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 أوال -تنظيم املؤمتر 
الصالحيات   ألف –

عقـد مؤمتـــر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع لرســم  - ١
اخلرائـط لألمريكتـني يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفـترة مـا بـــني 
٢٢ و ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١. وقد انعقد املؤمتر وفقا 
ملقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٢٩٢/١٩٩٧ املـــؤرخ 

٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧. 
  

افتتاح املؤمتر   باء -
افتتــح املؤمتــر ومت الــترحيب باملشــاركني فيــــه باســـم  - ٢
مكتب مدير الشـعبة اإلحصائيـة يف إدارة الشـؤون االقتصاديـة 

واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة. 
وأديل ببيـان افتتـاحي تطـرق إىل أمهيـة املؤمتـر، وأشــار  - ٣
إىل بعـــض اإلجنـــازات الـــيت حتققـــت منـــذ املؤمتـــر الســــادس 
وال سـيما فيمـا يتعلـق بـــالقرارات الــيت اختذهــا ذلــك املؤمتــر. 
وركزت املالحظات على نظم املعلومـات اجلغرافيـة وأشـارت 
إىل اجتاهـــات حمـــددة ورئيســـــية يف األمريكتــــني. وســــلطت 
األضواء على ثالثة من هذه االجتاهات. فقد طرأ حتسـن كبـري 
علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى نطـاق عـــاملي. 
وهـذا يدفـع إىل خلـق أعمـال جتاريـة جديـدة تشـــجع التفــاعل 
والــترابط، ممــا يقتضــي إقامــة تعــاون علــى الصعيــد العـــاملي. 
والكثري مما أجنز يتصل بالتطور والتنميـة املسـتمرين لإلنـترنت. 
فثـورة املعلومـات تعـد عـامال رئيســـيا يف تركــيز االحتياجــات 
وتشـجيع التطـور يف جمـال املعلومـــات اجلغرافيــة. فثمــانون يف 
املائــة مــن مجيــع املعلومــات يتصــــل بشـــكل مـــن األشـــكال 
ـــــة، ويــــزداد تطبيقــــها يف الكثــــري مــــن  باملعلومـــات اجلغرافي
القطاعـات، ومـا النقـل والتســـويق والتحليــل البيئــي إال أمثلــة 
قليلـة عليـــهما. ومــن الواضــح أن التطبيــق أخــذ يتحــول مــن 
ــــة  البحــث والتســويق إىل عمليــة صنــع القــرار، وهــذه العملي

تســـتهلك الوقـــت وهلـــذا فإـــا تســـــتلزم اقتســــام البيانــــات 
”األساسية“ وإدماجها. 

إن مفـهوم وحتقيـق قيمـة اهليكـــل األساســي للبيانــات  - ٤
املكانية آخذان يف االزدياد. ويزداد تيسري الوصـول إىل طائفـة 
واسعة من البيانات، ويتمثـل التحـدي يف كيفيـة تسـخري هـذه 
ـــــا  القــــدرة. واحلواجــــز الــــيت تعــــترض ذلــــك ال عالقــــة هل
بالتكنولوجيا، وإمنا ستتطلب برامج وطنية شىت لرسم اخلرائط 
بغيـة إعـادة صياغـــة املعايــري والتركــيز عليــها. وتــدرك األمــم 
املتحـدة الطـابع البـالغ األمهيـة لالحتياجـات املســـتجدة، وهــي 
تقوم باالستجابة هلذه احلاجة من خـالل وضـع قـاعدة بيانـات 
جغرافيـة عامليـة. ويف عـام ٢٠٠٠، قـامت عـدة حكومـــات يف 
األمريكتـني بالتعـاون إلنشـــاء جلنــة دائمــة للــهيكل األساســي 
للبيانات املكانية يف األمريكتني. ويتمثل جزء من الغـرض مـن 
عقــد هــذا املؤمتــر يف حتديــد طــابع اإلرادة الالزمــة إلجناحــــه 
وتطويـر الوسـائل. وال بـد مـــن حتديــد املشــاكل ومــن وضــع 

احللول هلا. 
  

احلضور   جيم –
حضر املؤمتر ١٣٦ ممثال عن ٣٤ بلـدا و ٤ وكـاالت  - ٥
متخصصة، و ١٣ منظمة علمية حكومية دولية ودولية فضـال 
عن ١٤ متكلما مدعوا. وترد يف املرفق األول من هذا التقرير 

قائمة بأمساء املشاركني. 
  

انتخاب أعضاء املكتب   دال –
يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف ٢٢ كانون الثـاين/  - ٦
يناير ٢٠٠١، انتخب املؤمتر أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية: 

 
الرئيس: 

السيد أنطونيو بيويج (املكسيك) 
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نائبا الرئيس: 
السيد سانتياغو بوريرو (كولومبيا) 

السيد دينيس فوينتس (بنما) 
املقرر: 

السيد روجر ل. بني (الواليات املتحدة األمريكية) 
  

اعتماد النظام الداخلي   هاء -
يف اجللســـة العامـــــة األوىل، اعتمــــد املؤمتــــر النظــــام  - ٧

 .A/CONF.93/2 الداخلي بصيغته الواردة يف الوثيقة
  

إقرار جدول األعمال   واو -
يف اجللسة العامة األوىل، أقـر املؤمتـر جـدول األعمـال  - ٨
 .A/CONF.93/1 ــــواردة يف الوثيقـــة املؤقــت التــايل بصيغتــه ال

وفيما يلي جدول األعمال: 
افتتاح املؤمتر.  - ١

انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر.  - ٢
أهداف املؤمتر.  - ٣

املسائل التنظيمية:  - ٤
اعتماد النظام الداخلي؛  (أ)
إقرار جدول األعمال؛  (ب)

تشـكيل اللجـــان وانتخــاب الرئيــس  (ج)
واملقررين؛ 

تنظيم أعمال املؤمتر؛  (د)
وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  (هـ)

التقارير القطرية.  - ٥

تقـارير عـن تنفيـذ القـرارات الـــيت اختــذت يف  - ٦
مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السـادس لرسـم 

اخلرائط لألمريكتني. 
تقارير على اإلجنازات يف جمال املسح ورسـم  - ٧
اخلرائـــط ووضـــع الرســـوم البيانيـــة ملعاجلــــة 
ـــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة  املسـائل الوطني

والعاملية، مبا يف ذلك: 
املسائل املتعلقة بالسياسات واملسائل  (أ)

املؤسسية؛ 
املسائل التقنية؛  (ب)

الطلبات.  (ج)
استعراض اإلجنازات اليت أحرزها املؤمتر.  - ٨

جدول األعمال املؤقت ملؤمتــر األمـم املتحـدة  - ٩
اإلقليمي الثامن لرسم اخلرائط لألمريكتني. 

ـــم  اختـاذ القـرارات واعتمـاد تقريـر مؤمتـر األم - ١٠
املتحـــدة اإلقليمـــي الســـابع لرســـم اخلرائــــط 

لألمريكتني. 
  

أهداف املؤمتر   زاي -
حــددت األمانــة العامــة أهــداف املؤمتــر وعرضتــــها.  - ٩
وتشــمل هــذه األهــداف أشــياء مـــن بينـــها تبـــادل األفكـــار 
واملعلومــات وتطويرهــا يف جمــال رســم اخلرائــط واملعلومـــات 
اجلغرافية وخباصة ألغراض حـل املشـاكل. وسـيجري التركـيز 
علــى تبــادل املعلومــات والبيانــات، والتدريــب، واملتطلبــــات 
العلميـة مـع إيـالء اهتمـام خـاص إىل وضـع اهليكـــل األساســي 
للبيانات املكانية على مجيع املسـتويات. وسـيقوم املؤمتـر أيضـا 
بتقييــم القــرارات الــيت اختذهــا املؤمتــر الســادس وحبــث شـــىت 

التطورات ذات الصلة منذ انعقاد ذلك املؤمتر. 
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تنظيم األعمال   حاء -
يف اجللسـة العامـة األوىل، أقـر املؤمتـر تنظيـم األعمـــال  - ١٠

على النحو الذي اقترحته األمانة العامة. 
 

تشكيل اللجان التقنية  طاء -
يف اجللسة العامة األوىل، شكل املؤمتـر اللجـان التقنيـة  - ١١

الثالث التالية، ولكل منها رئيس ومقرر: 
اللجنة األوىل: 

االحتياجات اإلمنائية وبناء القدرات املؤسسية 
الرئيس: 

السيد ريتشارد غروت   
املقرر: 

السيدة كارمن ريس   
اللجنة الثانية: 

 مجع وإدارة البيانات األساسية 
الرئيس: 

السيدة جوادلوب لوبيز   
املقرر: 

السيد لويز باولو فورتيس   
اللجنة الثالثة: 

 تنمية البىن التحتية للبيانات املكانية يف األمريكتني 
الرئيس: 

السيد جون مويلر   
املقرر: 

 السيد ديتمار جرونريتش 
الوثائق  ياء -

ترد قائمة بالوثائق املقدمـة إىل املؤمتـر يف املرفـق الثـاين  - ١٢
هلذا التقرير. 

 كاف - وثائق التفويض 
يف اجللسـة السـابعة، املعقـــودة يف ٢٦ كــانون الثــاين/  - ١٣
ينــاير، أبلــغ رئيــس املؤمتــر بالنيابــــة ونـــائب الرئيـــس الســـيد 
سانتياغو بوريرو (كولومبيا)، أن جلنة وثـائق التفويـض قـامت 

مبراجعة مجيع وثائق التفويض ووجدا نظامية. 
  

جـدول األعمـــال املؤقــت ملؤمتــر األمــم املتحــدة  الم -
اإلقليمي الثامن لرسم اخلرائط لألمريكتني   

يف اجللســة الســابعة، أقــــر املؤمتـــر مشـــروع جـــدول  - ١٤
األعمـال املؤقـت ملؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن لرســـم 
اخلرائـط لألمريكتـني، والـذي مـن املزمـع أن يعقـد ملـدة مخســة 
ــــع عـــام ٢٠٠٥. ويـــرد جـــدول  أيــام يف موعــد أقصــاه مطل

األعمال املؤقت يف املرفق الثالث هلذه الوثيقة. 
  

اختتام أعمال املؤمتر   ميم -
يف اجللســة الســابعة، اعتمــد املؤمتــر عشــرة مشـــاريع  - ١٥
قـرارات ومشـروع تقريـره (لالطـــالع علــى نــص القــرارات، 

انظر الفصل السادس). 
  

 ثانيا -االجتماعات العامة 
كي يتمكن املشاركون من القيام يف وقت الحق مـن  - ١٦
اســتعراض الورقــات الــيت متثــل التقــارير القطريــــة املختلفـــة، 

أعطيت تلك الورقات رموزا مرجعية. 
وقدم رئيس اللجنة الدائمة املعنيـة باهليـاكل األساسـية  - ١٧
للبيانات املكانية لألمريكتني ورقة أعدا األمانة العامـة لألمـم 
املتحــدة وتلــك اللجنــة، واســتعرضت تلــك الورقــــة موقـــف 

قرارات املؤمتر السادس: 
القـرار ١ - مؤمتـــر األمــم املتحــدة اإلقليمــي  (أ)
السابع لرسم اخلرائط لألمريكتـني. جيـري تنفيـذ القـرار حبكـم 

انعقاد هذا املؤمتر؛ 
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ـــق عــامل مــن الوفــود  القـرار ٢ – إنشـاء فري (ب)
واخلرباء لتحديد مهمـة مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـابع 
ــــــد يف  لرســــم اخلرائــــط لألمريكتــــني وجمــــال تركــــيزه. عق
ـــــة  أغواكـــالينتيس باملكســـيك اجتمـــاع وضعـــت فيـــه صياغ
ــــم  لتوصيتــني: إنشــاء جلنــة للمعلومــات اجلغرافيــة تابعــة لألم
املتحــدة؛ تنشــيط مؤمتــرات األمــم املتحــدة اإلقليميــة لرســــم 
اخلرائط. وحالت القيود املفروضة علـى امليزانيـة دون تشـكيل 
اللجنة، غري أنه جيري تنشيط املؤمترات كمـا يتبـني مـن انعقـاد 

هذا املؤمتر؛ 
القـــرار ٣ – جلنـــة دائمـــــة معنيــــة بــــاهليكل  (ج)
األساسـي لشـبكة املعلومـــات اجلغرافيــة لألمريكتــني. أنشــئت 

اللجنة يف بوغوتا بكولومبيا يف ٢٩ شباط/فرباير ٢٠٠٠؛ 
القرار ٤ – هيكل أساسي للبيانــات املكانيـة.  (د)
بعثـت األمانـة العامـة إىل مجيـع الـدول األعضـاء رسـالة تشـــدد 

فيها على أمهية املشاركة يف ”مشروع رسم اخلرائط العاملية“؛ 
ــــم املســـاحة يف اهليكـــل  القــرار ٥ – دور عل (هـ)
األساسـي للبيانـات املكانيـة. يوجـد فريــق عمــل تقــين لتقييــم 
املسـائل. وســـوف يتبــع الفريــق توصيــات إعــالن باثورســت 
الــذي اعتمدتــه األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمســـاحني 

(استراليا، عام ١٩٩٩)؛ 
القـرار ٦ – تطويـر اخلريطـــة العامليــة. أحيــط  (و)
علمـا باملشـاركة يف ”منتـدى اخلريطـة العامليـة“ (اليابـان، عــام 
٢٠٠٠)، غـري أن بعـض البلـدان ال تـزال عاكفــة علــى تقييــم 

املشروع أو أا ال تشارك فيه؛ 
القرار ٧ – تكنولوجيات التمكـني. مل يتخـذ  (ز)

أي إجراء حمدد ميكن اإلبالغ عنه؛ 
ــــــوع  القـــــرار ٨ – شـــــبكة معلومـــــات التن (ح)
البيولوجي للبلدان األمريكية. يضطلع بالعمل بصـورة مباشـرة 
مــع الــدول األعضــاء، وخاصــة اللجنــة الفيدراليــــة للبيانـــات 

اجلغرافية يف الواليات املتحدة؛ 

القرار ٩ - حلقات العمل واحللقات الدراسية  (ط)
اإلقليميــة املتعلقــة بفوائــد النظــم املتقدمــة للتصويــر بواســـطة 

التوابع االصطناعية. مل يتخذ أي إجراء ميكن اإلبالغ عنه. 
وبـدأ حبـث البنـد ٧ مـن جـدول األعمـال بعـرض مــن  - ١٨
الواليات املتحدة األمريكية عنوانه ”املنظمـات الوطنيـة لرسـم 
اخلرائـط يف عـامل متغـري“. وجـرى إبـراز العديـد مـن العنـــاصر 
والظـروف الـيت تؤثـر علـى اسـتمرارية تطويـر وتكويـن وتنميــة 
املنظمـات الوطنيـة لرسـم اخلرائـط والـيت سـتحدد مـــدى تلــك 
االســتمرارية. وبــالطبع فــإن العمليــة واالجتــاه سيســـتندان إىل 
فلســفة واحتياجــات وطنيــة. ووضــع سياســة ســليمة بشــــأن 
التنميــة االقتصاديــة واالحتياجــات األخــرى يتطلــب وجــــود 
خرائــط دقيقــة وصحيحــة. والعــامل آخــذ يف التغــري بســـرعة، 
ـــك  وخاصـة مـن حيـث السـكان واجلوانـب الدميغرافيـة، وكذل
بالنسبة للبيئة والتكنولوجيـا. وقـد عرضـت أمثلـة خمتلفـة لكـل 
ــها  فئـة مـن هـذه الفئـات الواسـعة، ونظـر فيـها مـن حيـث صلت

باالحتياجات والتطبيقات املتعلقة برسم اخلرائط. 
ـــات  وجــرى تقــدمي شــرح للتطــور مــن نظــم املعلوم - ١٩
اجلغرافية البسيطة إىل نظم وضع النماذج اجلغرافيـة السـتخدام 
اإلحصاءات ولوحظ أن تكنولوجيا الرياضيات واإلحصـاءات 
ســـوف تـــؤدي إىل عمليـــات ذكيـــة لوضـــــع اخلرائــــط وإىل 
ـــــدة  مبتكـــرات وتطويـــرات أخـــرى. وتوجـــد تقنيـــات جدي
لالستشعار عــن بعـد، كمـا بـدأ ظـهور فـهم جديـد للعمليـات 
املتعلقــة بــاألرض وبــاتمع، وهــــو مـــا يـــؤدي إىل توســـيع، 
وحتســني، نشــاط وضــع اخلرائــط. وحتســــن أســـاليب اإلدارة 
يســاعد عمليــة وضــع اخلرائــط أيضــا. وواضــــح أن الفوائـــد 
الكاملة لوضع اخلرائط تزيد كثريا عن تكلفـة إنتـاج اخلرائـط. 
ــتراضي  ومـن املتوقـع أن يصبـح مـن املمكـن قريبـا التجـهيز االف
لقواعد البيانات من جانب فئة موحدة مـن املسـتخدمني، غـري 
ــــة  أن عمليـــات التجـــهيز البارعـــة وعمليـــات البحـــث الذكي
ستسـاعد املســـتخدم. وســوف تكــون هنــاك أيضــا عمليــات 
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رصـد يف الزمـــن احلقيقــي ووســائل حتليــل متقدمــة؛ كمــا أن 
اخلرائط اجلديدة سـتكون متضمنـة لنمـاذج مدجمـة. ويعتـرب أن 
االعتماد املتبادل واملعايري هـي مـن بـني اجلوانـب اهلامـة يف أي 
هيكل أساسي وطين للبيانات املكانيـة ويف أي هيكـل أساسـي 
عاملي للبيانات املكانية. وتغري البيانـات لـه أمهيـة أيضـا يف بيئـة 

مستعملي اخلرائط. 
وجيـب أن تصبـح املنظمـات الوطنيـة لوضـــع اخلرائــط  - ٢٠
أكثر وعيا بالتطبيقات، وأن تعمل، لذلك، على جعل تقنيـات 
اإلنتـاج أكـثر انطباقـا. وتزايـــد الطلــب واملنافســة قــد يشــكل 
ديـدا للمنظمـات الوطنيـة لوضـــع اخلرائــط مــا مل تتــم إقامــة 
شراكات. وهناك العديد من اخليارات اليت قد تكون منطبقة، 
وهـــي تشـــمل انتقـــال اإلنتـــاج وإضفـــاء الطـــابع التجـــــاري 
ــــار الثـــالث عقـــد اتفاقـــات  واخلصخصــة. وقــد يتطلــب اخلي
ترخيــص، وقــد يــؤدي إىل وضــــع حواجـــز أمـــام اســـتخدام 
البيانــات. ومــن املــهم أن يالحــظ أن مســؤوليات املنظمــات 
الوطنيـة لوضـع اخلرائـط مل تتغـري، أي توفـري اخلرائـط وجعلـــها 
متاحـة وقابلـــة لالســتخدام. وجيــري يف الوقــت احلــايل تنفيــذ 
الكثـري مـن أعمـال رسـم اخلرائـط مـن خـالل التعـــاقد، بــل أن 
بعض املنظمات قد أصبحت تقوم بأعمال تعاقدية. وجيـب أن 
تكـون هنـاك وسـيلة لضمـان أن يتـاح للجميـع احلصـول علـــى 
ـــط. والشــراكات هــي اآلن شــراكات أفقيــة  البيانـات واخلرائ
ورأسية، أي تشمل شراكات علـى املسـتوى احمللـي ومسـتوى 
الدولـة واملسـتوى اإلقليمـــي وذلــك بدرجــات جنــاح خمتلفــة. 
وحتقيـق النجـاح سـيتطلب توحيـد املقـــاييس وضمــان القابليــة 
للمواءمة وإعادة تقييم احتياجـات املسـتخدم بشـكل مسـتمر، 

