الأراضي على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، آخذة في الاعتبار أهمية تنسيق حدود الأملاك العقارية وسجلات الأراضي في الأنظمة الوطنية، وأن تشجِّع تلك المبادرات كذلك على استخدام الصور المأخوذة بواسطة السواتل في تحقيق منافع أكبر للدول الأعضاء في المنطقة؛
	2 - يوصي بأن تضع الدول الأعضاء إجراءات مناسبة وآليات لمراقبة الجودة، بما في ذلك الإجراءات والآليات التي تتيح إمكانية الإسناد الجغرافي من أجل رفد البيانات الرسمية/الموثوقة بمصادر أخرى للبيانات ذات النوعية المناسبة، حسب الاقتضاء، ومن أجل تقليل الفجوات في البيانات الجغرافية المكانية، ويوصي أيضا بأن تتاح البيانات العامة بشكل مفتوح ومجاني أو بأقل تكلفة ممكنة للمستخدمين من أجل جلب المنافع؛
	3 - يوصي أيضا بأن تواصل اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين العمل على هذه المواضيع من خلال الحفاظ على أفرقة العمل الحالية وإنشاء ما يلزم من أفرقة عاملة لمعالجة المهام الجديدة، وبأن تشرع في إجراء دراسة عن النماذج التجارية الصالحة لأعمال الجرد واقتناء ونشر البيانات الجغرافية المكانية والصور المأخوذة بواسطة السواتل، من أجل تقييم قضايا التمويل اللازم لجمع البيانات وإدارتها ونشرها، وتجنب ازدواجية الجهود، وتحديد عمليات اللجنة الدائمة في المنطقة.
	3 - الإطار المرجعي الجغرافي الإقليمي

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يشير إلى القرار 4() الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السابع لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك في الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2000، والقرار 7() الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2005، اللذين سلّما بأهمية مشروع النظام المرجعي الجغرافي المركزي للأمريكتين (سيرغاس) وتطوير إطار مرجعي جغرافي إقليمي،
	وإذ يشير أيضا إلى المقرر 3/102() الذي اتخذته لجنة الخبراء المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة البيانات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، في دورتها الثالثة المعقودة في نيويورك في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013، والذي سلّمت فيه بالطلب المتزايد على خدمات تحديد المواقع بدقة أكبر والأهمية الاقتصادية للإطار المرجعي الجغرافي العالمي؛ وبالحاجة إلى تحسين التعاون العالمي في إطار البيانات الجغرافية، بما في ذلك البيانات التي يتم تبادلها بصورة مفتوحة، من أجل المساهمة في الأطر المرجعية الإقليمية والعالمية وتحسين الشبكات الإقليمية؛ وبالحاجة إلى الالتزام المناسب بالمساهمات الوطنية لتحسين الهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية الوطنية بوصفها وسيلة لتحسين الإطار المرجعي الجغرافي العالمي،
	وإذ يدرك الإنجازات الهامة التي حققها مشروع (سيرغاس) فيما يتعلق بإنشاء إطار مرجعي جغرافي قاري، وإذ يسلم بالجهود التي بذلها العديد من بلدان منطقة الأمريكتين في سبيل تطوير أنشطة النظام المرجعي الجغرافي المركزي،
	1 - يرحب بالقرار الذي اتخذته لجنة الخبراء في دورتها الثالثة(7)، لصياغة قرار بشأن الإطار المرجعي الجغرافي العالمي وتيسير موافقة الجمعية العامة عليه ويؤيد ما جاء فيه؛
	2 - يوصي بأن تعمل لجنة الخبراء، في أثناء هذه العملية، على التنسيق مع مشروع (سيرغاس) وأن تقر بالجهود التي يبذلها المشروع بوصفه نموذجا للإطار المرجعي الجغرافي الإقليمي حتى العالمي، وباعتباره الممارسة الفضلى في تنفيذ الإطار المرجعي القاري باستخدام ممارسات وتكنولوجيات متقدمة؛
	3 - يوصي أيضا بأن تشارك منطقة البحر الكاريبي مشاركة كاملة تماما في أنشطة وأهداف مشروع (سيرغاس).
