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ــؤمتر  ــم املتحــدة اإلقليمــي العاشــر     األ       م                                    م
        ألمريكتني ل            لرسم اخلرائط 

      ٢٠١٣      أغسطس  /    آب  ٢٣-  ١٩         نيويورك، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب   ( ٦   ند    الب

∗  
                        التقارير القطرية  :            ورقات املؤمتر
     مصر         املقدم من                التقرير القطري     
                        مذكرة من األمانة العامة    

    
                                                           األمـم املتحـدة اإلقليمـي العاشـر لرسـم اخلـرائط                    ة مؤمتر     عناي         توجه      بأن                       تتشرف األمانة العامة      

 (     مــصر                      القطــري املقــدم مــن         تقريــر      إىل ال           لألمــريكتني 
 

                               التقريــر باللغــة الــيت قــدم                      وميكــن االطــالع علــى    . )١
   ). http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html (                             املوقــع الــشبكي للمــؤمتر يف      فقــط      هبــا
   .                  علما هبذا التقرير      أن حييط     إىل  ر                    األمانة العامة املؤمت   دعو  وت
  

              موجز التقرير    
  

     رائط     اخلـ            اسـتكمال            تـستخدم يف         وهـي             لتعـداد    ا                 تـسبق إجـراء                                   رسم خرائط التعـداد ممارسـة           إن    
      مناطق    إىل           البلد         وتقسيم         اإلدارية   و               البلد املدنية                               احلدود اجلغرافية لوحدات       حتديث                       املتوافرة، مبا يف ذلك     

   .            للعد واإلشراف

__________ 
  *   E/CONF.103/1.   

                                                                                                                         أعدت التقرير هنلة صديق حممـد، مـديرة وحـدة نظـم املعلومـات اجلغرافيـة، إدارة نظـم املعلومـات اجلغرافيـة،                          )١ (  
  .     مصر                                    اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
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                        احلـد مـن تكـرار              من أجل               مجع البيانات          أثناء                     خرائط التعداد يف                     يضا أن تستخدم                 ومن املفيد أ    
      شـكل                          نتائج التعـداد يف            يف عرض       كذلك        تستخدم      هي      و  .    العد       مناطق       بعض                     أو جتنب إغفال      ،      األخطاء

   .       ملعلومات ا      نشر         فعالية      يعزز         األمر الذي             رسوم بيانية، 
           مـن أجـل                               تقنيات رسم خرائط التعداد            يتعلق ب                          التنفيذ العملي لربنامج           خطوات                  ويوجز التقرير     

                ستعرض الـدروس             وهـو يـ      .     مـصر               واملنـشآت يف                    لسكان واملساكن    ل      ٢٠١٦     عام                        التحضري إلجراء تعداد    
                          مبـا يف ذلـك الـصعوبات     ،    ٢٠٠٦                                                               املستفادة من استعمال نظام املعلومات اجلغرافية يف إجراء تعداد عام   

  .     ٢٠١٦                      إجراء تعـداد عـام      عند       املشاكل     تلك           لتغلب على  ا                        أثناء التنفيذ وسبل         صودفت              واملشاكل اليت   
     رحلة        جتهيز امل     عند                           استخدام مناطق العد واإلشراف             الذي أحرز يف      نجاح   ال            الضوء على          التقرير   سلط  وي

   .    نفسه                  واملشروع التجرييب     ٢٠١٦                             للمشروع التجرييب لتعداد عام          ات املسبقة      الختبار ل     األوىل 
ــر قائمــة     ــام، يقــدم التقري                  إجــراء تعــداد                    طريــق النجــاح يف          تكتنــف                  التحــديات الــيت ب                                      ويف اخلت

   .                  إلحراز ذلك النجاح         املستقبل                     واخلطط املقرر تنفيذها يف      ٢٠١٦    عام
  