وكذلك تقدمي املعرفة. 
وأشارت ردود عديدة إىل أن العـرض لـه صلـة وثيقـة  - ٢١
باملوضوع وينطوي علـى نفـاذ البصـرية. وأشـار منـدوب بنمـا 
ـــهم اآلن فكــرة واضحــة عــن  إىل أن املشـاركني يف املؤمتـر لدي
احلالة وإىل أن املنظمات الوطنية لوضـع اخلرائـط حتتـاج، كمـا 

هو واضح، إىل إصـالح. وأعـرب منـدوب هولنـدا عـن القلـق 
ـــــى البيانــــات بســــبب التعــــاقد أو  إزاء فقـــدان الســـيطرة عل
اخلصخصة. وبغض النظر عن درجـة إضفـاء الطـابع التجـاري 
ـــات الوطنيــة لوضــع  أو اخلصخصـة فإنـه جيـب أن تظـل املنظم
اخلرائـط حمتفظـة بســـيطرا علــى البيانــات، وخاصــة بالنســبة 
لضمان الدقة والنوعية. وقدم منـدوب أملانيـا استفسـارا بشـأن 
”القطـاع الواسـع النطـاق“. وبعـــض املنــاطق احلضريــة تنتــج 
بيانات ذات نوعية عالية على نطـاق واسـع، غـري أن البيانـات 
اليت تقدمها املناطق األقـل ثـراء (يف الوقـت احلـايل) ليسـت هلـا 
نفس النوعية. وتساءل مندوب فنلنــدا عـن الكيفيـة الـيت ميكـن 
ــا للبلــدان الصغــرية أن حتتفــظ بقدرــا علــى الوصـــول إىل 
بياناـا إذا متـت خصخصـة تلـك البيانـات متامـا وذلـك بـالنظر 
إىل اجلانب العاملي ملنظمــة األعمـال التجاريـة. وعلـى مـا يبـدو 
فإنــه ال توجــد ردود جــاهزة بشــأن هـــذه املعضلـــة. وســـأل 
منــدوب أملانيــا عــن طبيعــة االرتبــاط القــائم بــني املنظمــــات 
الوطنيـة لوضـع اخلرائـط والتنميـة اإلطاريـة. ومـن املتفـق عليـــه 
بصفـة عامـــة أنــه جيــب أن تكــون املنظمــات الوطنيــة لوضــع 
ـــة اإلطاريــة للــهيكل األساســي  اخلرائـط هـي الرائـدة يف التنمي
الوطـين للبيانـات املكانيـة. وسـأل ممثـل الرابطـة الدوليـة لرســـم 
اخلرائط عن الكيفيـة الـيت ميكـن ـا احملافظـة علـى البيانـات إذا 
جرت خصخصتها. وقد ميثل هذا مشكلة يف بعض البلدان، غري 
أنـه يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتـاح مجيـع البيانـات الـــيت 

تقوم احلكومة الفيدرالية بتجهيزها وإدارا للجميع باان. 
وقدم ممثل للجنة التوجيهية للهياكل األساسية العامليـة  - ٢٢
للبيانـات املكانيـة، مـن الواليـــات املتحــدة األمريكيــة، عرضــا 
بشـأن تطويـر هيكـل أساسـي عـــاملي للبيانــات املكانيــة. وقــد 
تضمـن العـرض جمموعـة كبـرية مـــن املعلومــات املتعلقــة ــذه 
املسـائل، كمـا أشـري إىل اإلجـراءات املتعلقـة بـالتطوير. وأشــري 
إىل أن اهليكل األساسي العاملي للبيانات املكانية هـو يف الواقـع 
رد على مسائل جمتمعية معقـدة، كمـا أن مـن شـأنه أن يـؤدي 
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إىل ممارسات فعالة يف جمـال األعمـال التجاريـة. وهـذا اهليكـل 
ميثـل جـا منسـقا للحصـول علـى البيانـات املكانيـــة اجلغرافيــة 
والستخدامها. وقد تبني من مسح أجـري يف عـام ١٩٩٨ أن 
٣٠ دولة على األقل تقـوم بتطويـر، أو تنفيـذ، هيكـل أساسـي 
وطين للبيانات املكانية. ويف عام ٢٠٠٠، جرى توسيع نطاق 
املسح كي يشمل حتليال لتطوير هيكل أساسي عاملي للبيانات 
املكانيــة. وهنــاك مكونــات خمتلفــة، وهــي مكونــات تشـــمل 
ـــاييس واإلطــار  البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة والتكنولوجيـا واملق
التنظيمـي واملـوارد والشـراكات. ومـن املـهم للغايـة أن يكـــون 
تطوير اهليكل األساسي الوطين للبيانات املكانيــة مـن املسـتوى 
احمللي إىل املستوى اإلقليمي إىل املستوى الوطين، حبيـث يصـل 
ــــة يف  يف ايــة األمــر إىل املســتوى العــاملي. وقــد قدمــت أمثل
ــدم.  الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتعلـق بـالنمو والنوعيـة والتق
وجرت مناقشة اإلطار، ومشـل ذلـك مكونـات مـن قبيـل علـم 
طبائع البشر والنقل واهليدروغرافيا واجليوديسيا وعلم اخلرائط 

واألمساء اجلغرافية، وغري ذلك. 
ولوحـظ أن لتغـــري البيانــات أمهيــة بالغــة، فــهو يوفــر  - ٢٣
مركزا هاما للتبادل أو كتالوجا. واملقاييس هلـا أمهيـة بالغـة يف 
ـــو  تطويـر اهليكـل األساسـي الوطـين للبيانـات املكانيـة، كمـا ه
احلال بالنسبة لتعزيز الشراكات من أجل تنسـيق إدارة املـوارد 
ودمــج البيانــات. وباإلضافــة إىل النمـــوذج احمللـــي اإلقليمـــي 
الوطين فإنه مما يثري التفاؤل أن يالحظ تطويـر هيـاكل أساسـية 
إقليمية للبيانات املكانية على مستوى متقدم، كمـا هـو احلـال 
بالنســبة ألوروبــــا، وآســـيا واحمليـــط اهلـــادئ، واآلن بالنســـبة 

لألمريكتني. 
وعقد املؤمتر الثاين للهيكل األساسي العـاملي للبيانـات  - ٢٤
املكانية يف عام ١٩٩٧، حيث قُـدم بيـان بشـأن املهمـة. ومـن 
املقرر أن يعقد املؤمتر اخلامس يف قرطاجنة بكولومبيــا يف أيـار/ 
ـــث ســينصب التركــيز علــى حتديــد نطــاق  مـايو ٢٠٠١، حي
التغطيـة وكذلـك علـى أمهيـة وجـود اسـتراتيجية وطنيـة وعلــى 

ــز  عمليـة صنـع القـرار. والتنميـة التقنيـة تـؤدي إىل زيـادة وتعزي
تطويـر اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة مـن خـــالل عمليــة 
مفتوحـة لتجـهيز نظـام املعلومـات اجلغرافيـة عـن طريـق خدمــة 
لتقدمي كتالوج على شبكة ”الويب“. ويوجـد يف مجيـع أحنـاء 
األمريكتـني مواقـع لتبـادل املعلومـات يزيـد عددهـا عـــن ٢٠٠ 
موقــع. ومــن املتوقــع أن يســتمر اهليكــل األساســي للبيانـــات 
املكانية يف النمو مع وضع، وتنفيذ، مبـادئ توجيهيـة، وزيـادة 
عــدد اللجــان الدائمــة، وتطــور عمليــات التجــهيز املفتوحــــة 

القائمة يف بيئة افتراضية تعتمد على شبكة ”الويب“. 
ـــــه إىل أن جتــــانس  وجـــرى حتليـــل للورقـــة أشـــري في - ٢٥
االحتياجات املقبلة وسالسـة جوانبـها املختلفـة يتطلـب إنشـاء 
هيكل أساسي ناجح للبيانات املكانية مع توفر املعرفة الشـاملة 
باهليـاكل التنظيميـة والتطـورات التكنولوجيـــة وأســاليب مجــع 
البيانات. وقد أصبح من املتفق عليه بصفة عامة أن املعلومـات 
املكانية تؤثر علـى نسـبة ٨٠ يف املائـة تقريبـا مـن عمليـة صنـع 
القرار اليت يقوم ا اإلنسان، كما أنه ال ميكن االستغناء عنـها 
ـــك. وواضــح أن  كمـورد ممـاثل للموظفـني واألمـوال وغـري ذل
البيانــات املكانيــــة ختـــدم تطبيقـــات متنوعـــة، كمـــا أن إدارة 
املعلومات املكانية قد اكتسبت أمهية بالغة يف البلـدان املتقدمـة 
النمو والبلدان النامية على حد سواء، وكذلك يف البلدان الــيت 

متر مبرحلة انتقالية. 
واهليكـل األساســـي للبيانــات املكانيــة هــو ”مظلــة“  - ٢٦
ـــاييس واإلجــراءات الــيت تتفــاعل يف إطارهــا  للسياسـات واملق
ـــات لتعزيــز كفــاءة االســتخدام واإلدارة  املنظمـة والتكنولوجي
وإنتاج البيانات املكانية. ووضع هيكـل أساسـي وطـين للبيانـات 
املكانيـة يتطلـب التعـاون واسـتخدام املـهارات حلـل الرتاعــات. 
واهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة الوطنيــة ســتكون هلـــا 
احتياجات خمتلفة على حسب حاجات البلد، كما أنـه جيـب، 
يف الواقــع، أن تكــون علــى درجــة مــن املرونــة تســــمح هلـــا 
بالتكيف مع احلاجـات املتغـرية. والقـدرة علـى دمـج البيانـات 
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بنجـاح هـــي جــانب هــام لتطويــر اهليكــل األساســي الوطــين 
ـــات  للبيانــات املكانيــة. والتدريــب يف جمــال اســتخدام معلوم
ـــات املكانيــة واســتخدام هــذه  اهليكـل األساسـي الوطـين للبيان
املعلومات يف عمليات التحليل هلمـا أيضـا أمهيـة بالغـة بالنسـبة 
لالستفادة منها، غري أن التدريـب ينطـوي علـى تكلفـة باهظـة 
وعلى مشكلة تتعلــق بالسـوقيات. والتكنولوجيـا اجلديـدة الـيت 
تسمح باملشاركة عن بعد ستخفف من بعض الصعوبات الـيت 
تكتنف هذه املسائل حبيث تتمكن البلدان النامية من احلصـول 
على التدريب يف الوقت املناسـب. واسـتخدام شـبكة ”اإلنـترنت“ 
له دور رئيسي يف التدريـب وتطويـر التكنولوجيـا. وقـد عرضـت 
اجلوانب املختلفة لدمج البيانات املكانية، كما عرضـت بعـض 
األمثلة للتطويرات التكنولوجيـة. واألمثلـة احملـددة الـيت قدمـت 
تشــمل بعثــة مجــع املعلومــات الطبوغرافيــة بأجــــهزة الـــرادار 
احملمولـة بـاملكوك. وجـرت مناقشـة تكنولوجيـا النظـام العـــاملي 
لتحديــد املواقــع، إضافــــة إىل التطـــور الـــذي قـــد حيـــدث يف 
املســـتقبل، وأشـــري إىل أن إلغـــاء االنتقائيـــة يف إتاحـــــة هــــذه 
التكنولوجيا ميثل خطوة بارزة رئيسية. وجيب تطويـر أسـاليب 
مجع البيانات حبيث تصبح أكثر كفاءة، كمـا جيـب أن تصبـح 
تلك األساليب أكثر حساسية للتراث احلضاري واملسائل البيئية. 

وعرض االحتاد الدويل للمساحني ورقة بشأن العالقـة  - ٢٧
فيما بني إدارة األراضي واهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة 
والتنميـة املسـتدامة، مبـا يؤيـد بشـدة مقولـة أن اخلطـط احلاليـــة 
إلدارة األراضـي متتـد جذورهـــا يف منــوذج لتســويق األراضــي 
وللملكية اخلاصة يرجـع إىل قـرون عديـدة، وأن تلـك اخلطـط 
ال تدعـم احلاجـات الوطنيـة واإلقليميـة احلاليـة إلدارة البيانــات 
املكانية. وأشار املؤمتر إىل أن تطوير نظم إدارة األراضي كـان 
دائما متسما بالدينامية ويعكس تفـاعل اتمـع مـع األرض يف 
ـــيت حتــرك التغيــري يف  فـترات زمنيـة خمتلفـة. والدوافـع العامليـة ال
الوقـــت احلـــايل، مثـــل ازديـــاد التوســـــع احلضــــري وعوملــــة 
االقتصادات وتطوير التكنولوجيـات، إضافـة إىل ضغـوط بيئيـة 

مثل أمناط االستخدام غري املستدام لـألرض، تشـري مجيعـها إىل 
ــــاك حاجـــة يف املســـتقبل إىل نظـــم متعـــددة  أنــه ســتكون هن
ـــإدارة  األغـراض لرسـم اخلرائـط وإىل جتديـد األفكـار املتعلقـة ب
األراضـي. وسـيتطلب بـذل جـهود فعالـة وناجحـــة مــن أجــل 
حتقيق التنمية املستدامة عمليـة أكـثر تعقيـدا الختـاذ القـرارات. 
والتوصيــات املقترحــة الــيت نوقشــت يف املؤمتــر تشــمل دعـــم 
إعالن باثورست الصـادر عـن األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل 
للمساحني، وهو اإلعالن الذي يدعو إىل تكوين رؤيـة وطنيـة 
تشــمل إدارة األراضــــي، ورســـم اخلرائـــط والبيئـــة والتنميـــة 
املستدامة، يف سياق هيكل أساسـي للبيانـات املكانيـة. وأشـار 
املؤمتر إىل أن االنتقال إىل خطـط جديـدة إلدارة األراضـي لـن 
يتحقق بشكل مباشـر إال يف البلـدان الـيت أصبحـت اقتصاداـا 
مستقرة بالفعل، وإىل أن خطط دعم إدارة األراضي هي نتــاج 

للتنمية املستدامة أكثر مما هي حمرك هلا. 
قدم قسم رسم اخلرائط باألمانة العامة لألمـم املتحـدة  - ٢٨
تقريرا يغطي الـربامج الـيت جيـري العمـل ـا والـربامج اجلديـدة 
داخل األمم املتحدة لتنسيق االحتياجــات الداخليـة والتشـغيلية 
إىل املعلومــات اجلغرافيــة ولتحديــد مفــهوم لقــاعدة البيانـــات 
اجلغرافيـة يف األمـم املتحـدة. وأعلنـت األمـم املتحـدة أن عــددا 
كبريا من املنظمات والوكاالت يف داخلها تستخدم باسـتمرار 
أنواعـا كثـرية مـن املعلومـــات اجلغرافيــة املســتقاة مــن خمتلــف 
املصـادر. وتدعـم هـذه املعلومـات جمموعـةً واسـعة التنـوع مــن 
أنشـطة األمـــم املتحــدة، مبــا فيــها املســاعدة املتعلقــة باإلغاثــة 
اإلنسانية، وعمليات حفظ السالم، وحل الرتاعات، والـربامج 
اإلمنائيـة. ومت حتديـد احلاجـة إىل تنسـيق هـذه األنشـطة املتفرقــة 
للتخلـص مـن االزدواجيـة يف مجـع البيانـات وحتليلـها. ونتيجــة 
لذلك أنشئ فريق عامل معين باملعلومات اجلغرافية تابع لألمـم 
املتحدة يف عام ٢٠٠٠، هدفه النهائي حتديد خطة استراتيجية 
تسـمح لألمـم املتحـدة بسـد احتياجاـا العامليـة إىل املعلومـــات 
اجلغرافيـة. ومـن املقترحـات ذات الصلـة بعمـل الفريـق اقــتراح 
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إنشاء قاعدة بيانات جغرافية تابعة لألمم املتحـدة، وأن تكـون 
قــاعدة بيانــات مســتدامة قابلــة للصيانــة ومتسلســلة تتضمـــن 
املواضيـع املكانيـة األساسـية. وسـيعتمد إنشـاء قـاعدة البيانــات 
علـى التعـاون الوثيـق بـني األمـم املتحـدة والســـلطات الوطنيــة 
لرســم اخلرائـــط للحصـــول علـــى جمموعـــات مـــن البيانـــات 

األساسية املوثوقة اليت ميكن تقامسها يف شبكة المركزية. 
وعرضـت يف ورقـة أخـرى أمهيـة التسـميات اجلغرافيــة  - ٢٩
القياســية باعتبارهــا طبقــة أساســية مــن البيانــات يف اهليـــاكل 
األساسية للبيانات املكانية. ومع أن أمساء األمـاكن تعتـرب أمـرا 
مسلَّما به يف العادة، إال أنه اعترب أن من املهم جدا أن يعـترف 
صانعو السياسات وخمططو البيانات املكانية بـالفوائد العظيمـة 
املتوخاة من وجود سجل وطين ألمساء املواقع اجلغرافية وذلك 
لضمـان تسـمية األمـاكن بطريقـة خاليـة مـن الغمـوض اســتنادا 
إىل فـهم النـاس هلـا، ويف ضمـان احملافظـة علـى السـجل الثقــايف 
الثمني للتفاعل البشري مع املساحات الطبيعية ممـا ينعكـس يف 
األمسـاء اجلغرافيـة. وأوجـز التقريـر نشـاط فريـق اخلـرباء التـــابع 
لألمــم املتحــدة واملعــين باألمســاء اجلغرافيــة ومؤمتــرات األمـــم 
املتحدة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافيـة. وأوصـي بـأن املبـادئ 
اليت يتبناها فريق اخلرباء هذا ميكن إدماجـها بصـورة مفيـدة يف 
تصميم اهلياكل األساسية الوطنية واإلقليمية للبيانات املكانيـة، 
مع اختاذ ترتيبـات لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة الوطنيـة، وتطويـر 
مبادئ توجيهية وطنية متعلقة بأمساء املواقع اجلغرافيـة، وإنشـاء 
قواعــد بيانــات وســجالت ومعــاجم متعلقــة بأمســــاء املواقـــع 

اجلغرافية. 
ـــا تقريــرا عــن إنشــاء اللجنــة  وقـدم منـدوب كولومبي - ٣٠
الدائمة املعنية بالبيانـات املكانيـة يف منطقـة األمريكتـني. وعـن 
تطـور هـذه اللجنـة وأنشـطتها وكـانت اللجنـة نتيجـة مباشـــرة 
لقرار اقترح يف املؤمتر السادس، املنعقـد يف عـام ١٩٩٧. وقـد 
تطلب إنشاء اللجنة عملية دامت ثالث سنوات، وساهم فيها 
مسامهات كبرية معهد البلدان األمريكية للجغرافيـا والتـاريخ، 

