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                                                 األمم املتحدة اإلقليمي العاشر لرسم اخلرائط لألمريكتني       مؤمتر
      ٢٠١٣       أغسطس /  آب    ٢٣-  ١٩         نيويورك، 

   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ب   ( ٦      البند 
                        التقارير القطرية  :            ورقات املؤمتر
      ٢٠١٣-    ٢٠٠٩                        التقرير القطري جلامايكا،     

    
                        مذكرة من األمانة العامة    

  
                                                                وجـــه عنايـــة مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي العاشـــر                                       تتـــشرف األمانـــة العامـــة بـــأن ت  

 (    ٢٠١٣-    ٢٠٠٩         لفتـــرة        عـــن ا                                                         اخلـــرائط لألمـــريكتني إىل التقريـــر القطـــري جلامايكـــا         لرســم 
 

١( .   
                                                                                                           االطـــــالع علـــــى التقريـــــر باللغـــــة الـــــيت قـــــدم هبـــــا فقـــــط يف املوقـــــع اإللكتـــــروين           وميكـــــن
                           واملـؤمتر مـدعو لإلحاطـة        .  )http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html  (       للمؤمتر

   .             علما بالتقرير
  

              موجز التقرير    
         لحكومـة              األساسـية ل       هام    امل                                                             الوكالة الوطنية لألراضي هي وكالة تنفيذية تتوىل مسؤولية           
          ورسـم           واملـسوح                         ام سـندات امللكيـة،                       وتشمل هذه املهـ     .                مبعلومات األراضي              فيما يتعلق           احملورية  

ــيم األراضــي وإدارة التركــات   ــة عــضو يف جملــس جامايكــا ملعلومــات     .                                               اخلــرائط، وتقي                                                والوكال
   .                                   األراضي واملنظمة اهليدروغرافية الدولية

  
__________ 

  *   E/CONF.103/1.   
  .                                الوكالة الوطنية لألراضي يف جامايكا ب                                             من إعداد تريفور شو، مدير، قسم املسوح واخلرائط،    )١ (  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html�


E/CONF.103/7
 

2 13-36782 
 

                                                                             قامــت جامايكــا بتغــيري املــسند اجليوديــسي اخلــاص هبــا ليتوافــق مــع         ٢٠٠١         ويف عــام    
                                              من أجـل تيـسري مجلـة أمـور منـها اسـتخدام         ) WGS 84   ( ٤   ١٩٨                           املسند اجليوديسي العاملي لعام 

ــع     ــد املواق ــاملي لتحدي ــام الع ــا النظ ــات     )GPS (                                                   تكنولوجي ــة للبيان ــية حديث ــاء هياكــل أساس                                                  ، وبن
                                                                                             وكانــت نتيجــة ذلــك هــي اإلســناد اجلغــرايف للخــرائط الــيت تنتجهــا الوكالــة الوطنيــة      .          املكانيــة

                                                    ى إجـراء عمليـات املـسح الدقيقـة املـستخدمة                                                            لألراضي يف املسند اجلديد وبناء قدرة الوكالة عل       
                                                                                                         للـــضبط يف النظـــام العـــاملي لتحديـــد املواقـــع، والقيـــام بعمليـــات املـــسح اهليـــدروغرايف ورســـم  

   .      املساحي       اخلرائط
                                                                                                وباعتبــار الوكالــة الوطنيــة لألراضــي وكالــة تنفيذيــة، فهــي تركــز أساســا علــى تقــدمي      

                                            ويتوىل كبري املـوظفني التنفيـذيني، بـصفته          .   مة       احلوك     إزاء                           هنج قائم على النتائج            باتباع        اخلدمات  
                   وتنـشر الوكالـة      .                                                                                           رئيس الوكالة، املـسؤولية عـن حتقيـق النتـائج الـواردة يف خطـة عمـل الوكالـة                  

                                                     وتــوجز الوكالــة يف هــذه اخلطــة مــا ســتحققه خــالل   .                                         ســنويا خطــة عمــل مــدهتا ثــالث ســنوات
   .               نتائج اليت حددهتا                                 ومستوى املوارد املطلوبة لتحقيق ال      الالحقة              السنوات الثالث 

ــة، وفقــا لترتيباهتــا املؤســسية، مبوجــب عــدة قــوانني                 قــانون       منــها ُ                                                                               وُتمــنح واليــة الوكال
   .                                                                         الوكاالت التنفيذية، والقوانني األخرى املتصلة مبهامها احملورية يف جمال إدارة األراضي

                                                                                                 وتتعهــد الوكالــة برناجمــا وطنيــا لرســم وإنتــاج اخلــرائط لتلبيــة االحتياجــات العامــة مــن    
                                                                                         ومنــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع لرســم اخلــرائط لألمــريكتني، يف    .         اخلــرائط

ــورك يف عــام   ــاطق         ٢٠٠٩                   نيوي ــثالث من ــة ل ــة لألراضــي خــرائط حمدَّث ــة الوطني ــشرت الوكال                                       َّ                                  ، ن
                                                                                 س رسم كـبري، وخريطـة حمدثـة للجزيـرة بأكملـها مبقيـاس رسـم متوسـط،                                     حضرية رئيسية مبقيا  

   .                                                               وخريطة للطرق، وأربع خرائط جيب سياحية ألربعة منتجعات سياحية خمتلفة
                                                                                      وتتيح الوكالة منتجاهتا وخدماهتا عـن طريـق سياسـتها التجاريـة، وقـانون الوصـول إىل          

                                             ها، وذلـك مـن أجـل تلبيـة الطلبـات                                                                  املعلومات، وجملس تقاسم البيانات اجلغرافية واحلصول علي      
    .                                                    الدولية على البيانات اجلغرافية املكانية اخلاصة جبامايكا

                                                                                         وتواجــه الوكالــة عــدة حتــديات، مبــا يف ذلــك ارتفــاع تكــاليف املعــدات والرباجميــات،     
                                                              يف جامايكـا يف مـا يتعلـق برسـم اخلـرائط واملـسح                     احلامسـة                                      وانعدام فرص التدريب ذات األمهيـة       

ــومتري باســتخدام       ، و          التــصويري ــد االرتفــاع األرث                                                                                 االفتقــار إىل منــوذج اجملــسم األرضــي لتحدي
                                                  وعلـى الـرغم مـن ذلـك، تعتـزم الوكالـة              .                                                       بيانات النظام العاملي لتحديد املواقع اخلاصة جبامايكا      

   .                                                                       التصدي لتلك التحديات وستواصل تقدمي خدماهتا للجمهور وتعزيز جودة هذه اخلدمات
  