	4 - حالة رسم الخرائط في العالم

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يشير إلى القرار 3() الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك، في الفترة من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2013، والذي أوصى فيه المؤتمر بأن تجري الأمم المتحدة، في حدود الموارد المتاحة، دراسة جديدة لحالة رسم الخرائط بحسب البلدان والمناطق في سائر أنحاء العالم، وأن تأخذ الدراسة في الاعتبار الوكالات الوطنية الرسمية لرسم الخرائط، وغيرها من المؤسسات والقطاع الخاص، على أن تشمل، على حد سواء، حالة المسائل التكنولوجية والقانونية ذات الصلة بالبيانات الجغرافية المكانية،
	وإذ يقر بالعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة من خلال الجهود المشتركة بين أمانة لجنة الخبراء المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، والجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد، والتي تهدف إلى جمع المعلومات عن عمليات رسم الخرائط الرسمية/الموثوقة التي تقوم بها حكومات الدول الأعضاء،
	وإذ يعترف بالمقرر 3/113(7) الذي اتخذته لجنة الخبراء في دورتها الثالثة، المعقودة في نيويورك، في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013، والذي أحاطت لجنة الخبراء فيه علما بالتقرير وبالعمل الذي قامت به الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد، لإجراء الدراسة على أساس مسح استقصائي لتوصيف حالة رسم خرائط التضاريس في العالم، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي قامت به الجمعية الدولية في هذا المضمار، وأعربت أيضا عن تقديرها للدول الأعضاء التي قدمت الاستبيان، وشجعت البلدان التي لم تقم بذلك بعد، على المشاركة من خلال تقديم بياناتها الوصفية القطرية،
	يوصي بأن تمضي الأمم المتحدة قدما في إنجاز العمل على توصيف حالة رسم الخرائط في العالم، ويطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين أن تشارك في هذه الجهود العالمية من خلال تشجيع الدول الأعضاء في المنطقة التي لم تردّ بعد على الاستبيان، بما فيها بلدان منطقة البحر الكاريبي، على القيام بذلك.
	5 - إثبات الجدوى التجارية لدعم إنشاء واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يرحب بقرار النظر في موضوع ”أفضل الممارسات والتطبيقات، بما في ذلك تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث“ في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العاشر لرسم الخرائط للأمريكتين،
	وإذ يقر بأن العديد من بلدان الأمريكتين، ولا سيما البلدان الواقعة في منطقة البحر الكاريبي والدول الجزرية الصغيرة النامية معرّضة بشدة لآثار الأخطار الطبيعية والكوارث وتغير المناخ بالنظر لما تسفر عنه من خسائر اقتصادية ببلايين الدولارات، وأن زيادة استخدام واستغلال المعلومات الجغرافية المكانية أمر ضروري لدعم اتخاذ القرارات لبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف، بما في ذلك اتخاذ تدابير للوقاية والتخفيف والاستجابة،
	وإذ يسلّم بالقيمة الكبيرة لتبادل المعلومات الجغرافية المكانية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية،
	1 - يوصي بأن تتخذ اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين الإجراءات الضرورية لإثبات جدوى الأعمال التجارية وتحديد أمثلة أخرى لدعم إنشاء واستخدام المعلومات الجغرافية المكانية لدعم أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ،
	2 - يوصي أيضا بأن تُحدِّد اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية المنظمات المعنية الأخرى الموجودة في المنطقة الإقليمية، التي تعمل على مواضيع وأنشطة مماثلة، وبأن تكمِّل و/أو تُرشِّد الجهود، حيثما كان ذلك مناسبا، وتقلل بالتالي من ازدواجية الجهود.
	6 - الوصول إلى المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يشير إلى القرار 5(8) الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك، في الفترة من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2009، والذي نظر فيه المؤتمر في تنوع المبادرات المتخذة على الصعيدين دون الإقليمي والوطني في مجال استخدام المعلومات الجغرافية المكانية المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث، والحاجة الملحّة لدمجها في هيكل أساسي إقليمي تعاوني للبيانات الجغرافية المكانية يهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، 
	وإذ يشير أيضا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة دعا، في وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، الحكومات والمنظمات إلى الالتزام بالحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز صمود المدن والمجتمعات المحلية في مواجهة الكوارث، وفقا لظروف وقدرات كل منها،
	وإذ يقر بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سلَّم على وجه التحديد في الفقرة 187 من وثيقته الختامية بأهمية إجراء تقييمات شاملة للأخطار والمخاطر، وتبادل المعلومات والمعارف، بما فيها المعلومات الجغرافية المكانية الموثوقة،
	وإذ يعتبر أن التعليم وبناء قدرات أوسع يلعبان دورا حيويا في ضمان تمكين المواطنين من زيادة استخدام المعلومات الجغرافية المكانية،
	1 - يوصي بأن تُنشئ اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين فريقا عاملا معنيا بالوصول إلى المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها في الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وبأن تُحدِّد المنظمات التي تعمل على إدارة ومخاطر الكوارث في الأمريكتين كيما تشارك كأعضاء في الفريق العامل؛
	2 - يوصي أيضا بأن ينظر الفريق العامل في التركيز في البداية على المجالات الحاسمة التالية:
	(أ) استخدام المعايير واعتمادها؛
	(ب) وضع آليات لجمع أفضل الممارسات وتبادلها، بما في ذلك المنتجات والتطبيقات العملية لجمع المعلومات الجغرافية المكانية وإدارتها وتحليلها ونشرها، لدعم إدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ (التكيف والتخفيف)؛
	(ج) مناصرة ودعم المعلومات الجغرافية المكانية لإدارة مخاطر الكوارث، على المستوى القطري؛
	(د) زيادة الجهود الرامية إلى تشجيع الدول الأعضاء على تحسين سبل وصول المواطنين إلى المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامهم لها في إدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛
	(هـ) الاستفادة من المعلومات الجغرافية المكانية المنظمَّة/الموثوقة، أو شبه المنظمة، أو غير المنظمة/المستمدة من مصادر عامة.