وإدارة اهليئــات الوطنيــة لرســم اخلرائــط يف أمريكــا اجلنوبيــــة 
واسبانيا والربتغال، ومبادرة شبكة البيانات املكانية اجلغرافيـة. 
وتعمــل اللجنــة بصــورة كاملــة ولديــها رؤيــــة معـــرب عنـــها، 
وجدول زمين لالجتماعات، وأفرقة عاملة.  وعلى الرغـم مـن 
التقـدم احملـرز منـذ عـام ١٩٩٧، مل يتـم حتديـد مجيـع املفـــاهيم 
املتعلقة باهلياكل األساسية للبيانات املكانية حتديـدا واضحـا أو 
فهمها. ولوحظ وجود فجوة بني أخصـائيي البيانـات املكانيـة 
وصـانعي السياسـات، وتدعـو احلاجـة إىل ســـد تلــك الفجــوة 
للمسـاعدة علـى تـأمني املسـتوى املطلـوب مـــن الدعــم املــيزين 
لصـاحل هيئـات رسـم اخلرائـط الوطنيـة؛ وبنـاء هيكـــل أساســي 
ناجح للبيانات املكانية، مع االهتمام كما ينبغي بــ ”حداثـة“ 
ـــى املســتوى الوطــين، وتوفــري امليزانيــات  طبقـات البيانـات عل
املوثوقـة املطلوبـة للمنظمـات الوطنيـة لرسـم اخلرائـط. وإضافــة 
إىل ذلك تدعو احلاجـة يف داخـل منطقـة األمريكتـني إىل إيـالء 
اهتمام أكرب بوضـع وتنفيـذ معايـري للبيانـات املكانيـة، لضمـان 
كـون البيانـات مفهومــة ومتاحــة ومتماســكة وموثقــة توثيقــا 
جيـدا. ومـن التوصيـات املقترحـة الـيت نوقشـت تعزيـــز مكانــة 
ــــة  اهليئــات الوطنيــة لرســم اخلرائــط، وتنفيــذ الــربامج التثقيفي
والتدريبيـــة لتحســـــني القــــدرات البشــــرية علــــى اســــتغالل 
التكنولوجيـا، ومواصلـة إعـادة تنظيـم مؤمتـرات األمـم املتحــدة 
اإلقليمية املعنية برسـم اخلرائـط، وإحصـاء جمموعـات البيانـات 
واملبــادرات العامليــة، وتشــجيع املشــاريع اإلرشــــادية، وبـــذل 

اجلهود اهلادفة إىل التنسيق والتعاون. 
وقدم مندوب الربازيل موجزا للتقدم الـذي مت حتقيقـه  - ٣١
يف تطويــر ”ســريغاس“، وهــو النظــام املرجعــي اجليوديســـي 
ألمريكا اجلنوبية. وقد ا هـذا النظـام انطالقـا مـن حالـة كـان 
فيها العديد من البلدان يف األمريكيتـني قـد اعتمـد مـع الوقـت 
عـددا مـــن األنظمــة املرجعيــة اجليوديســية األفقيــة والعموديــة 
املختلفـة، وذلـك لالسـتخدام الوطـين، ممـا جعـــل العالقــة بــني 
البيانـات املكانيـة الـيت تنتجـها البلـدان املختلفـة صعبـــة للغايــة. 
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وقد تطورت النظم املختلفـة عـرب وسـائل جيوديسـية تقليديـة، 
وتنطـوي علـى عـدد مـن األخطـاء باملقارنـة مـع النظـم األكــثر 
حداثـة القائمـة علـى النظـام العـاملي لتحديـد املواقـــع. وكــانت 
األهداف األصلية لسريغاس تتمثل يف تطوير شبكة جيوديسية 
عاليـة الدقـة تغطـي أمريكـا اجلنوبيـة ويف حتديـــد نظــام موحــد 
للبيانـات أرضيـة، وحتديـد نظـام مرجعـي جيوديســـي ألمريكــا 
اجلنوبيـة. وقـد انتـــهى العمــل املتعلــق ــذه األهــداف أساســا 
حبلـول عـام ١٩٩٧، وبعـــد ذلــك بــدأ العمــل لتحديــد نظــام 
مرجعـي عمـودي مشـترك للمنطقـة، يشـــمل أمريكــا اجلنوبيــة 
ومنطقة البحر الكارييب. ومن املقـرر تقـدمي تقريـر عـن النتـائج 
املتعلقــة ــذا اجلــانب يف شــباط/فــرباير ٢٠٠١. وقــد كــــان 
مشروع سريغاس مثاال رائعا للتعاون اإلقليمي والدويل إلجياد 

حل ملشكلة بالغة التعقيد تتعلق بالبيانات املكانية. 
وقدم مندوب اليابان تقريرا عن نشاط اللجنة الدائمة  - ٣٢
املعنية باملعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادي ومؤمتر األمـم 
ـــيا  املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر املعـين برسـم اخلرائـط آلس
ـــا.  واحمليـط اهلـادئ، املنعقـد يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ يف ماليزي
ـــة  وُوصفــت اللجنــة الدائمــة بأــا مشــاة يف مفهومــها للجن
الدائمـة املعنيـة بالبيانـات املكانيـة يف منطقـة األمريكتـني، وقـــد 
عقـدت اجتماعـها األول يف عـام ١٩٩٥ وكـان األعضـاء مــن 
إدارات املنظمـات الوطنيـــة الـــ ٥٥ املعنيــة برســم اخلرائــط يف 
املنطقة. ومنذ ذلك الوقـت، تعقـد اللجنـة الدائمـة اجتماعـات 
ســنوية. وكــان املؤمتــر اإلقليمــي اخلــامس عشــر مــن حيـــث 
األسـاس ترتيبـا تعاونيـا مـع اللجنـة الدائمـة، مـع التركـيز علــى 
أوراق يدعــى اخلــرباء لتقدميــها. وأنشــئت خــالل االجتمـــاع 
ــــة وذلـــك لتنـــاول  أفرقــة عاملــة جديــدة تابعــة للجنــة الدائم
موضوعــــات اجليوديســــيا اإلقليميــــة والبيانــــات األساســــــية 

واملساحةَ وتعزيز املؤسسات. 
ــــــة الدوليـــــة للتصويـــــر املعيـــــاري  وقدمــــت اجلمعي - ٣٣
واالستشعار من بعد ورقة عن التطورات يف اجلمعية. وكانت 
هناك مقدمة موجزة حتدد وتوضح طبيعة اجلمعيـة. كمـا كـان 

هنـاك شـرح وجـيز لبعـض اجلوانـب األساســـية للمصطلحــات 
والتعـاريف. وأشـري إىل وجـــود طلــب مــتزايد علــى البيانــات 
ــــادة اســـتخدام الوســـائل التلقائيـــة  الرقميــة ممــا يــؤدي إىل زي
السـتخالص املعلومـات، خاصـة فيمـا يتعلـق ببيانـــات ارتفــاع 
التضـاريس والصـور املتعـامدة. وكـــانت هنــاك مناقشــة عامــة 
تركـز علـى البيانـــات الســاتلية مــع االهتمــام بصــورة خاصــة 
بالبيانـات املكانيـة (ثالثـني مـترا) والطيفيـة (املتعـددة األليــاف) 
العاليــة الدقــة وكذلــك البيانــات ذات التغــري الســريع مبــــرور 
الزمن، اليت تتسم باخنفاض الدقة، حيث تـتراوح مـن ١ إىل ٤ 
كيلومـترات. وسـوف يعتمـد اخليـار علـى التطبيـق احلاســـويب. 
وتشـكل الدقـة البالغـة مـترا واحـــدا هدفــا يف مقــاييس الرســم 
الكبـرية البالغـة ١: ٤٠٠ ٢، وهـي سـتتحقق يف حـوايل مخــس 
ـــة جــوا وسيســتمر  سـنوات. وال تـزال تسـتخدم النظـم احملمول
استخدامها، ولكن سيتم استبدال النظم التقليدية القائمة علـى 
الفيلـم بنظـام رقمـي. وهنـاك أيضـا طلـب مـتزايد علـى تطبيـــق 
ـــة.  أكـثر دقـة يف حتديـد االرتفاعـات لنظـام املعلومـات اجلغرافي
وحديثـا، اســـتخدمت تكنولوجيــا مطــورة لتحديــد االرتفــاع 
وهي نظام مسح التضاريس بالليزر. وهنالك حاجة كبرية إىل 
وضـع معايـري للبيانـات املتعلقـــة بكــل مــن الصــورة واالجتــاه. 
وينطوي مجع البيانـات رقميـا علـى ممـيزات وعيـوب يف نفـس 
الوقــت. وتشــمل املمــيزات اســتخدام التكنولوجيــا اجلديـــدة 
والتكنولوجيـــا الـــيت تســـمح باســـتخدام تقنيـــات أخــــرى يف 
األنشطة احلاسوبية. ومن العيوب اليت لوحظت كلفة املعـدات 
وكلفـة احلصـول علــى البيانــات ذات الدقــة العاليــة وكذلــك 
تكلفة النقل واإلمداد والتدريب الضروري. ومن القضايا الـيت 
تؤثــر تأثــــريا ســـلبيا علـــى البلـــدان الناميـــة التدريـــب ونقـــل 
ــــص  التكنولوجيـــا وصيانـــة املعـــدات وحتديثـــها وكذلـــك نق

املساعدة يف االستفادة من الظروف السريعة التطور. 
وقدمت الرابطة الدوليـة لرسـم اخلرائـط ورقـة بعنـوان  - ٣٤
”التطورات يف رسم اخلرائط وحتديات نشر البيانـات املكانيـة 
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اجلغرافيـة“. وقُـدم بيـاُن مهمـة الرابطـة الدوليـة، ولوحـــظ أــا 
هي السلطة العامليـة لرسـم اخلرائـط، ومـن مجلـة اجلوانـب الـيت 
ذكرت أن اخلريطة هي صورة رمزية حلقيقة اجلغرافية. وهناك 
أسباب كثرية لوجود الرابطـة، ولكـن تركـز االهتمـام بصـورة 
ــــة عـــن طريـــق اخلرائـــط،  خاصــة علــى حــل املشــاكل العاملي
وتشـجيع اسـتخدام املعايـري املهنيـة والتقنيـة. وتعقـد كـلَّ أربــع 
سـنوات مجعيـة عامـة ومؤمتـر فــين. وتضــم الرابطــة ٨٢ دولــةً 
عضوا. وقُدم موجـز لتـاريخ علـم رسـم اخلرائـط مـن العصـور 
القدميـة إىل يومنـا هـذا. وتشـكل اخلرائـط الواجهـة البينيـة مـــع 
عـدد مـن النظـم. وعلـم رسـم اخلرائـط هـو األداة الـيت تســمح 
ـــائق اهلامــة. ومــن احملتمــل أن حتــدث زيــادة يف  بتجسـيد احلق
مسح اخلرائط القدمية الستخالص البيانات والتطبيق اجلـاري. 
وستســهل التطــورات يف علــم رســم اخلرائــط زيــادة تطويـــر 
ـــة علــى املســتويات العــاملي  اهليكـل األساسـي للبيانـات املكاني
والوطــين واحمللــي. وجــرت بعــد ذلــك مناقشــة لالجتاهـــات، 
وتشـــمل التكنولوجيـــا واالخـــــتزان واالتصــــاالت واملعايــــري 
واألسـاليب اجلديـدة. وجـرت مناقشـة مفصلـــة تتعلــق بإنشــاء 
ـــات املكانيــة اجلغرافيــة وتصنيــف هــذه البيانــات  قواعـد البيان
مكانيــا إىل اهلندســة الفراغيــة والطوبولوجيــــا، مـــع تصنيـــف 
البيانات الوصفية حسب اخلصائص والوظائف. وتبعت ذلـك 
ــــى  مناقشــة تتعلــق باملتطلبــات ووضــع النمــاذج، ركــزت عل
النموذج املفاهيمي ومنوذج متثيـل الكيانـات. ومشلـت املناقشـة 
ـــات  اإلضافيـة منـوذج التطبيـق، وحتديـد خصـائص قواعـد البيان
وتصميمـها، وكذلـك الصيانـــة واإلدارة. مث جــرى اســتعراض 
للمتطلبات األساسية وفئات إبراز خصائص البيانات املشـتقة، 
ـــــة، وإنشــــاء اهليــــاكل األساســــية  وكذلـــك احلـــدود اإلداري
واســــتخدام األرض واهليدرولوجيــــا والتضــــاريس واألمســـــاء 

اجلغرافية. 
٣٥ - وقدمت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ورقـة بعنـوان 
”املعايـري املكانيـة باعتبارهـا قـاعدة هليكـــل أساســي مكــاين -

جغرايف مستدام للبيانات“ واملنظمة هيئـة مسـتقلة يقـع مقرهـا 
ـــة وجلنــة فرعيــة تقريبــا  يف جنيـف، وتتكـون مـن ٠٠٠ ٣ جلن
تضم أكثر من ٠٠٠ ٣٠ خبري يعملون لوضع املعايـري. وكـان 
يف اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة، وهي جلنـة املعلومـات 
اجلغرافية، حوايل ٥٠٠ مشارك خالل تارخيها الذي ميتد على 
مدى ست سنوات. ودعت الورقة إىل أن تكون املعايري نابعـة 
عن احتياجات السوق. وعلـى النحـو الـوارد يف مكـان آخـر، 
هنــاك آراء كثــرية متباينــة بشــأن اهليكــل األساســــي الوطـــين 
للبيانات املكانية، نظرا لالحتياجات املختلفة لكل من البلـدان 
اليت تنشئ النظام اجلديـد. وحـددت مبـادرة اهليكـل األساسـي 
العاملي للبيانات املكانيـة كثـريا مـن املتطلبـات، وتقـوم بإضافـة 
ــــة  الــدول واملنــاطق بطريقــة منهجيــة لتحقيــق غايتــها. وقابلي
التبـادل هـي قـدرة نظـام مـا علـى السـماح بتقاسـم املعلومــات 
والتطبيــق املتبــادل. وميكــن توحيــد البيانــات اجلغرافيــة علـــى 
الوجـه األمثـل عـن طريـق إدمـاج مفـاهيم املعلومـات اجلغرافيــة 
مع مفهوم تكنولوجيـا املعلومـات. ويتمثـل اهلـدف يف تسـهيل 
قابليـة التبـادل بـني نظـــم املعلومــات اجلغرافيــة. واملعايــري هــي 
اتفاقات موثَّقة تشتمل على مواصفات تقنية تستخدم بصـورة 
ـــالك  متســقة كقواعــد أو مبــادئ توجيهيــة أو تعــاريف. وهن
ــــة  عنــاصر متثــل البيانــات املكانيــة: نظــام املعلومــات اجلغرافي
التقليـدي؛ نظـم دعـم املشـاريع؛ اإلنتاجيـة الشـخصية أو مبعــىن 
أدق اخلدمات املتنقلة ذات القاعدة احملليـة. وقـد حققـت نظـم 
املعلومات اجلغرافية توازنا، بينما نظم دعـم املشـاريع – وعلـى 
األخص اخلدمات املتنقلة ذات القـاعدة احملليـة – تشـهد زيـادة 
ســريعة يف نشــاطها. ومــن املتوقــع أن حتتــــل اخلدمـــات ذات 
القـاعدة احملليـة املرتبـة الثانيـة مـن حيــث الطلــب واالســتخدام 
ضمن جوانب االتصاالت. وهنالك اآلن جلنـة توجيهيـة تضـم 
مخسة أفرقة عاملة، فضال عن أنشطة أخرى متفرقـة. واألفرقـة 
العاملـة هـي: فريـق اإلطـار واملراجـع، وفريـــق وضــع النمــاذج 
املكانيـة اجلغرافيـة، وفريـــق إدارة البيانــات املكانيــة اجلغرافيــة، 
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وفريـق خدمـات البيانـات املكانيـــة اجلغرافيــة، وفريــق املعايــري 
التشغيلية. ونطاق اللجنة واسع ويغطي كافة جوانب البيانات 
اجلغرافيـة. وليـس اهلـدف بـالضرورة وضـع معايـــري، بــل ربــط 
املعايـري املوجـــودة الــيت متــت املوافقــة عليــها. وهنــاك أنشــطة 
اتصال عديدة مع منظمات أخرى. ويتمثل اهلدف يف تسـهيل 
فهم استخدام املعلومات اجلغرافية؛ وزيادة توافرهـا والوصـول 
إليها؛ وإدماج املعلومات اجلغرافية وتقامسـها؛ واملسـاعدة علـى 
إنشـاء اهليـاكل األساسـية املكانيـــة اجلغرافيــة علــى املســتويات 

احمللي واإلقليمي والعاملي. 
وقدم املعهد الـدويل للمسـح الفضـائي وعلـوم األرض  - ٣٦
ورقة بعنوان ”املسائل االقتصادية يف تطـور اهليـاكل األساسـية 
للبيانــات الوطنيــة املكانيــة اجلغرافيــة“. وتعــاجل هــذه الورقـــة 
واحدة من الصور املتعددة اليت ميكن أن تتخذهـا االقتصـادات 
ـــى  املتعلقــة بكفــاءة وضــع األســعار، وكيفيــة تأثــري ذلــك عل
الوكاالت الوطنية لرسـم اخلرائـط، الـيت تكـون، بصفـة عامـة، 
متشـددة جـدا فيمـا يتعلـق مبنتجاـا، ومـع ذلـك يتعـــني عليــها 
إظـهار قدرـا علـى االحتفـاظ بسـالمتها االقتصاديـــة. وهنــاك 
تناقض فيما يتعلق بأن إمكانية وضع مقـاييس اقتصاديـة كميـة 
فيمــا يتصــل بالسياســــات العامـــة املتبعـــة للبيانـــات املكانيـــة 
اجلغرافية تكاد تنعدم فيما يبدو. ومبا أن هــذه البيانـات ورسـم 
اخلرائــط اســتثمار سياســي واقتصــادي، فمــا هــي متطلبـــات 
ـــوىل عــادة إعــداد  الكفـاءة االقتصاديـة؟ ومبـا أن احلكومـات تت
اهلياكل األساسية، فما هـي كيفيـة وضـع املعايـري الكميـة هلـذا 
النشاط؟ فاملقبول بصفة عامة هو أن البيانــات جيـب أن تكـون 
ـــت،  ذات معايــري كميــة، وأن تتســم بالكفــاءة، وبدقــة التوقي
وباملوثوقية، وأن تكون كاملة وحديثة. وحسبما جاء يف هـذه 
الورقة والنموذج املقدم، يتمثل اهلدف يف العمـل للوصـول إىل 
غايــة الــرتول بــالدعم إىل مســتوى الصفــر، أي الوصـــول إىل 
االكتفـاء الـذايت بـدون متويـل مباشـر. ويف املـاضي كـان رســم 
اخلرائـط يشـمل أنظمـة حتديـد املوقـع، واخلرائـط الطبوغرافيــة، 

واحلدود اإلدارية، واألمساء اجلغرافية. ويتعـني اآلن أن نضيـف 
النظم العاملية لتحديد املواقع، والنمـاذج الرقميـة لالرتفاعـات، 
ومناذج األشكال الطبوغرافية، أو رسـم اخلرائـط وفـق الطلـب 
احملـدد للمسـتخدم. ويتعـــني بصفــة خاصــة أن يتصــل اهليكــل 

الوطين للبيانات املكانية باالحتياجات الفعلية. 
ويتعني على الوكالة الوطنيــة لرسـم اخلرائـط أن حتقـق  - ٣٧
ــها  أهـداف ”االحتكـار الوطـين“، أو، بكلمـة أدق، يتعـني علي
أن تكـون قـادرة علـى وضـع وإنتـاج خرائـط بتكلفـة ال تقبـــل 
املنافسـة مـن حيـث القيمـــة ومكونــات العمــل. ففــي أحــوال 
كثـرية ال يسـعى املســـتخدمون بــالضرورة إىل احلصــول علــى 
اخلرائط الطبوغرافية التقليدية أكثر من سعيهم للحصول علـى 
شكل من األشـكال االبتدائيـة للمخططـات (منـاذج األشـكال 
الطبوغرافيــــة). وال جيــــب أن تكــــون القيمــــــة االقتصاديـــــة 
ـــى باإلطــار املتعلــق بــالتنظيم،  لالسـتيعاب سـالبة. فحينمـا يؤت
ميكن عندها فقط أن تناقش مسائل التجارة و/أو اخلصخصـة. 
ويتفق الكثريون على أن اخلصخصة الكاملـة والتامـة تتعـارض 
مــع الــدور االســتراتيجي للحكومــة. فقــد مينــح ترخيـــص أو 
تعطـى تسـهيالت، لكـن األمـر برمتـه يشـــكل اختيــارا بائســا. 
ــــرا ألن إمكانيـــة  فمــن املمكــن التوصــل إىل تعــاقد إداري نظ
احلصـول علـى عقـد تفـاوضي متاحـــة مــن جــانب احلكومــة. 
وهناك اتفاق بصفة عامة علـى أن التنميـة التقنيـة ستتسـبب يف 
زيادة العبء على الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائـط. فاملسـألة 
هـي كيـف ميكـن احلصـول علـــى بيانــات ذات معايــري كميــة 

بطريقة ذات كفاءة مثلى. 
وقدم البنك الـدويل ورقـة بعنـوان ”اهليكـل األساسـي  - ٣٨
للبيانـات املكانيـة وتطويرهـا: ـج البنـك الـدويل“. وناقشـــت 
هـذه الورقـة سـبل اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة املتاحــة 
للبنـك الـدويل، وأمهيـة هـذه اهليـاكل بالنسـبة للبنـك. ويوجـــد 
لدى البنك أيضا أكثر من ج مقبول إلنشاء هيـاكل أساسـية 
هلذه البيانات. وتتمثل البيانـات النمطيـة يف اهليـاكل األساسـية 
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للبيانـات املكانيـة لـدى البنـك يف أطـــر األنشــطة اجليوديســية، 
والطبوغرافيــا، واهليدرولوجيــا، واحلــدود اإلداريــة، واألمســــاء 
اجلغرافيـــة، والســـجل العقـــاري، وتأجـــري وقيمـــة ومســــاحة 
ــــــاالت العامـــــة،  األرض. وتتوفــــر البيانــــات بواســــطة الوك
واحلكومـات احملليـة، وأصحـاب املصلحـة يف القطـاع اخلــاص. 
وللــهياكل األساســية للبيانــات املكانيــة أمهيتــها لــدى البنـــك 
بوصفها من مفـاتيح صنـع القـرار، وسـالمة السياسـات العامـة 
املتعلقة باألرض، ودعـم التنميـة االقتصاديـة، وتشـجيع التنميـة 
ــــة والبيئيـــة، وبوصفـــها مـــن املكونـــات  املســتدامة االجتماعي
األساسية ملشاريع كثرية. وكــانت هنـاك مشـاريع كثـرية علـى 
امتــداد أمريكــا الوســطى، بينمــا ألقــي الضــوء حتديــدا علـــى 
مشــروع إدارة األراضــي يف الســلفادور. ومشلـــت األهـــداف 
تسـجيل مجيـع املمتلكـات، حضريـة وريفيـة، وخاصـة وعامــة. 
كما عزز نظام تسـجيل األرض، والسـجل العقـاري القومـي، 
وستتوىل وكالة رسم اخلرائط احلفاظ على استكمال وحتديث 
املعلومات، والتمويل الذايت للصيانة. وأنتـج املشـروع خرائـط 
كربى كاملة يف شكل رقمي مبقياس رسم يبلـغ ١ : ٠٠٠ ١ 
بالنسبة للخرائط احلضرية، و ١ : ٠٠٠ ٥٠ بالنسـبة خلرائـط 
ـــترا واحــدا يف املنــاطق  القطـر بأكملـه. ويبلـغ هـامش اخلطـأ م
الريفية، ومخسني سـنتيمترا يف املنـاطق احلضريـة يف مسـوحات 
الســـجل العقـــاري للقطـــــر بأكملــــه؛ وتوجــــد اآلن شــــبكة 
جيوديسية وطنية جديدة. وتوجد أيضــا شـراكة مـع البلديـات 
بغيـة حفـظ البيانـات. وسـتجرى اآلن دراسـة اقتصاديـة لتقييـم 
اجلــدوى االقتصاديــة للــهياكل األساســــية للبيانـــات املكانيـــة 
وإمكانية االستفادة منها، مما جيعل هـذه اهليـاكل تبـدو كجـزء 
أساسي من اهليــاكل األساسـية للتنميـة االقتصاديـة. ويتعـني أن 
تعقب ذلك شراكة إمنائية مـع البنـك الـدويل وفيمـا بينـه وبـني 
ـــــن اهليــــاكل األساســــية  األطـــراف األخـــرى ذات الصلـــة م
للبيانـات، مبـا يف ذلـك األمـم املتحـدة واللجنـة الدائمـــة املعنيــة 

باهليكل األساسي للبيانات املكانية للبلدان األمريكية. 

وقدمت اململكة املتحدة ورقة عن احتياجـات التنميـة  - ٣٩
وبنــاء القــدرات دعمــا إلنشــــاء وصيانـــة اهليكـــل األساســـي 
للبيانات املكانية. وجرى النظر يف دوافع التغيري يف بيئة اليـوم، 
مبا يف ذلك النظـام االقتصـادي اجلديـد، واجلماعـات اجلغرافيـة 
ـــن طريــق احلاســوب،  اجلديـدة املمثلـة يف مجاعـات تتواصـل ع
ــــات املكانيـــة  والتطــورات التقنيــة، والكــم املــتزايد مــن البيان
اجلغرافية املتاحة. وجرى التبليغ، يف اململكـة املتحـدة، عـن أن 
قيمـة املعلومـــات املكانيــة اجلغرافيــة مــن حيــث مســامهتها يف 
االقتصاديـات العامـــة، كــانت يف حــدود ١٠٠ مليــون جنيــه 
اســترليين، ممــا يؤكــد دورهــا كمرتكــز لقطاعــات اقتصاديـــة 
ــة  أساسـية عديـدة. وكـانت احلاجـة للبيانـات واضحـة، يف حال
البلدان النامية، دعما للعديـد مـن األنشـطة الوطنيـة واألنشـطة 
املرتكزة على اتمعات احمللية. ولكي حيقـق اهليكـل األساسـي 
الوطين للبيانات املكانية جناحا يتعـني وجـود عوامـل اشـتراطية 
ـــى املســتوى الوطــين،  مسـبقة، تشـمل االسـتقرار السياسـي عل
ـــاكل  وإدراك قيمــة هــذه البيانــات مــن جــانب القيــادة، واهلي
ـــدء إقامــة قواعــد  األساسـية لقـاعدة تشـغيلية، والقـدرة علـى ب
بيانات كربى، وإمكانيات التثقيف والتدريب. وجرى تأكيد 
ــوي،  أن االسـتثمار يف البيانـات القاعديـة أو األساسـية أمـر حي
وأن ازديـاد اســـتخدام البيانــات املكانيــة يف قطاعــات عديــدة 

يشكل قوى دافعة للكثري من األنظمة االقتصادية. 
وقدمت الواليات املتحدة األمريكية عرضا حيدد دور  - ٤٠
الوكالة الوطنية لألشكال التصويرية ورسـم اخلرائـط يف تقـدمي 
ــــني إكـــوادور وبـــريو يف  الدعــم التقــين ملفاوضــات الســالم ب
التسـعينات. وقـــدم اســتعراض خمتصــر للمعلومــات األساســية 
ـــة الــيت  للـرتاع احلـدودي، مـع تقـدمي وصـف للصعوبـات التقني
ـــة، والــيت أعــاقت  تسـببها تضـاريس األرض والظـروف املناخي
جهود ترسيم احلدود، وإنتاج ما يكفي من اخلرائط والبيانات 
املكانيــة اجلغرافيــة لدعــم عمليــة ترســيم احلــدود وحتديدهـــا. 
ـــاصر رئيســية مــن الوكالــة الدعــم لعمليــة تفصيــل  وتقـدم عن
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احلـدود، مبـا يف ذلـك اسـتغالل البيانـات املتحصـل عليـــها مــن 
ــة  القمـر الصنـاعي الكنـدي رادرسـات إلنتـاج خرائـط تصويري
للمنطقــة الــيت مل جيــر مــن قبــل رســــم خرائـــط كافيـــة هلـــا. 
واستخدمت البيانات السـاتيلية أيضـا لبنـاء مشـبهات للطـريان 
عرب املنطقة، بغية مساعدة املفاوضني يف تقييم خيارات ترســيم 
احلدود. وإثر طلب رمسـي مـن إكـوادور وبـريو، تولـت وزارة 
اخلارجية األمريكية تنسـيقه، قدمـت الوكالـة املسـاعدة التقنيـة 
يف صيـف وخريـف ١٩٩٩، إلنتـاج خرائـط رمسيـة للحـــدود، 

واكتملت العملية يف تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩. 
وقـدم منـــدوب كنــدا ورقــة عــن اســتطالع إمكانيــة  - ٤١
إعـداد دليـل لوضـع اخلرائـط، يكـون أداة لتحليـل حالـة تطـــور 
رسم اخلرائط علـى أسـاس قطـري، ولتقييـم األسـباب احملتملـة 
لنجاح أو عدم جناح إجياد بيانات فضائية علـى أسـاس قطـري 
أو إقليمي. وكان القصد مـن الدليـل أن يكـون مقياسـا نوعيـا 
ذا أسس إحصائية، يستخدم مخسة بـارامترات أساسـية، هـي: 
املنطقـة السـطحية الـيت أعـدت اخلرائـــط هلــا، وفــترة اإلنتــاج، 
واختـالف مسـتويات اإلنتـاج، وعـدد موضوعـــات البيانــات، 
وإمكانية احلصول على الوثائق. وجـرى تصنيـف البـارامترات 
كـي تسـمح بتخصيـص قيـم كميـة، كمـــا حــددت هلــا أوزان 
ـــني األمــم الناميــة  نسـبية. وغطـت الدراسـة ١٢٦ بلـدا، مـن ب
بصفة رئيسية. وأنتجت ُرسومات توضح نتـائج الدراسـة عـن 
آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة. وقـد افـترض وجـود عوامــل 
سياسية واقتصادية وتكنولوجيـة وجغرافيـة سـامهت يف إعطـاء 
النتـائج الـيت خـرج ـا الدليـل عـن أي أمـة منـها؛ وبقـي تقييــم 
النتائج حبثا عن املسببات مفتوحا أمام املزيـد مـن االسـتقصاء. 
وستدمج يف الدراسات املستقبلية متغريات سـياقية ومؤشـرات 
فرعيـة للتقييـم. وجـرت التوصيــة، يف ســياق مجــع املعلومــات 
لدعـم هـذا النـوع مـن التحليـالت الوطنيـة، بـــأن تعيــد األمــم 
املتحدة إحياء النشرة العاملية لرسـم اخلرائـط مـع التركـيز علـى 
البلدان املفردة؛ حيث شكلت الطبعـات السـابقة هلـذه النشـرة 

ـــا للمعلومــات عــن مركــز مجــع وإنتــاج البيانــات  مـوردا قيم
املكانية. 

وقــدم منــدوب هولنــــدا وصفـــا ملشـــروع يف تعليـــم  - ٤٢
البيانـات املكانيـة يتمركـز يف املعـهد الـدويل للمسـح الفضـــائي 
وعلـوم األرض يف إنشـيد. ويركـــز املشــروع علــى يئــة بيئــة 
عمـل واقعيـة لتنـاول وجتـهيز البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة، الـــيت 
تدعـــــم االحتياجـــــات التعليميـــــة والتربويـــــة، والبحــــــوث، 
واالستشــارات التقنيــة. ويســتخدم املشــــروع مدينـــة إنشـــيد 
وبياناا املكانية ذات الصلة كبـؤرة تركـيز علـى عـامل الواقـع. 
وجـرى مجـع وجتـهيز أنـواع خمتلفـة مـــن البيانــات مــن مــوارد 
عديــدة ومتباينــة، إلنشــاء هيكــل أساســي مصغــــر للبيانـــات 
املكانيـة، بغيـة اسـتخدامه مـن قبـــل طــالب وأســاتذة املعــهد. 
وتسـتخدم هـذه البيانـات يف احملـاضرات النظريـة لتأطـــري أمثلــة 
مشاكل البيانات، كما تستخدم البيانـات نفسـها يف التمـارين 
العملية، اليت تربط النظريات األكادميية باملشاكل اليومية لعـامل 
الواقع. ومتخض املشروع أيضـا عـن دروس متصلـة بـاجلوانب 
العملية إلدارة اهلياكل األساسية، ميكن تطبيقها على املسـتوى 

الوطين. 
وقدم مندوب فنلندا وصفا لثالثة مشاريع تبـني جنـاح  - ٤٣
دمــج البيانــات املكانيــة اجلغرافيــة علــى املســتوى اإلقليمـــي. 
ويتناول مشروع اخلارطة الرقمية ملنطقة حبر البلطيق مثانية مـن 
بلدان املنطقة، مع تقدمي كل بلد منها لبياناتـه الوطنيـة اخلاصـة 
به من أجل إنشاء قاعدة بيانــات متصلـة تضـم عنـاصر بيانـات 
األطـر األساسـية. واشـتمل مشـروع قـاعدة البيانـات اجلغرافيـة 
ملنطقــة حبــر بــارنتس علــى مســامهات مــن روســيا والســـويد 
وفنلندا والنرويج، بوصفه مشروعا إقليميا يغطي أجزاء أقصـى 
مشال أوروبا. وكـانت املشـاركة التضامنيـة لوحـدات أساسـية 
مــن املنظمــات الوطنيــة لرســم اخلرائــط عنصــــرا أساســـيا يف 
املشـروع. وسـيصدر قريبـــا قــرص مدمــج موعــة البيانــات، 
بينمـا يتوقـع أن يـئ املرحلـة الثانيـة بيئـة ترتكـز علـى الشــبكة 
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العاملية للحاسوب من أجل حفـظ البيانـات واقتسـامها. ومثـل 
املشروع الثالث ”اخلريطة األوروبيـة للعـامل“ مسـامهة أوروبـا 
يف مبادرة رسم خريطة للعامل، حيث تفرغـت مخـس وثالثـون 
هيئـة وطنيـة لرسـم اخلرائـط للعمـل يف املشـروع، بينمـا تولــت 
فنلندا مسؤولية إدارته. وسيكون قرار وكاالت رسم اخلرائـط 
بشـأن إنشـاء قـاعدة بيانـات متصلـة هـو احملـــرك للنــهج التقــين 
للمشروع. وقد بدأ العمل يف املشروع يف كــانون الثـاين/ينـاير 
ــــام ٢٠٠٢. وجيـــري  ٢٠٠١، وينتظــر أن يكتمــل بنهايــة الع

إنتاج املشاريع الثالثة مبقياس رسم ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١. 
وقـدم منـدوب اليابـان تقريـرا عـن التعـــاون التقــين يف  - ٤٤
عمــل املســوحات وإعــداد اخلرائــط والرســومات. فقـــد أدى 
اإلصــالح اإلداري الــذي أجــري يف ذلــك البلــد، يف كــانون 
الثــاين/ينــاير ٢٠٠١، إىل اجتمــاع معــــهد املســـح اجلغـــرايف، 
ـــة للمســح  وإدارة املسـح اهليدروغـرايف اليابانيـة، واهليئـة الوطني
األرضــي حتــت مظلــة وزارة األراضــــي واهليـــاكل األساســـية 
والنقل. وقدم التقرير وصفا إلعـداد اهليكـل األساسـي الوطـين 
للبيانات املكانيـــــــــة مبقـاييس رسـم تـتراوح بـني ١: ٥٠٠ ٢ 
و ١: ٠٠٠ ٢٥. وجـرت اإلشـــارة أيضــا إىل ثالثــة ضــروب 
من األنشطة اليت تستهدف التعاون التقين مع كـل مـن اليابـان 
والشـركاء األجـانب، يف جمـاالت التدريـب، وإرســـال اخلــرباء 

التقنيني، وإنشاء املشاريع املشتركة لرسم اخلرائط. 
وطـرح منـدوب املكسـيك آراء عـن مفـهوم البيانـــات  - ٤٥
األساســية، وأشــار إىل أــا متثــل املرتكــز جلميــع جمموعــــات 
البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة، وتشـكل األسـاس لرسـم اخلرائـــط 
على املستوى الوطـين. وقـال إن جتربـة املكسـيك تؤكـد أمهيـة 
التوثيـق الكـامل جلميـع القـرارات املتصلـة بالبيانـات األساســـية 
والبيانات املشتقة، وتؤكد الدور الرئيسي الـذي تلعبـه املعايـري 
كضـــرب مـــــن ضــــروب التوافــــق بــــني منتجــــي البيانــــات 
ومسـتخدميها. وقـدم التقريـر خمططـات ألنشـطة املكســيك يف 
جمال إنتاج البيانــات وإنشـاء مراكـز لتوزيـع البيانـات املشـتقة. 