	7 - تحويل اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين إلى اللجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية للأمريكتين

	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،
	إذ يشير إلى القرار 3() الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السادس لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك، في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 1997، والذي أوصى المؤتمر فيه بأن تنشأ لجنة دائمة للتعاون في إنشاء هيكل أساسي إقليمي للمعلومات الجغرافية يساهم في تطوير الهياكل الأساسية للمعلومات الجغرافية العالمية، ويتبادل الخبرات ويتشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك،
	وإذ يقر بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين والتقدم الكبير الذي أحرزته منذ إنشائها في مجال تطوير الهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية في المنطقة، 
	وإذ يضع في اعتباره أن المعلومات الجغرافية المكانية أصبحت أداة قيّمة جدا في تخطيط السياسات، واتخاذ القرارات استنادا إلى الأدلة، وتلعب دورا حيويا في معالجة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا العالم الذي يزداد ترابطا،
	وإذ يسلّم بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/24 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2011 الذي قرر المجلس فيه بأن ينشئ لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي لتوفر منتدى للتنسيق والحوار فيما بين الدول الأعضاء، وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية لرسم الخرائط ولجانها الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية، بشأن تعزيز التعاون في مجال المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي،
	وإذ يسلم أيضا بالمقرر 3/114 الذي اتخذته لجنة الخبراء في دورتها الثالثة المعقودة في نيويورك في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013، والذي شجعت فيه الهيئات الإقليمية على مواصلة العمل والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة على تمكين الدول الأعضاء من مواصلة وجود منظور إقليمي وعالمي، ورحّبت باللجنة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ المنشأة حديثا والمعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ودعت سائر الهيئات الإقليمية إلى النظر في إنشاء هياكل إقليمية مماثلة، ورحّبت أيضا بالمبادرة الحالية التي اتخذتها الهيئة الإقليمية للأمريكتين، اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين، للنظر في التواؤم مع الهيكل الأساسي لمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي،
	وإذ يلاحظ الأدوار الحيوية للجان الدائمة الإقليمية في تنفيذ الإجراءات الضرورية للإسهام وإحراز تقدم في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ويلاحظ كذلك الإنجازات الهامة التي حققتها اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين،
	يرحب بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين لتعزيز دورها في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تماشيها مع الهيكل الأساسي العالمي لمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ومع جهود مبادرة الأمم المتحدة ورؤيتها، وشروعها في تغيير اسمها وتحولها المؤسسي إلى اللجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية للأمريكتين، مع استمرارها في تقديم تقارير منتظمة إلى المؤتمر بشأن ما تحرزه من تقدم، ويؤيد ما جاء بالقرار بهذا الشأن.
	8 - مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الحادي عشر لرسم الخرائط للأمريكتين
	إن مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين،

	إذ يلاحظ الإنجازات والتقدم المحرز في أعمال رسم الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي،
	وإذ يلاحظ أيضا الدور الأساسي الذي اضطلع به المؤتمر العاشر، وأن اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات الجغرافية المكانية للأمريكتين كانت قد أنشئت في عام 2000 عملا بالقرار 3(10) الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السادس لرسم الخرائط للأمريكتين، المعقود في نيويورك في الفترة من 2 إلى 6 حزيران/يونيه 1997،
	وإذ يلاحظ كذلك قرار اللجنة الدائمة بتغيير اسمها ليصبح اللجنة المعنية بمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية للأمريكتين، ورغبتها في إعادة النظر في أساليب عمل المؤتمر، كمنتدى إقليمي، من أجل مواكبة التقدم السريع في تكنولوجيات ومنهجيات المعلومات الجغرافية، المكانية، كيما تتماشى مع أنشطة لجنة الخبراء على الصعيد العالمي،
	وإذ يعترف بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	1 - يدعو مكتب مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط للأمريكتين إلى بدء عملية تفكير في كيفية زيادة تحسين أساليب عمل المؤتمر، بما في ذلك زيادة وتيرة الانعقاد وتقليل مدته، وصياغة توصيات في غضون سنة واحدة آخذا في الاعتبار الهيكل الأساسي العالمي لمبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ويطلب بأن تُقدَّم توصيات المكتب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الاستعراض الذي سيجري في عام 2016؛
	2 - يوصي المجلس بأن يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الحادي عشر لرسم الخرائط للأمريكتين في عام 2016، وبأن تُقصَّر مدة انعقاده تبعا لذلك، مع أخذ توصيات المكتب بعين الاعتبار أيضا.
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