وأجريــت مقارنــة بــني احتياجــات املكســيك مــــن البيانـــات 
ـــع مــا جــرى تعريفــه منــها يف اهليكــل األساســي  األساسـية م
ـــة للواليــات املتحــدة، ومــع مواضيــع  الوطـين للبيانـات املكاني
البيانــات األساســية ملشــروع رســم خريطــــة للعـــامل، حيـــث 
كشـفت عـن األمهيـة اخلاصـــة الــيت توليــها املكســيك ملســائل 
التربــــة، واملنــــاخ، واجليولوجيــــا، والظــــروف االجتماعيــــــة 

واالقتصادية للسكان. 
وقـدم ممثـل اجلمعيـة االسـبانية لرسـم اخلرائـط واملســح  - ٤٦
التصويـري واالستشـعار عـن بعـد تقريـرا عـــن التكنولوجيــات 
اجليولوجيـة املتعلقـة بالتنميـة العامليـــة. ويذهــب التقريــر إىل أن 
خالصة اآلثار املترتبة على التغـريات والتطـورات التكنولوجيـة 
يف القـرن العشـرين متثلـت يف التغـري اجلـذري الـذي حـــدث يف 
طرائق العمل والبحث املتعلـق مبعاجلـة املعلومـات اجليولوجيـة. 
ـــة يف احلاجــة إىل االســتفادة مــن  ويتمثـل جوهـر التنميـة العاملي
وصول كم املعلومات إىل مجيع مستويات السكان، مما يــؤدي 
ــــــات  إىل قيــــام ”جمتمــــع املعرفــــة“. وتضمنــــت التكنولوجي
اجليولوجيـــة احملـــــددة الــــيت جــــرى اســــتعراضها يف التقريــــر 
تكنولوجيـات مراقبـة األرض مـن الفضـــاء اخلــارجي، والنظــم 
العامليـة لتحديـد املواقـع، ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة. والحــظ 
التقريـر أن إدمـاج املعلومـات املكانيـة اجلغرافيـة يف نطـاق مـــن 
قواعـد البيانـات واألنشـطة االقتصاديـــة واالجتماعيــة قــد بــدأ 
بالفعل. ويتمثل أكثر املهام إحلاحا، حسبما أورده التقريـر، يف 
حتديـد السياسـات العامـــة الــيت تســاهم يف تطويــر واســتخدام 
التكنولوجيات اجليولوجية يف آلية تضامنية جتمـع بـني القطـاع 

العام وأصحاب مبادرات العمل يف القطاع اخلاص. 
وأبلغ مندوب من الواليات املتحدة عن املركز احلايل  - ٤٧
لربنـامج الندسـات ٧، بعـد ١٤ شـهرا مـــن بدئــه يف نيســان/ 
ــول/  أبريـل ١٩٩٩. وقـال إن اإلنتـاج والتوزيـع قـد بـدأ يف أيل
سبتمرب ١٩٩٩، حيث بيـع ٠٠٠ ١٢ صـورة حـىت اآلن تقريبـا. 
وأن التغطية على مستوى العامل متوفرة اآلن. وأن نوعية ودقة 
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البيانـات جتـاوزت التوقعـات. وأن مفتـاح جنـاح الربنـامج متثــل 
يف إنشـاء برامـــج شــراكات أعمــال لشــراء وتوزيــع البيانــات 
السـاتيلية، ويف برامـج العمـل اجلاريـة اآلن مـع أعضـــاء جمتمــع 
ــــي  الســوق التجاريــة. وأن مــيزات الندســات ٧ الرئيســية ه
منافسـة بياناتـه املسـتمرة لبيانـات برامـــج الندســات الســابقة، 
وازدياد طول موجاته الطيفية، ومعدل التقـاط الصـور اليوميـة 
املرتفـع، وإتاحـة جمـاالت اســـتخدام أفضــل. وأوصــى التقريــر 
جبمــع بيانــات علــى املســتوى املتوســط يف املســتقبل، لدعـــم 
االحتياجات اإلنسانية واألكادميية والسياسات العامـة. وذكـر 
أن مفاتيح النجاح يف املستقبل تتمثل يف اسـتمرار التضـامن يف 

العمل وإنشاء جتمعات تعاونية. 
ووصــف أحــد منــدويب الواليــــات املتحـــدة الوضـــع  - ٤٨
األصلـي واحلـايل لبعثـة مجـــع املعلومــات الطبوغرافيــة بأجــهزة 
الرادار احملمولة باملكوك الفضائي، والـيت هـي مشـروع تعـاوين 
تشارك فيه الوكالة الوطنيـة للصـور ورسـم اخلرائـط، واإلدارة 
الوطنية للمالحة البحرية والفضاء (ناسا) وخمترب الدفع النفثي. 
وأوضح أن هذه البعثة قد استهدفت وضـع تغطيـة شـبه عامليـة 
بالبيانات الرقمية للمرتفعات األرضية، يتـم مجعـها عـن طريـق 
نظام للقياس بـالتداخل الضوئـي األحـادي املمـر علـى املكـوك 
الفضائي لوكالة ”ناسا“. ومن املتوقـع أن تكـون املسـافة بـني 
كل موقع وغـريه ٣٠ مـترا، مـع ختصيـص ميزانيـة لكـل موقـع 
لتغطيـة تكـاليف مـا حيــدث مــن أخطــاء. ويتوقــع أن تشــتمل 
ـــات  النواتــج املشــتقة علــى ملــف للمســتوى األول مــن البيان
ـــك  الرقميـة للمرتفعـات األرضيـة املستنسـخة عينـات منـها، ذل
امللف الذي سوف ينشر، والذي يتمثل يف خريطة فسيفسائية 
من الصور الرقمية امللتقطة جبـهاز راداري ذي فتحـة تركيبيـة، 
والـيت تصـل درجـة وضـوح تفاصيلـها إىل ٣٠ مـترا، باإلضافــة 
إىل معطيـات خـط الشـاطئ. ومـن املقـرر أن يسـتكمل حبلــول 
عــام ٢٠٠٤ اخــتزال البيانــات بواســطة خمتــرب الدفــع النفثـــي 
وجمموعة من املتعهدين األكفـاء. ومـن املقـرر أن يبـدأ يف عـام 

٢٠٠٢ تسـليم بيانـات املرتفعـات األرضيـة قـارة قـــارة، علمــا 
بـأن أول بيانـــات ســيتم تســليمها هــي تلــك املتعلقــة بقــاريت 

أمريكا الشمالية واجلنوبية. 
ويف تقرير يستعرض بشكل عـام مـا حتقـق مـن تطـور  - ٤٩
ــــا املتعلقـــة باملعلومـــات املكانيـــة  وتقــدم يف جمــال التكنولوجي
اجلغرافيـة، تنـاول منـدوب أملانيـا عـددا حمـــددا مــن التطــورات 
ذات التأثــري البعيــد علــى مجــع املعطيــات املكانيــة وإنتاجــــها 
ـــن تقــدم هــائل يف  ومعاجلتـها. وقـد شـرح التقريـر مـا حتقـق م
تقنيــات حتديــد املواقــع، واملســح بــالتصوير الرقمــي، ورســـم 
اخلرائط الرقمية، والتطبيقات املكانية اجلغرافيـة ذات البعديـن، 
ـــام  مثـل التسـجيل العقـاري. كمـا اسـتعرض التقريـر بشـكل ع
ميدانـا مـهنيا صـاعدا، أال وهـــو املعلوميــات اجلغرافيــة. وأورد 
التقرير أمثلة حمددة ألشكال التقدم التكنولوجي الـيت كـان هلـا 
تأثريهـا يف أملانيـا، مبـــا يف ذلــك دائــرة حتديــد املواقــع األملانيــة 
”ســـابوس“ ومشـــروعا ”أكديـــس“ و ”ألكيـــس“ لرســـــم 
اخلرائـــط الرقميـــة واألعمـــال املســـاحية، ومنـــوذج مناســـــب 
سكسونيا السفلى الرقمية ذو درجة الوضوح العالية، واهليكل 
األساسي للبيانات املكانية اجلغرافية الدقيقـة اخلـاص بكوسـوفا 
ـــر  والـذي أنشـأته وكالـة الفضـاء األملانيـة DLR. واعتـرب التقري
معاجلة البيانات املكانية أهم مشكلة تواجه ميـدان املعلوميـات 

اجلغرافية. 
وقــدم منــدوب فــرتويال تقريــر بلــده عــــن مشـــروع  - ٥٠
ــــــتعراض  كارتوســــور، ذلــــك التقريــــر الــــذي اســــتهل باس
اإلصالحـات القانونيـة احلديثـة الـيت ُأجريـت منـــذ متــوز/يوليــه 
٢٠٠٠ فيما يتعلق بتنظيم األنشطة املتصلة باجلغرافيـا، ورسـم 
اخلرائط، والتسجيل العقـاري، والـيت تسـتهدف تعزيـز اهليكـل 
األساسـي الوطـين، ومحايـة الـتراث الوطـــين والثقــايف لفــرتويال 
على حنو ما ينعكس يف جغرافية البلد. وقد استهدف مشروع 
كارتوسور تغطية منطقة شاسعة جنويب حوض ـر أورينوكـو 
باخلرائط ومناذج املناسب الرقمية، إذ أن هــذه املنطقـة يصعـب 
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رسـم خرائـط هلـا بـالطرق التقليديـــة؛ وقــد كــان مــن األمهيــة 
مبكان لنجاح هذا املشروع االعتمـاد علـى تكنولوجيـا الـرادار 
ذي الفتحة التركيبية. وقد مشلت املرحلة األوىل مـن املشـروع 
حـوايل نصـف املنطقـــة املعنيــة؛ وســيتم تنفيــذ املرحلــة الثانيــة 
للمشـروع باسـتخدام نفـس التكنولوجيـا، مـع القيـــام بأعمــال 
إضافية ترمي إىل حتديد ارتفاعات األشجار حتديدا أفضـل مـن 
أجل احلصول على بيانـات أفضـل للمناسـب الرقميـة. وأشـيد 
يف هـذا الصـدد بإسـهام جامعـة املكسـيك الوطنيـة املســتقلة يف 

تدريب العاملني. 
وقـدم أحـد منـدويب الواليـات املتحـــدة تقريــرا حــول  - ٥١
األمهية األساسية لتوحيد أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة باعتبـار ذلـك 
عنصرا أساسيا يف اهليكل األساسي الوطـين للبيانـات املكانيـة. 
والحظ التقرير أنه يصعب أحيانا دمج أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة 
يف اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة نظـرا لضـــرورة إســهام 
علوم أخرى يف هذا اال، مثل التاريخ واللغويات، اليت غالبـا 
ما كانت على هامش عملية دراسة البيانات املكانية ومجعـها. 
ـــر التطــورات املتعلقــة بتوحيــد أمســاء املواقــع  وقـد مشـل التقري
ـــق  اجلغرافيـة يف أنشـطة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك إنشـاء فري
اخلـرباء التـابع لألمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، وعقـــد 
مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية. كمـا قـدم 
التقريـر عرضـا موجـزا لتـاريخ إنشـاء جملـس الواليـات املتحــدة 
املعين باألمساء اجلغرافية. وقد الحظ التقريـر أن األمـم املتحـدة 
قد دأبت، من خالل فريق اخلرباء التابع هلا ومن خالل املؤمتـر 
املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، علـى تشـجيع إنشـاء سـلطات 
وطنية معنية بأمساء املواقع اجلغرافية وتقوم علـى أسـاس قـانوين 
قـوي ترتكـز عليـه يف تنفيـذ برامـــج توحيــد األمســاء اجلغرافيــة 
الوطنية. واختتم التقرير باستعراض للدورات التدريبية املتعلقة 
بأمساء املواقع اجلغرافية اليت يتـم تقدميـها برعايـة األمـم املتحـدة 

ومعهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ. 
وقام االحتــاد الـدويل للمسـاحني بعـرض ورقـة بعنـوان  - ٥٢
ـــــن أجــــل التنميــــة  ”اهليـــاكل األساســـية إلدارة األراضـــي م

املسـتدامة“. وقـد أوضحـت هـذه الورقـة أن إقامـة أي هيكـــل 
أساسي للبيانات املكانية العامليــة يتطلـب التركـيز علـى مفـهوم 
التواصليـة أو الترابطيـة. وقـد حللـت الورقـة اهليكـل األساســي 
إلدارة األراضي باعتباره عنصرا من عناصر التنميـة املسـتدامة. 
وأوضحت أن العنــاصر الكليـة األوليـة الـيت تقـود عمليـة تغيـري 
املعلومـات املكانيـة تتمثـــل يف تطويــر التكنولوجيــا، وإصــالح 
االقتصاديات اجلزئية، والعوملة، والتنميـة املسـتدامة. علمـا بـأن 
هذا العنصر األخري على وجه اخلصوص سوف يكــون إحـدى 
القوى الدافعة يف جمال تطويـر السياسـات. وأوضحـت الورقـة 
أن السـجل العقـاري يقـوم علـى أســـاس تقســيم األراضــي إىل 
قطع، ويشتمل على سجل للمعلومات الراهنـة حـول حصـص 
األراضي. ويشتمل اهليكل األساسـي علـى حتديـد فريـد لقطـع 
األراضـي. ويتضمـن السـجل العقـاري األمـور املتعلقـــة حبيــازة 
األراضي، وإدارا، واستخدامها، وتنميتـها، وهـي أمـور كـل 
ـــة  منــها مرتبــط بــاآلخر. وتقــوم اهليئــة اإلداريــة بدعــم التنمي
املسـتدامة لألراضـي مـن خـالل اسـتخدام األراضـي اســتخداما 
يتسـم بالكفـاءة. ويالحـظ أن مفـهوم التســـجيل العقــاري قــد 
تطـور علـى مـر الزمـان، إذ كـــان ينظــر إىل األرض باعتبارهــا 
ثروة، مث أصبح ينظر إليها باعتبارها سلعة، مث مـوردا، مث أحـد 
مــوارد اتمــع. ومــن اجلوانــب الــيت يشــتمل عليــها اهليكـــل 
األساســي خمتلــف العنــاصر الضريبيــة، والقضائيــة، واإلداريــة 
للتنمية املستدامة لألراضـي، وغـري ذلـك مـن العنـاصر املتعـددة 
األغراض. ونوقشت أمثلـة حمـددة هلـذه اجلوانـب يف الدامنـرك، 
كمـا نوقشـت النـهج املتبـع يف بلـدان الشـمال األورويب بوجــه 
عام. ونوقشت اجلوانب املختلفة للـهياكل األساسـية للبيانـات 
املكانية، مبا فيها اجلوانـب النظريـة، والسياسـية، واالقتصاديـة، 
ـــة والتخطيــط.  ال سـيما فيمـا يتعلـق بنظـام املعلومـات اجلغرافي
وال تركز الورقة على األثر التعليمي آلخـر التطـورات يف هـذا 
ــــة يف أي  الصــدد. كمــا أوضحــت الورقــة أن اســتدامة التنمي
جمتمــع تتطلــب إنشــاء هيكــل أساســـي مؤسســـي وتنظيمـــي 
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مناسب. ويعد مفهوم ”تفريـغ املسـؤولية“ أو ”الالمركزيـة“ 
عـامال مـن عوامـل حتقيـق االسـتدامة، وهـو يشـري إىل مســتوى 
الكفاءة الذي يكون على أحسنه يف أخفض مستوى ممكــن أو 
ــــد أخـــذت اللجنـــة األوروبيـــة ـــذا  يف املســتوى احمللــي. وق
النمـوذج مـن منـاذج الالمركزيـة، وميكـــن اعتبــار هــذا النــهج 

ضروريا للتنمية املستدامة. 
وقام احتاد مسح األراضي وقياسها التـابع لرابطـة أمـم  - ٥٣
جنـوب شـرقي آسـيا بتقـدمي ورقـــة بعنــوان ”قــاعدة البيانــات 
املسـاحية الرقميـة املاليزيـة“. وتسـتعرض الورقـة عمليـة إعـــداد 
وتطبيــق قــاعدة البيانــات هــذه منــذ بداياــا. فقــد وضعـــت 
استراتيجية التحديث يف عام ١٩٨٦، ومشل تطبيقـها التشـغيل 
اآليل لعمليـة جتـــهيز البيانــات وتنقيــح األنظمــة، مبــا يف ذلــك 
تطور دور القطاع اخلاص، والتشاور مـع جمموعـة مـن اخلـرباء 
الدوليـني. وقـد بـدأ يف عـام ١٩٩٩ تطبيـق نظـام إدارة قـــاعدة 
ـــغيله جاريــا. وقــد مشــل هــذا  البيانـات املسـاحية ومـا زال تش
ـــة مــن األرض يديرهــا ١٢ مكتبــا  املشـروع سـتة ماليـني قطع
إقليميا. ومت تنفيذ نظام إدارة قاعدة البيانــات املسـاحية يف ١٢ 
دولـة بتكلفـــة تقــدر حبــوايل ٢٢ مليــون دوالر مــن دوالرات 
الواليـات املتحـدة. وتشـــمل مكونــات هــذا املشــروع نظامــا 
لضمـان اجلـــودة، ونظامــا إلدارة عمليــات التصويــر الرقمــي، 
وخدمــة معاوضــة حمســنة، والتوصــل إىل البيانــات عــن بعــــد 
وداخليـا، واالسـتعانة بالقطــاع اخلــاص يف أداء بعــض املــهام. 
وتشمل قواعد البيانات اليت يتم تشغيلها سجال عقاريـا رقميـا 
علـى املسـتوى احلكومـي ومعلومـات طبوغرافيـــة رقميــة علــى 
املسـتوى الوطـين. وتتضمـن عنـاصر جـودة البيانـات اجلغرافيـــة 
التسلسـل، واالكتمـــال، واالتســاق املنطقــي، إضافــة إىل دقــة 
املواقـــع والرمـــوز والعوامـــل الزمنيـــــة والدالليــــة. وتشــــتمل 
ـــى  االسـتراتيجيات والتوجـهات املسـتقبلية، يف مـا تشـتمل، عل
إقامـة منطقـة جتـارب يتـم تشـغيلها بشـكل كـــامل بدعــم مــن 
اهليكل األساسي الوطين للبيانـات املسـاحية. وناقشـت الورقـة 

مسـألة االسـتدامة املاليـة، كمـا ناقشـت جـا مشوليـا متكـــامال 
لتطوير قواعد املعطيات. 

وقـامت الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلرائـط بعـرض ورقــة  - ٥٤
بعنوان ”نشر البيانات املكانية اجلغرافية: احلقــائق، والعقبـات، 
واإلمكانيـــات“. ويــــوىل اهتمــــام كبــــري القتنــــاء البيانــــات 
وجتهيزها، وللمهام التقنية، ولكن عملية نشر البيانات املكانية 
اجلغرافية ال تقل أمهية عن ذلك. ومـن العوامـل املقيـدة لعمليـة 
نشــــر البيانــــات، املواقــــف املتخــــذة، واهليكــــل األساســـــي 
التكنولوجي القائم، واملعرفة العلميـة املتاحـة، وكذلـك مسـألة 
حــق النشــر. فعلــى ســبيل املثــال، تعتــرب املعلومــات املكانيـــة 
اجلغرافيـة يف بعـض البلـدان مـن املنـافع العامـة وتتـاح جلمـــهور 
الناس بال قيود، على حني أن نشر مثل هـذه البيانـات تفـرض 
عليه قيود يف معظم بلـدان أمريكـا الالتينيـة. وعلـى حـني جنـد 
أن قوانني وممارسات حقوق النشر راسـخة يف بعـض البلـدان، 
جند أا غــري ذلـك يف بلـدان أخـرى. ومـن العوامـل املؤثـرة يف 
عمليـة النشـر هـذه، العوملـة، والتطـور العلمـي، و ”احلـــق“ يف 
املعلومـات. وتـورد الورقـة بعـد ذلـك ”تصـورا إقليميـا عامــا“ 
ألمريكا الالتينية. ففـي هـذه القـارة ثقافـة عامـة تضفـي عليـها 
ذلك التجانس الضروري ألي منطقة. ويف هـذه املنطقـة يقـوم 
اتمع الدويل بإنتاج البيانات املكانية اجلغرافيـة واسـتخدامها. 
وال تزال احلكومات متثل قوة دافعـة يف جمـال النشـر، وهنـالك 
افتقـار ملحـوظ إىل إجيـاد ”ثقافـة املعلومـات“؛ وإن كـان منـــو 
ـــات الدوليــة (إنــترنت) واســتخدامها يعــد مــن  شـبكة املعلوم
العوامــل الرئيســية، حــاضرا ومســــتقبال، يف نشـــر البيانـــات. 
وينتظر أن يتحقق حبلول سنة ٢٠٠٥ حتسـن ملحـوظ يف هـذا 
الصـدد، وإن كـان سـيظل يتعـني إجنـاز الكثـري مـــن األنشــطة. 
وينبغي حبلول سنة ٢٠١٠ أن تكون املكاسب احملققة هي من 
الكفاية حبيث تؤدي إىل إجياد ”نواة أساسـية“. ومـن املـأمول 
أن تترسخ حبلول تلك السنة ومن خالل نشر البيانات ”ثقافــة 

املعلومات“ الالزمة. 
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ـــات املتحــدة بعــرض ورقــة  وقـام أحـد منـدويب الوالي - ٥٥
ــــة“.  بعنــوان ”األطلــس الوطــين للواليــات املتحــدة األمريكي
وأوضح أن هذا األطلس الوطين اجلديد للواليات املتحــدة هـو 
عمـــل طمـــوح مشـــــترك بــــني ســــائر األجــــهزة احلكوميــــة 
ـــري املعلومــات  واملؤسسـات التجاريـة والصناعيـة مـن أجـل توف
اجلغرافية الرمسية واملوثوقة. وقد حتقـق منـذ عـام ١٩٩٧ تقـدم 
كبـري وإجنـازات كثـرية، منـها تفعيـل شـبكة املعلومـات العامليــة 
(إنترنت)؛ وعقدة اهليكل األساسي الوطــين للبيانـات املكانيـة؛ 
ورسم اخلرائط التفاعلي؛ وخرائط الوسائط املتعددة الـيت تبـني 
النواحي الزمنية، واليت تتضمن مقاالت تتعلـق ـذا املوضـوع؛ 
ومواصلـة إعـداد اخلرائـط الورقيـــة التقليديــة. ومت إنشــاء جلنــة 
توجيهية لتوجيه األنشطة املتعلقة باالتفاقات والشراكات الـيت 
ــــات  تشـــمل ٢١ وكالـــة حكوميـــة احتاديـــة، ودائـــرة املعلوم
اجلغرافيـــة الوطنيـــة الكنديـــة، والقطـــاع اخلـــــاص. وتشــــمل 
الشراكات يف القطاع اخلاص معهد حبوث النظم البيئية لرسـم 
اخلرائـط باالعتمـــاد علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة، ودمــج 
البيانــات املكانيــة، وإدارة قواعــد البيانــات املكانيــة. كمـــا مت 
التوصــل إىل اتفــاق مــع مؤسســة ليكســون إلعــداد أســـاليب 
للتســويق وإســــداء املشـــورة فيمـــا يتعلـــق باإلنتـــاج وتقـــدمي 
اخلدمات. وتال ذلك عرض تفصيلـي خلدمـات رسـم اخلرائـط 
التفاعليـة علـى اخلـط الـيت تقدمـها دائـرة املعلومـــات اجلغرافيــة 
الوطنيـة األمريكيـة، مـع مالحظـة وجـود مـا يزيـد علـــى ٢٠٠ 
طبقـة خرائطيـة وإمكانيـة التوصـل إىل قـاعدة البيانـات الوطنيــة 
لألمسـاء اجلغرافيـة الرمسيـــة. ويتســم األطلــس الوطــين الرقمــي 
بإمكاناته الفائقة، واليت منها قدراته الواسعة النطـاق وخرائطـه 

العديدة املوضوعية واملتعددة الوسائط. 
وعرض مندوب اليابان ورقة بعنوان ”تعزيز مشـروع  - ٥٦
رســم اخلرائــط العــاملي“ فشــرح تــــاريخ املشـــروع ووضعـــه 
احلـايل.وقـد وضعـت فكـرة املشـروع يف مؤمتـر األمـم املتحـــدة 
املعـين بالبيئـــة والتنميــة املعقــود يف عــام ١٩٩٢. ويف تشــرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ وعقب رسـالة بعثـت ـا األمـم املتحـدة 
تدعو فيها الدول األعضاء يف منظمات رسم اخلرائـط الوطنيـة 
ــــاركة يف أنشـــطة  إىل اإلســهام يف تطبيــق هــذا املفــهوم واملش
ـــط العــاملي، طــرأت زيــادة ملحوظــة يف  مشـروع رسـم اخلرائ
األنشـطة املبذولـة يف هـذا الصـدد. وهكـذا، أصبـح يشــارك يف 
هـذا املشـروع حـىت اآلن ٨١ دولـة عضـوا، ويبــدي ٣٥ بلــدا 
اهتمامها باملشاركة فيه، وإن كانت تنتظر موافقـة حكوماـا. 
ويرتكز مفهوم اخلريطة العاملية على ثالثة مبادئ أساسـية هـي 
تغطيـة اخلريطـة للعـامل، أمجـع، واتســـاق مواصفاــا، وســهولة 
التوصل إليها. وتشتمل اخلريطة العامليـة علـى تغطيـة بـاخلرائط 
الرقميــة مبقيــاس ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١، مــع درجــة وضــــوح يف 
التفـاصيل األرضيـة تصـل إىل كيلومـتر واحـد، ويتـــم إعدادهــا 
ــــة. وتوجـــد ثالثـــة  عمومــا بواســطة ملفــات البيانــات القائم
مســـتويات للمشـــاركة يف إعـــداد اخلريطـــة العامليـــة فبلــــدان 
املستوى ”ألف“ يقوم كل منها بـإعداد هـذه اخلريطـة لنفسـه 
ولغريه من البلدان، على حني أن بلدان املستوى ”بـاء“ يقـوم 
ـــدان املســتوى  كـل منـها بـإعداد اخلريطـة لنفسـه فقـط. أمـا بل
”جيــم“ فتقــوم بتقــدمي البيانــات الالزمــة إلعــــداد اخلريطـــة 
العامليـة. وقـد صـدرت اإلخراجـة األوىل مـــن اخلريطــة العامليــة 
خلمسة بلدان. وتوفـر اخلريطـة العامليـة اإلطـار الـالزم للـهيكل 
األساسي للبيانات املكانية العاملية، الـذي وافقـت عليـه اللجنـة 

التوجيهية للهيكل األساسي للبيانات املكانية العاملية. 
ـــات املتحــدة بعــرض ورقــة  وقـام أحـد منـدويب الوالي - ٥٧
عنواــا ”القضايــا العـــابرة للحـــدود، الـــيت تدعـــم البيانـــات 
االحصائيـة للتطبيقـات املكانيـة اجلغرافيـــة واخلرائطيــة“. وقــد 
تنـاولت هـذه الورقـة عـددا مـن القضايـا املختلفـة الـيت تؤثـر يف 
استخدام البيانات االحصائيـة ودجمـها علـى خمتلـف مسـتويات 
ـــيت تدعــم التطبيقــات  اجلغرافيـا، وخمتلـف التواريـخ املرجعيـة ال
املكانية اجلغرافية واخلرائطية. وهنالك عقبات كثرية ال بد من 
تذليلـها مـن أجـل دمـج البيانـات. ومـن اخلصـائص الالزمــة يف 
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هذا الصدد، اجلغرافيا، والزمن، وثبـات التعريـف بغـض النظـر 
ـــات املدجمــة مرغوبــة جــدا ولكــن  عـن املصـدر. ونواتـج البيان
إجنازهـا شـديد التعقيـد. والقضايـا املتعلقـة ـذه املشـــكلة هــي 
تعـاريف البيانـات، وحتاشـي الكشـف عـن مصـــادر البيانــات، 
واجلغرافيا، والزمن. علمـا بـأن تعـاريف البيانـات تتغـري مبـرور 
الوقــت مبــــا يـــؤدي إىل قيـــام مشـــاكل يف ختزيـــن البيانـــات، 
وجتـهيزها، وعرضـها، وإعـادة توزيعـها. أمـا حتاشـي الكشـــف 
عـن مصـــادر البيانــات فيشــري إىل معاملــة البيانــات اجلغرافيــة 
املسـتقاة مـن مصـادر خمتلفـة علـى أـا شـيء واحـد، أو تقــدمي 
مجيع البيانات املسـتقاة مـن مصـادر خمتلفـة فيمـا خيـص منطقـة 
جغرافيـة واحـدة. ويزيـد هـذه املشـكلة تعقيـــدا علــى الصعيــد 
الــدويل القضايــا اإلداريــة والقانونيــة، واختــالف االجتاهـــات 
الثقافيـــة. وتعتـــرب اجلغرافيـــا والزمـــن مـــن العقبـــات لوجـــود 
جمموعـات خمتلفـة مـن احلـدود مـن نفـــس املســتوى اجلغــرايف، 
ووجــود إطــار خمتلــف، وبيانــات مرجعيــة خمتلفــة، ووجــــود 
اختــالف يف أدىن مســتوى جغــرايف تتوافــــر بيانـــات بشـــأنه. 
وهناك أربعة حلول عامة هلذه املشكلة. فيمكن األخذ بتـاريخ 
مرجعي مشترك، ومبجموعة مشتركة من التعاريف اجلغرافيـة. 
كمــا أن التغيــري يف عمليــة جتــهيز الكيانــات اجلغرافيــة غالبــــا 
ما يتم حبذر ودون إسراف، ويصدق ذلـك أيضـا علـى عمليـة 

توفري املعطيات على مستوى املوقع املبلغ. 
وقام مندوب الربازيل بعـرض ورقـة عنواـا ”أنشـطة  - ٥٨
املعلومات اجلغرافية للمعهد الربازيلي للجغرافيـا واإلحصـاء“. 
ـــا هــذا   وقـد نوقشـت يف الورقـة خمتلـف األنشـطة الـيت يقـوم
املعهد فيما يتعلق جبمع البيانـات املكانيـة اجلغرافيـة، وحتليلـها، 
واستخدامها. ويستهدف حتليـل هـذه البيانـات توفـري مـا يلـزم 
من أدوات لتحليل االحصاءات واالستفادة منها. ويسـتفاد يف 
هــذا الصــدد مبختلــف النواحــي املاديــة والثقافيــــة للبيانـــات، 
وبنتائج التحليل البيئي، لتحقيق النتائج الضرورية. وال بد مـن 
فـهم مجيـع جوانـب البيانـات مـن أجـل اإلدارة اجليـدة، واختــاذ 

القرارات املناسبة اليت تؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة. علما 
بأن رسم اخلرائط هـو األسـاس الـذي يرتكـز عليـه يف توصيـل 
ــــة.  هـــذه املعلومـــات، ولذلـــك فـــهو يعكـــس صـــورة مكاني
وتطبيقات رسم اخلرائط هي السـبيل لتمثيـل النمـاذج املكانيـة 
ــــات املصاحبـــة مـــن قواعـــد البيانـــات املختلفـــة  ودمــج البيان
واملتفاوتـة. وقـد ُأوردت بيانـات تعـداد السـكان لعـــام ١٩٩٦ 
بوصفها يف األساس بيانات متناظرة ونواتج تقليديـة. غـري أنـه 
ــل  يف عـام ٢٠٠٠، اسـتخدمت اخلرائـط الرقميـة كـأداة للتحلي
ونشر البيانات. وقد أدى إىل دعم عملية اإلنتـاج إنشـاء نظـام 
آيل لرسم اخلرائط تطلب التدريب على تشغيل النظـام العـاملي 
لتحديد املواقع، وحتليل البيانات، وكذلك التدريــب مـن أجـل 
احتياجات تقنية أخـرى. ومتـت رقمنـة بيانـات خـط السـاحل 
والطبوغرافيا باالستعانة بأفضل أو أكرب اخلرائـط واملخططـات 
املتاحة. ووضعت منهجية لتحديث البيانات سواء الواردة من 
ـــا يف ذلــك األمســاء اجلغرافيــة.  املنـاطق احلضريـة أو الريفيـة، مب
واسـتغرق هـذا العمـل مـا يقـرب مـن ثـــالث ســنوات، ومشــل 
الكثري من طبقات البيانات الرئيسية الالزمة لوضـع إطـار ألي 
هيكـل أساسـي وطـين للبيانـات املكانيـة. وعلـى الرغـم مــن أن 
الوكاالت الوطنية هي املستخدم األول حاليا هلذه املعلومات، 
فإن جمتمع مستخدميها قـد يتسـع نطاقـه يف املسـتقبل. كذلـك 
فــإن مجــع البيانــات ملشــروع اخلريطــة العامليــة ميضــــي وفقـــا 

للجدول الزمين املقرر. 
وقـام منـدوب أملانيـا بعـــرض ورقــة بعنــوان ”منظمــة  - ٥٩
جديــدة للمعلومــات اجلغرافيــة األوروبيــة“، وهــي مؤسســــة 
”يوروغرافيكــس“ الــــيت تعتمـــد علـــى شـــبكة تضـــم مجيـــع 
وكـاالت رسـم اخلرائـط الوطنيـة، وتسـتعني مبشـــاريع ونواتــج 
ــــاع  خمتلفـــة. وتدعـــم املؤسســـة أعضاءهـــا يف ســـعيها إىل إقن
احلكومات بأمهية إعـداد سياسـات وطنيـة مناسـبة فيمـا يتعلـق 
باملعلومات اجلغرافية. كما تدعم إقامة هيكـل أساسـي أورويب 
ـــامال  للمعلومـات اجلغرافيـة وتضـم هـذه املنظمـة ٢٨ عضـوا ع
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(يــؤدي مــا عليــه مــن مســتحقات ماليــة)، ومخســــة أعضـــاء 
منتسبني مع وجود ثالثة أطراف تنتظر موافقـة احلكومـة علـى 
انضمامها لعضوية املنظمة. علما أن اهليكل التنظيمي للمنظمة 
يدعـم األنشـطة مـن خـــالل األفرقــة العاملــة. وجيــري تنســيق 
مشــاريع حمــددة، وحتــال األعمــال إىل جملــس إدارة املنظمــــة. 
ويقترح إنشاء حمفل للبحث والتطوير تتمثل أهدافه يف تقاسـم 
ــــد  املعلومــات بــني وكــاالت رســم اخلرائــط الوطنيــة، وحتدي
جمـاالت االهتمــام املشــترك لتنســيق األســاليب واإلجــراءات، 
وتطويـر مفـهوم الشـــراكة، وتنظيــم حلقــات العمــل. وقــد مت 
حتديد بعض االستخدامات ذات األمهيـة، والـيت تشـمل، فيمـا 
تشمل، النظم املرجعية اجليوديسية، ودمج املعلومات، وتنقيـح 
قواعد البيانات اجليوديسية، واإلجراءات اليت تتخـذ االسـتعانة 
ـــــات  بشـــبكة املعلومـــات العامليـــة (إنـــترنت)، ونظـــم املعلوم
ــري  املسـاحية. وتسـعى مؤسسـة يوروغرافيكـس كذلـك إىل توف
إطـار سياسـي علـى املسـتوى األورويب، وهـي تدعـم املشــاريع 

اجلاري تنفيذها. 
وأعقب ذلك طرح استفسار وإجـراء مناقشـة مفعمـة  - ٦٠
باحليويـة حـول انتقـاء الطريقـة الـيت تتبـــع يف اســتخدام اســم 
األرضي. وأوضحت منظمـة الطـريان املـدين الـدويل أـا تنظـر 
يف منــوذج اجلاذبيــة األرضيــة ٩٦. وتســتخدم أوروبــا جمســـم 
اجلاذبيـة األرضيـة ٩٧، الـذي تقـارب دقتـه ســـنتيمترا واحــدا. 
ولوحظ يف املناقشات اليت تلـت ذلـك أن الدقـة األفقيـة جيـدة 
جدا يف كل مكان، غري أن الدقة الرأسـية تبلـغ عمومـا حـوايل 

متر واحد. 
وقد أخذ املؤمتر، يف جلسته العامـة األخـرية، املعقـودة  - ٦١
يف ٢٦ كانون الثاين/يناير، علما بتقارير اللجـان التقنيـة وقـرر 
ــــهائي للمؤمتـــر.  أن تدمــج ملخصــات التقــارير يف التقريــر الن

وناقش املؤمتر التوصيات املقترحة املقدمة من تلك اللجان. 
وقـام رئيـس اللجنـة األوىل، يف نفـس اجللسـة، بتقـــدمي  - ٦٢
ثالثة مشاريع قرارات، أوهلـا عنوانـه ”االحتياجـات اإلمنائيـة“ 

والثاين عنوانه ”بناء القدرات املؤسسـية والتعليـم والتدريـب“ 
ـــات احلديثــة يف  والثـالث عنوانـه ”اجلوانـب االقتصاديـة للعملي
ـــاكل األساســية للبيانــات  جمـال املسـح، ورسـم اخلرائـط، واهلي
املكانية اجلغرافية وإدارة األراضي“، وهـي مشـاريع القـرارات 
الـيت مت تقدميـها اســـتنادا إىل مشــاورات غــري رمسيــة. واعتمــد 
املؤمتر مشاريع القرارات الثالثة بصيغتها املعدلـة شـفويا (انظـر 

الفصل السادس). 
وقام مقرر اللجنـة الثانيـة، يف اجللسـة نفسـها، بتقـدمي  - ٦٣
مشـــروع قـــــرار عنوانــــه ”البيانــــات األساســــية: مشــــروع 
سريغاس“، والذي مت تقدميه بناء على مشاورات غـري رمسيـة. 
وقد اعتمد املؤمتر مشروع القرار بصيغته املعدلة شـفويا (انظـر 
الفصل السادس). وأخذ املؤمتر علما مبشروع قرار ثـان بشـأن 
األمســاء اجلغرافيــة. وهــو مشــــروع القـــرار الـــذي أدخـــل يف 
ـــة للبيانــات  مشـروع قـرار آخـر عـن اهليـاكل األساسـية الوطني
املكانية يف األمريكتني، وذلك بعـد مشـاورات غـري رمسيـة مـع 
أعضـاء هيئـة مكتـب املؤمتـر املنتخبـني وبعـض موظفـي األمانــة 

العامة لألمم املتحدة. 
وقـام مقـرر اللجنـة الثالثـــة، يف اجللســة ذاــا، بتقــدمي  - ٦٤
مخسة مشاريع قرارات، عنوان أوهلا ”إدارة األراضي واهليكل 
األساســي للبيانــات املكانيــة“، وعنــوان الثــــاين ”إســـهامات 
ـــة  اللجنــة الدائمــة املعنيــة بــاهليكل األساســي للبيانــات املكاني
ــــاكل األساســـية  لألمريكتــني“، وعنــوان الثــالث ”تنفيــذ اهلي
الوطنية للبيانات املكانية“ وعنـوان الرابـع ”اخلريطـة العامليـة“ 
وعنـــوان اخلـــامس ”فريـــق األمـــم املتحـــــدة العــــامل املعــــين 
باملعلومـات اجلغرافيـة“، وهـي مشـاريع القـرارات الـيت قدمــت 
بنـاء علـى مشـاورات غـري رمسيـة. وقـد اعتمـد املؤمتـر مشــاريع 
القــرارات اخلمســة بصيغتــها املعدلــة شــفويا (انظــــر الفصـــل 
السادس). وقد أخذ املؤمتر علما بطلب منــدويب أملانيـا وفنلنـدا 
فيمـا يتعلـق بقـــــــــرار الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي ١٣١ 
(د – ٦) املـــؤرخ يف ١٩ شـــباط/فـــرباير ١٩٤٨، والصـــــادر 
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بعنــوان ”تنســيق خدمــات رســــم اخلرائـــط الـــيت تقـــوم ـــا 
الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية“، والــذي حيتـاج إىل 
تنقيح وحتديث، نظرا ملا حدث من تطورات منـذ ذلـك احلـني 
يف جمـــال رســـم اخلرائـــط الرقميـــة وتكنولوجيـــا املعلومـــــات 
واالتصــاالت، وتأثــري هــذه التطــــورات العميـــق علـــى مجـــع 
البيانـات املكانيـة وإنتاجـها، ومعاجلتـها، وعلـى رسـم اخلرائــط 
ـــــة  عمومــــا، وتأثريهــــا خصوصــــا علــــى التنميــــة االجتماعي

واالقتصادية للبلدان األعضاء. 
ـــن  ويف اجللسـة نفسـها، قـام منـدوب فنلنـدا، مؤيـدا م - ٦٥
مندوب بنما مث منـدوب أملانيـا، بتقـدمي مشـروع قـرار بعنـوان 
”شكر وتقدير“. وقد اعتمـد املؤمتـر مشـروع القـرار بصيغتـه 

املعدلة شفويا (انظر الفصل السادس). 
  

ثالثا -أعمال اللجنة األوىل: االحتياجـات اإلمنائيـة 
وبناء القدرات املؤسسية   

يف اجللسـة العامـة اخلامسـة، املعقـــودة يف ٢٦ كــانون  - ٦٦
الثــاين/ينــاير ٢٠٠١، عــرض ريتشــارد غــروت (مــن املعـــهد 
الــدويل للمســح الفضــائي وعلــــوم األرض، هولنـــدا) رئيـــس 
اللجنــة األوىل، التقريــر الشــــفوي للجنـــة الـــيت تتكـــون مـــن 

٢٢ مشاركا واملسائل األساسية اليت نوقشت هي: 
جتارب بناء القدرات يف بلدان خمتلفة؛  (أ)

ج إجراء البحوث والتدريب والتطبيق؛  (ب)
ـــــــى املســــــتويني  النقـــــص يف املوظفـــــني عل (ج)

اإلداري والتقين. 
وتبادل عديد من املشاركني جتارب بناء القـدرات يف  - ٦٧
بلدان وسياقات خمتلفة. وقد مت إيالء اهتمام خاص السـتخدام 
الشـبكات البشـرية لدعـــم بنــاء القــدرات وكذلــك إىل أمهيــة 
توطيد ”الشعور بامللكية“ يف الربامج التعليمية وإىل مسـألة أن 
كل بلد من البلدان ينبغي أن حيدد بنفسـه احتياجاتـه يف جمـال 

التعليم. 

ــــاصر بنـــاء  واقــترح أن مــن املمكــن جعــل إدراج عن - ٦٨
ـــات  القــدرات إلزاميــا يف كــل املشــاريع الــيت تدعمــها املنظم
الدوليـــة والوطنيـــة. وأشـــري إىل معـــــهد البلــــدان األمريكيــــة 
للجغرافيا والتاريخ كمنظمة تم بدعـم جـهود بنـاء القـدرات 
يف األمريكتني. ولقيت اإلمكانيات الكامنة للشبكات البشرية 
شــيئا مــن البحــث. وأشــري إىل أن إبقــاء القـــدرات يف حالـــة 

مستكملة يشكل أحد التحديات يف هذا الصدد.  
وقــــد مت التطــــرق إىل احلاجــــــة إىل إجـــــراء حتليـــــل  - ٦٩
لالحتياجـــات اخلاصـــــة علــــى خمتلــــف مســــتويات التعليــــم 
ـــب  والتدريـب، ونوقـش النـهج الـذي يعتمـد البحـوث والتدري
والتطبيق. وقد ســجل النقـص احلـاصل يف املوظفـني املختصـني 
ــــم  يف إدارة األراضـــي الذيـــن تتوفـــر لديـــهم مـــهارات التنظي

والقيادة على املستويني اإلداري والتقين. 
  

ـــــة: مجـــــع وإدارة  ـــــة الثاني ــــــال اللجن رابعا -أعمـ
البيانات األساسية   

يف اجللســة العامــة نفســها، املعقــودة يف ٢٦ كــــانون  - ٧٠
الثــاين/ينــاير ٢٠٠١، عــــرض لويـــس بـــاولو فورتـــس (عـــن 
”سريغاس“، الربازيل)، مقرر اللجنة الثانية، التقريـر الشـفوي 
للجنـة الـيت تكونـت مـن ٢٠ مشـاركا. وقـــد ناقشــت اللجنــة 

موضوعني رئيسيني يتعلقان بالبيانات األساسية: 
مقـترح تقـدم بـه ممثلـون عـن ”سســـريغاس“  (أ)
يتصل بضرورة اعتماد نظام عاملي موحد للمراجع اجليوديسية 

يف األمريكتني؛ 
مقــترح تقــدم بــه ممثلــون عــن فريــق األمـــم  (ب)
املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة يشــري إىل أمهيــة أن تنشـــئ 
البلدان هيئات لوضع املبادئ وحتديد السياسـات واإلجـراءات 
املتصلة بتوحيد األمساء اجلغرافية ألغراض اسـتخدامات خمتلفـة 
ــــات  مبــا يف ذلــك اســتكمال اهليكــل األساســي الوطــين للبيان

املكانية كعنصر يف هذه العملية. 
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وبعــد أن أجــرى املشــاركون نقاشــات بنــاءة، متـــت  - ٧١
املوافقة على تقدمي التوصيتـني إىل املؤمتـر كذلـك متـت مناقشـة 
مسـائل عامـة أخـرى مثـل تكـامل البيانـــات وحتديــد البيانــات 

األساسية وتعزيز مجع البيانات والوصول إليها.  
  

ـــل  خامســا - أعمــال اللجنــة الثالثــة: تنميــــة اهليك
األساسي للبيانات املكانية يف األمريكتني   
ويف اجللسـة العامـة نفســـها، املعقــودة يف ٢٦ كــانون  - ٧٢
الثاين/يناير ٢٠٠١، عرض ديتمـار غرونريـش (أملانيـا)، مقـرر 
ــــت مـــن  اللجنــة الثالثــة، التقريــر الشــفوي للجنــة الــيت تكون

١٢ مشاركا.  
واشتملت أعمال اللجنة الثالثة على املواضيع التالية:  - ٧٣

اجلوانــــب ذات الطــــابع الثقــــــايف للـــــهيكل  (أ)
األساســي للبيانــات املكانيـــة، والتعـــاون (تبـــادل املعلومـــات 
وتنسيق الكتالوجات اخلاصـة وإىل غـري ذلـك)؛ وحتسـني فـهم 
اهليكل األساسي للبيانات املكانية بترمجـة دليـل تنفيـذ اهليـاكل 
األساسية العاملية للبيانـات املكانيـة (املسـمى بكتـاب وصفـات 

اهلياكل األساسية العاملية للبيانات املكانية) إىل األسبانية  
دعم اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية  (ب)

للبيانات املكانية يف األمريكتني؛ 
حمتـوى اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيــة:  (ج) 
املســائل املســاحية املتصلــة بالطبوغرافيــا، واإلطــــار املرجعـــي 

اجليوديسي املوحد، والبيانات املشتقة؛ 
استخدام معايري دوليـة (اللجنـة التقنيـة ٢١١  (د)
التابعـة للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس) يف تنفيـــذ اهليــاكل 

األساسية الوطنية واإلقليمية للبيانات املكانية؛ 
ــات  أنشـطة املقاصـة (اهليـاكل األساسـية للبيان (هـ)

املكانية املشتقة)؛ 

تشجيع املؤسسات الوطنية على التنـافس مـع  (و)
القطاع اخلاص؛ 

متويل بناء القدرات املؤسسية.  (ز)
وقــد متخــض تصنيــف هــذه النقــــاط عـــن اـــاالت  - ٧٤

اخلمسة التالية لتقدمي التوصيات بشأا: 
دعم اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية  (أ)
للبيانــات املكانيــة بصفتــها اهليئــة املعنيــة باهليــاكل األساســـية 

للبيانات املكانية لألمريكتني؛ 
ـــد البيانــات  إدراج املسـائل املسـاحية يف قواع (ب)

الطبوغرافية؛ 
ـــة  تنفيــذ اهليــاكل األساســية للبيانــات املكاني (ج)

على أساس وطين؛ 
مشروع اخلريطة العاملية اإلقليمية؛  (د)

تلبية احتياجات فريـق األمـم املتحـدة العـامل  (هـ)
املعين باملعلومات اجلغرافية. 

وقـد نوقشـت هـذه اـــاالت بــالتفصيل يف مخــس جمموعــات 
موازيـة مصغـرة بغـرض صياغـة مشـــاريع أوليــة للقــرارات. مث 

جرى حترير هذه املشاريع ومناقشتها.  
  

 سادسا - القرارات اليت اختذها املؤمتر 
قائمة القرارات  ألف -  

االحتياجات اإلمنائية  - ١
بناء القدرات املؤسسية والتعليم والتدريب  - ٢

ــــة يف  اجلوانــب االقتصاديــة للعمليــات احلديث - ٣
جمـــال املســـح ورســـــم اخلرائــــط واهليــــاكل 
ـــة وإدارة  األساسـية للبيانـات املكانيـة اجلغرافي

األراضي 
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البيانات األساسية: مشروع سريغاس  - ٤
إدارة األراضـي واهليكـل األساســـي للبيانــات  - ٥

املكانية 
إســهامات اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليــــاكل  - ٦

األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني 
ـــات  تنفيــذ اهليــاكل األساســية الوطنيــة للبيان - ٧

املكانية يف األمريكتني 
اخلريطة العاملية  - ٨

فريق األمم املتحدة العامل املعـين باملعلومـات  - ٩
اجلغرافية 

شكر وتقدير  - ١٠
 

نصوص القرارات  باء -  
االحتياجات اإلمنائية  - ١  

إن املؤمتر، 
إذ يـرى أن أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت انعكســت 

يف مؤمترات املوئل ويف جدول أعمال القرن ٢١،  
ــــة  وإذ يقــر بــأن اهليــاكل األساســية للبيانــات املكاني

ضرورية كأساس لدعم املعلومات،  
وإذ يقــر كذلــك بضــــرورة إعـــادة حتريـــك أنشـــطة 

املعلومات اجلغرافية يف عدد من البلدان التابعة لإلقليم، 
وإذ يرى أنه ال ميكن احملافظة علـى هـذه األنشـطة يف 
غالبيـة البلـدان يف اإلقليـم علـى حنـو فعـال ومسـتدام إال بدعـــم 

حكومي طويل األجل، 
ـــات يف اإلقليــم الظــروف  يوصـي بـأن توجـد احلكوم
ـــاكل األساســية ألنشــطة  الوطنيـة الـيت سـوف تكفـل دعـم اهلي

املعلومات اجلغرافية بوصفه سياسة استراتيجية. 

ـــم  بنــاء القــدرات القــدرات املؤسســية والتعلي - ٢
والتدريب   

إن املؤمتر، 
إذ يقر بضرورة صياغة وتنفيذ حلول جغرافية مكانية 
للمشـاكل احملـددة الـيت تتصـل بالتنميـة املســـتدامة مثــل اإلدارة 

البيئية وإدارة املوارد الطبيعية، ورفاه شعوب منطقة األمريكتني، 
وإذ يالحــظ احلاجــة إىل بنــاء القــــدرات املؤسســـية، 
وال سيما لصيانة وإدارة اهلياكل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة 

املكانية، 
يوصـــي اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــــة باهليــــاكل  - ١
األساسـية للبيانـات املكانيـة ملنطقـة األمريكتـــني بإنشــاء فريــق 

عامل معين ببناء القدرات قصد تنفيذ ما يلي: 
تعزيــز القــدرات اإلقليميــة القائمــة يف جمـــال  (أ)
اهليـاكل األساســـية للبيانــات املكانيــة وذلــك بواســطة تنظيــم 
حلقات عمل وحلقات دراسة تعليمية بالتعاون مـع املنظمـات 
اإلقليمية والدولية العاملـة يف جمـال رسـم اخلرائـط واملعلومـات 
اجلغرافيـة مثـل معـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـــا والتــاريخ، 
واالحتاد الدويل للمساحني، والرابطـة الدوليـة لرسـم اخلرائـط، 
واجلمعيـة الدوليـة للمسـح الفوتوغـرايف اجلـــوي - االستشــعار 
مـــن بعـــــد، واالحتــــاد الــــدويل للجيوديســــيا واجليوفيزيــــاء، 

والوكاالت األوروبية الوطنية لرسم اخلرائط، 
إنشـاء شـبكات لتبـادل املعـــارف والتجــارب  (ب)
ـــراد،  املتعلقـة باملعلومـات اجلغرافيـة فيمـا بـني املؤسسـات واألف

تيسرها أنشطة املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
املسـامهة يف سـد الفجـــوة القائمــة يف القيــادة  (ج)
وإدارة التغريات وإدارة التكنولوجيا لفائدة املشاريع املؤسسـية 
املعنية باملعلومات اجلغرافية وذلك بواسطة العمـل علـى إنشـاء 
برامج متقدمة لإلدارة يف جمال املعلومات اجلغرافية يف اإلقليم. 
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يوصي كذلك اللجنة الدائمة املعنية باهليـاكل  - ٢
األساســية للبيانــات املكانيــة ملنطقــة األمريكتــني بالســـعي إىل 
إدراج بنـاء القـدرات يف مرحلـة التخطيـط للـربامج الـيت متوهلـــا 
ـــة والوطنيــة، مثــل البنــك الــدويل ومصــرف  املنظمـات الدولي

التنمية للبلدان األمريكية. 
 

اجلوانب االقتصادية للعمليات احلديثــة يف  - ٣
جمــــال املســــح ورســــــم اخلرائـــــط واهليـــــاكل 
األساســــية للبيانــــات املكانيــــة اجلغرافيـــــة 

وإدارة األراضي 
 

إن املؤمتر، 
ــــذي أصـــدره مؤمتـــر األمـــم  إذ يالحــظ القــرار ٦ ال
املتحدة اإلقليمي اخلامس عشــر لرسـم اخلرائـط آلسـيا واحمليـط 
اهلادئ بشأن ”اجلوانب االقتصادية للعمليات احلديثة يف جمـال 
املسـح ورسـم اخلرائـط واهليـاكل األساسـية للبيانـــات املكانيــة 

اجلغرافية وإدارة األراضي“، 
ــات  وإذ يقـر بأنـه يف األمريكتـني أيضـا تسـعى حكوم
كثــرية إىل ختفيــض التكلفــة الــيت يتحملــها دافعــو الضرائــــب 
بالنسبة خلدمات البيانات املكانية اجلغرافية األساسية واملتعلقـة 
باهلياكل األساسية بواسطة أشكال خمتلفة مـن اخلصخصـة، أو 
اسـترداد التكـاليف، أو االسـتعانة مبصـادر خارجيـــة، أو اختــاذ 

املبادرات املدرة لإليرادات، 
ــــرا تقنيـــا وتنظيميـــا  وإذ يــرى أن هلــذه املبــادرات أث
ومؤسسـيا ملحوظـا علـى اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيــة 

العاملية، 
وإذ يضع يف اعتباره أن تزايد اخليـارات املتاحـة أمـام 
الفنيـني يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة يفـرض خيـــارات تلعــب 
فيــها األمــــور االقتصاديـــة دورا حامســـا لـــدى احلكومـــة ويف 

القطاع اخلاص على السواء، 

يؤكـد مـــن جديــد القــرار ٦ الــذي أصــدره  - ١
مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلرائـــط 

آلسيا واحمليط اهلادئ، 
ـــــة العامــــة لألمــــم  يطلـــب أن تتخـــذ األمان - ٢
املتحدة، باملوارد املتاحـة وبالتعـاون مـع اللجنـة الدائمـة املعنيـة 
بـاهليكل األساسـي لشـبكة املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحمليــط 
اهلادئ، مبادرات لتطوير برنامج حلقة العمـل املقترحـة بشـأن 
اجلوانـب االقتصاديـة، وهـي احللقـة الـيت ستسـتضيفها حكومــة 

اهلند. 
 

البيانــــات األساســـــية: مشـــــروع النظـــــام  - ٤
املرجعـــــي اجلغـــــرايف املركـــــزي ألمريكـــــا 

اجلنوبية “سريغاس” 
 

إن املؤمتر، 
إذ يدرك أمهية جـودة بيانـات املواقـع الثالثيـة األبعـاد 
الــيت تنســب إىل نظــام مرجعــي جيوديســي عــاملي للــــهياكل 

األساسية للبيانات املكانية، 
وإذ يالحظ أنه توجـد اختالفـات كبـرية بـني مراجـع 

اإلسناد اجليوديسية الوطنية املوجودة، 
وإذ يأخذ يف االعتبار اإلجنازات اليت حققها مشروع 
“سريغاس ”فيما يتعلق بوضع مرجع إسناد جيوديسي موحد، 

وإذ يضــع يف اعتبــاره أن اإلطــار املرجعــي ملشــروع 
”سريغاس“ يستند إىل اإلطار املرجعـي األرضـي الـدويل، وإذ 
يالحـظ أن النظـام اجليوديسـي العـاملي ٨٤ يطـابق مـن الناحيــة 

العملية اإلطار املرجعي األرضي الدويل، 
وإذ يضع يف اعتباره أيضا أن مشروع ”سـريغاس“ 

يدعم البلدان املشاركة فيما يتعلق بنقل املعرفة والتدريب، 
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يوصي بأن تعمل بلدان األمريكتني األعضـاء  - ١
علــى دمــج نظمــها املرجعيــة اجليوديســــية الوطنيـــة يف نظـــام 

مرجعي يتماشى مع نظام ”سريغاس“؛ 
يوصـي أيضـا بـــأن تقــدم بلــدان األمريكتــني  - ٢
األعضــاء إىل مشــروع ”ســــريغاس“ بيانـــات عـــن اجلاذبيـــة 
حلسـاب اسـم األرضـــي باعتبــاره الســطح املرجعــي للنظــام 

الرأسي (االرتفاع)؛ 
يوصي كذلك بأن تعمـل بلـدان األمريكتـني  - ٣
األعضـاء علـى تصحيـح عمليـات حتديـد املناسـيب فيـها بــأخذ 
قـراءات لقيـاس اجلاذبيـــة مــن أجــل حســاب أرقــام املناســيب 
األرضية وربط شبكات التسـوية بـالبلدان اـاورة، مـع إتاحـة 

هذه املعلومات مجيعها ملشروع ”سريغاس“. 
 

إدارة األراضـــــــي واهليكـــــــل األساســـــــي  - ٥
للبيانات املكانية 

 

إن املؤمتر، 
إذ يدرك أمهية نظم إدارة األراضـي املتسـمة بالكفـاءة 
والفعاليـة يف دعـم تنميـــة أســواق األراضــي، وضمــان امللكيــة 
واحلصــول علــــى األراضـــي، وتســـهيل تقـــدمي القـــروض إىل 
املزارعني، وكفالة حتقيق املساواة يف الضرائب املفروضـة علـى 
األراضـــي، وتشـــجيع حتســـني ختطيـــط اســـتخدام األراضــــي 
وتشـجيع التنميـة االقتصاديـة بصفـة عامـة، وضمـان التماســك 

االجتماعي، وحتقيق التنمية املستدامة، 
وإذ يشري إىل املداوالت اليت أجريت يف مؤمتـر األمـم 
املتحـدة اإلقليمـي السـادس لرسـم اخلرائـط لألمريكتـني بشـــأن 
احلاجــة إىل حتقيــق فــهم أفضــــل للعالقـــة القائمـــة بـــني إدارة 
ـــة  األراضـي واهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة وتقديـر أمهي

تلك العالقة، 
وإذ يالحـظ الصعوبـات الـيت تواجهـها بلـدان أعضــاء 
كثرية يف تصميم هياكل أساسية مالئمة للبيانــات املكانيـة مـن 

أجل دعم اإلدارة الفعالة لألراضي ويف دمج البيانـات املكانيـة 
املتعلقـة باملســـائل املســاحية والطبوغرافيــة، وخاصــة البيانــات 

الرقمية، 
وإذ يالحـظ كذلـــك العــرض الســخي الــذي قدمتــه 
حكومة املكسيك السـتضافة حلقـة عمـل خاصـة بشـأن دمـج 
مبـادرات اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة وأنشـطة تتعلـــق 
باملسائل املساحية، إضافة إىل االجتمـاع الرابـع للجنـة الدائمـة 

املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني، 
وإذ يالحـظ أيضـا احلاجـــة إىل حتســني القــدرة علــى 
تصميـم نظـم إلدارة األراضـي تشـتمل علـــى هيــاكل أساســية 

مالئمة للبيانات املكانية وإنشاء وإدارة تلك النظم، 
يؤيد قرارات مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي  - ١
اخلـامس عشـر لرسـم اخلرائـط آلســـيا واحمليــط اهلــادئ ويؤيــد 
إعــالن باثورســت بشــأن إدارة األراضــــي ألغـــراض التنميـــة 
ـــــدويل  املســـتدامة الصـــادر عـــن األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد ال

للمساحني؛ 
يطلـب إىل األمانـة العامـة لألمـــم املتحــدة أن  - ٢
ـــة الدائمــة  تعمـل، يف حـدود املـوارد املتاحـة وبدعـم مـن اللجن
ــــني  املعنيـــة باهليـــاكل األساســـية للبيانـــات املكانيـــة لألمريكت
ـــة  واالحتـاد الـدويل للمسـاحني، علـى تقـدمي الدعـم بشـأن حلق
ــــاليم الـــيت ستســـتضيفها حكومـــة  العمــل املشــتركة بــني األق
املكسيك لتحديد السياسات والربامج املتعلقـة ببنـاء القـدرات 
التعليمية والتدريبية واملهنية اليت سـتضمن تطويـر نظـم مالئمـة 

إلدارة األراضي وهياكل أساسية للبيانات املكانية؛ 
يوصـي بـأن تطـور الـدول األعضـاء عمليــات  - ٣
مؤسسية وقانونية وتقنية مالئمة لدمج إدارة األراضي وبرامـج 
رسم اخلرائط الطبوغرافية يف سـياق اسـتراتيجية وطنيـة أوسـع 

نطاقا للهياكل األساسية للبيانات املكانية. 
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إســهامات اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليــاكل  - ٦
األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني 

 

إن املؤمتر، 
إذ يالحظ مع التقدير تشكيل اللجنـة الدائمـة املعنيـة 
باهليــاكل األساســــية للبيانـــات املكانيـــة لألمريكتـــني، عمـــال 
ـــي  بــالقرار ٣ الــذي أصــدره “مؤمتــر األمــم املتحــدة اإلقليم
السـادس لرسـم اخلرائـــط لألمريكتــني”، والــدور البنــاء الــذي 

تؤديه اللجنة اآلن للمنطقة، 
وإذ يالحـظ أيضـا األعمـال الـيت تقـوم ـــا منظمــات 

مماثلة يف أوروبا وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، 
وإذ يقـر باحلاجـة إىل زيـادة األعمـــال الــيت تقــوم ــا 
اللجنـة الدائمـة مـن أجـل حتقيـــق فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة 

وبيئية عن طريق استخدام املعلومات اجلغرافية،  
وإذ يعي ضرورة مراعاة اخللفية الثقافيـة واالجتماعيـة 
للمنـاطق واملنــاطق الفرعيــة يف األمريكتــني عنــد وضــع إطــار 

مفاهيمي هليكل أساسي إقليمي لبيانات املكانية، 
ــــاكل  يوصـــي اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهلاي - ١

األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني، مبا يلي:  
ـــامج زمــين  وضـع، وتنفيـذ، خطـة عمـل وبرن (أ)
للتنفيـذ، حبيـث تشـــتمل خطــة العمــل، يف مجلــة أمــور، علــى 
ـــي: إقامــة اتصــاالت رمسيــة مــع املبــادرات واملنظمــات  مـا يل
ـــــامل املعــــين  اإلقليميـــة والعامليـــة املالئمـــة، مثـــل الفريـــق الع
باملعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحـدة، واللجنـة التوجيهيـة 
الدوليـة لرسـم اخلرائـط العامليـة، واللجنـــة الفنيــة ٢١١ التابعــة 
ـــة لتوحيــد املقــاييس، ومــع شــبكة اخلــرباء يف  للمنظمـة الدولي
املنطقــة؛ واعتمــاد مصطلحــات اهليكــل األساســــي للبيانـــات 
املكانيـة باللغـــة األســبانية، بــدءا بالكتــاب اإلطــاري للــهيكل 

األساسي للبيانات املكانية العاملية؛ 

اإلشارة إىل ضرورة إبالغ أعلـى مسـتوى يف  (ب)
احلكومات بالتطورات املتعلقة باللجنة الدائمة املعنية باهليـاكل 
األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني مـن أجـل ضمـان بـروز 
أعماهلـا واسـتدامة املـوارد الالزمـة إلنشـــاء اهليــاكل األساســية 

للبيانات املكانية؛ 
القيـــام مبســـؤولية رصـــد تنفيـــــذ القــــرارات  (ج)
ـــالغ النتــائج الــيت توصــل إليــها  الصـادرة عـن هـذا املؤمتـر وإب

للمؤمترات اإلقليمية الالحقة لرسم اخلرائط. 
 

تنفيذ اهلياكل األساســية الوطنيــة للبيانــات  - ٧
املكانية يف األمريكتني 

 

إن املؤمتر،  
إذ يشـري إىل جـدول أعمـــال القــرن ٢١ الــذي عــزز 
املبادئ واملمارسات املتبعة لدعم حتقيق التنمية املسـتدامة حمليـا 

ووطنيا وعامليا، 
وإذ يشـــري كذلـــك إىل أن مؤمتـــــر األمــــم املتحــــدة 
ــــد اعتمـــد  اإلقليمــي الســادس لرســم اخلرائــط لألمريكتــني ق
قرارات تشجع إنشـاء هيـاكل وطنيـة للبيانـات املكانيـة تكـون 
متســقة مــع املبــادرات اإلقليميــة والعامليــة املتعلقــة بالبيانـــات 

املكانية، 
وإذ يشـري أيضـــا إىل أنــه مــن الضــروري أن تســاعد 
املعلومات اجلغرافية يف االستجابة مستقبال تدابري ختفيـف آثـار 

الكوارث الطبيعية والزالزل ويف التأهب هلا، 
وإذ يأخذ يف اعتباره أمهيــة األمسـاء املوحـدة واملنسـقة 
جمموعة بيانات أساسية للهياكل األساسـية الوطنيـة واإلقليميـة 

للبيانات املكانية، 
وإذ يالحظ أن ١٧ بلدا من بلـدان األمريكتـني تقـوم 
اآلن بتنفيـذ هيكـل أساســـي للبيانــات املكانيــة أو أــا ختطــط 

لتنفيذه،  
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ـــن بلــدان  وإذ يالحـظ كذلـك أن حـوايل ٢٠ بلـدا م
املنطقـة قـد نفـذت خدمـة لتبـادل املعلومـــات املكانيــة ووضــع 
كاتـالوج هلـا، وهـي تعتـرب جـزءا مـــن الشــبكة العامليــة لتبــادل 

البيانات املكانية، 
وإذ يقـر بـأن اجلـهود الـيت جيـري االضطـالع ـا مـــن 
أجل وضع معايري تقنية ومعايري لتغري البيانـات ومعايـري أخـرى 
للبيانات من جـانب هيئـات دوليـة (مثـل اللجنـة التقنيـة ٢١١ 
التابعــة ملنظمــة التوحيــد القياســي واحتــاد شــبكة املعلومــــات 
اجلغرافيـة املفتـوح)، وهـو مـــا ســيوفر أساســا للمواءمــة علــى 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي،  
وإذ يضـع يف االعتبـار احلاجـات واألهـداف اخلاصـــة 

للبلدان املنفردة، 
وإذ يالحظ كذلك االختالفـات القانونيـة واالقتصاديـة 
والثقافية املوجودة بـني الـدول والـيت جيـب احترامـها والتعـامل 

معها يف مبادرات تطوير اهليكل األساسي لكل بلد، 
وإذ يقـر أيضـا بأنـه قـــد بــدأ ظــهور هيكــل أساســي 
للبيانـات املكانيـة العامليـة يسـتند إىل اعتمـاد مكونـات ومعايــري 
مشــتركة للــهياكل األساســية، وبــأن قيــام البلــدان واهليئـــات 
اإلقليميـة جبـهود منسـقة يف هـذا االجتـاه سيسـهل تطويـــر هــذا 

اهليكل، 
وإذ يقـر كذلـك بـأن اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليــاكل 
األساســـية للبيانـــات املكانيـــة لألمريكتـــني ســـتدعم البلــــدان 
األعضـاء وتقـدم إليـها املنـافع وذلـك بتسـهيل تبـــادل اخلــربات 
والدروس املستفادة وبتلبية احلاجات واالهتمامات املشتركة،  
يوصي بأن تعمل الدول األعضاء على تبادل  - ١
اخلربات وتلبية احلاجات واالهتمامات املشتركة داخل منطقـة 
األمريكتـني ومـع منـاطق العـامل األخـــرى، وذلــك عــن طريــق 
اللجنـة الدائمـــة املعنيــة باهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة 

لألمريكتني؛ 

يوصي أيضا بأن تعمل الدول األعضاء علـى  - ٢
تشجيع إنشاء سلطات وطنيـة لألمسـاء اجلغرافيـة، أو املسـاعدة 
يف إنشاء تلك السلطات، مـن أجـل وضـع مبـادئ وسياسـات 

وإجراءات لتوحيد األمساء اجلغرافية؛ 
يوصي كذلك بأن تؤيد مجيـع بلـدان منطقـة  - ٣
األمريكتني مفاهيم اهلياكل األساسية للبيانات املكانية الوطنيـة 
وأن تضــع اســتراتيجيات للتنفيــــذ يكـــون مـــن شـــأا دعـــم 
املبـــادرات اإلقليميـــة والعامليـــة املتعلقـــة باهليـــاكل األساســــية 

للبيانات املكانية، مع حتقيق األهداف الوطنية. 
 

اخلريطة العاملية  - ٨
 

إن املؤمتر، 
إذ يالحظ أن وضع خريطة عاملية ميثل إسـهاما كبـريا 

يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، 
وإذ يالحــظ مــع التقديــر أن الصيغــة ١ موعــــات 
بيانات اخلريطة العاملية قد استكملت وأتيحـت موعـة أوليـة 

من البلدان، 
وإذ يقر بأن وضـع اخلريطـة العامليـة يسـهم يف تطويـر 
اهليكــل األساســي اإلقليمــي للبيانــات املكانيــة لألمريكتــــني، 
وخطــة العمــل املتعلقــة بــاهليكل األساســي العــاملي للبيانــــات 
املكانيـة، ومبـادرة األمـم املتحـدة لقـاعدة البيانـــات اجلغرافيــة، 
واملبــادرات األخــرى املتعلقــة باهليــــاكل األساســـية للبيانـــات 
املكانية، اليت هلا أمهية بالغـة بالنسـبة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 

وحتسني إجراءات ختفيف الكوارث الطبيعية، 
يوصــي الــدول األعــضاء غــري املشــــتركة يف  - ١
مشروع اخلريطة العاملية بـأن تنظـر يف املشـاركة مبسـاعدة مـن 
ــــة واللجنـــة  اللجنــة التوجيهيــة الدوليــة لرســم اخلرائــط العاملي
الدائمــــة املعنيــــة باهليــــاكل األساســــــية للبيانـــــات املكانيـــــة 

لألمريكتني؛ 
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يوصي أيضا اللجنة التوجيهية الدوليـة لرسـم  - ٢
اخلرائـط العامليـة بـأن تعيـد النظـر يف اجتماعـها الثــامن املقبــل، 
عنــد إعــادة تقييــم املرحلــة الثانيــة لرســــم اخلرائـــط العامليـــة، 
باملسائل اليت هلا صلة مبواصفات رسم اخلرائـط العامليـة وذلـك 
وفقـــا الحتياجـــات املســـــتخدمني علــــى املســــتوى الوطــــين 

واملستويني اإلقليمي والعاملي. 
 

فريـــــق األمـــــم املتحـــــدة العـــــامل املعـــــين  - ٩
باملعلومات اجلغرافية 

 

إن املؤمتر، 
إذ يرحـب بإنشـاء فريـق األمـم املتحـدة العـامل املعــين 

باملعلومات اجلغرافية، 
وإذ يعرب عن تأييده للجهود املتواصلة اليت يقوم ا 
الفريـق العـامل، وخاصـــة بالنســبة لصياغــة خطــة اســتراتيجية 
للمعلومـات اجلغرافيـة علـى مسـتوى املنظومـة واقـتراح تطويـــر 

قاعدة البيانات اجلغرافية لألمم املتحدة، 
ـــات عامليــة سلســة  وإذ يقـر بأمهيـة وجـود قـاعدة بيان

ومتعددة املقاييس تليب احلاجات املختلفة لألمم املتحدة، 
وإذ يقر أيضا بدور الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط 

يف تعزيز هذه املبادرات، 
وإذ يعرب عن تأييده للقرار الذي اختذه مؤمتر األمـم 
املتحدة اإلقليمي اخلامس عشــر لرسـم اخلرائـط آلسـيا واحمليـط 
اهلـادئ بالتعـاون مـع مبـادرة األمـم املتحـــدة لقــاعدة البيانــات 

اجلغرافية، 
ــــة  يدعـــو إىل أن تشـــارك الوكـــاالت الوطني - ١
لرســـم اخلرائـــط، واملنظمـــات احلكوميـــة وغـــــري احلكوميــــة 
األخـــرى، واملنظمـــــات الدوليــــة واإلقليميــــة، واملؤسســــات 

الصناعية والدوائر األكادميية، يف تعزيز أهداف فريق العمل؛ 

يوصـي الوكـاالت الوطنيـــة لرســم اخلرائــط،  - ٢
والوكاالت املسؤولة األخرى، بتقدمي خرائط تبـني مسـتويات 
إطاريــة للبيانــات، بأشــكال قياســية ورقميــــة عندمـــا تكـــون 

متوفرة، إىل األمم املتحدة. 
  

شكر وتقدير  - ١٠
 

إن املؤمتر، 
يعرب عن تقديره العميق لألمانـة العامـة ملـا  - ١

قدمته من خدمات موضوعية ممتازة إىل املؤمتر؛ 
ــر،  يعـرب عـن تقديـره اخلـالص ملكتـب املؤمت - ٢
وخباصـة لنـائب الرئيـس، السـيد سـانتياغو بوريـرو، وألعضـــاء 
مكــاتب اللجــان التقنيــة، وللمتحدثــني الذيــن ُدعــــوا إللقـــاء 
كلمـات، وملمثلـي املنظمـات الدوليـــة، للطريقــة املمتــازة الــيت 

جرت ا أعمال املؤمتر؛ 
يعـرب عـن شـكره ألعضـــاء مكتــب املؤمتــر  - ٣
اآلخريــن وملوظفــي األمــم املتحــدة، مبــــا يف ذلـــك احملـــررون 

واملترمجون وموظفو سكرتارية الدعم لتفانيهم يف العمل.  
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 املرفق األول 
 قائمة املشاركني 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة   ألف -
األرجنتني 

املمـثــل 
السيد ريكاردو ميلي، مدير املعهد اجلغرايف العسكري 

نائب املمثل 
السيدة مابيل الفاريز دي لوبيز، األمينة العامة للمجلس االحتادي للمسائل املساحيـة 

 
الربازيل 
املمثــل 

ـــوم  السـيدة إيزابيـل دي فاتيمـا تكسـيارا سـيلفا، رئيسـة إدارة رسـم اخلرائـط التابعـة إلدارة العل
األرضية باملعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء 

نائب املمثل 
ـــربازيل لــدى األمــم  السـيد أليكـس جيـاكوميللي دا سـيلفا، السـكرتري الثـاين، البعثـة الدائمـة لل

املتحدة 
 

بنــــن 
املمثل 

سعادة السيد جويل آديشي، السفري، البعثة الدائمة لبنن لدى األمم املتحدة 
نواب املمثل 

السيد فرانسوا ج. نودجيربسي، مدير مكتب الوزير بوزارة البيئة واإلسكان والتحضر 
السيد رومان توغنيفودي، املدير العام للمعهد اجلغرايف الوطين 

السيد عبيد تودومي، مدير رسم اخلرائط باملعهد اجلغرايف الوطين 
السيدة إيليشا نيكول، مستشارة بالبعثة الدائمة لبنن لدى األمم املتحدة 
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بوليفيا 
املمثل 

املستشارة مارثا بياتريس لوبيز دميتري، القائمة باألعمال بالنيابة 
نائب املمثل 

السـيد إدواردو جـاالردو أباريسـيو، السـكرتري الثـــاين يف البعثــة الدائمــة لبوليفيــا لــدى األمــم 
املتحدة 

 
بروين دار السالم 

املمثل 
صاحب السمو احلاج ماتوسن بن صاحب السمو احلاج موتاسن، املاسح العام بـإدارة املسـح، 

وزارة التنمية 
نائب املمثل 

السيد أوانج عبد العزيز بن داتو احلاج عبد اهللا 
 

كندا 
املمثل 

السـيد إيـف بيلزيـل، مديـر وحـدة مجـــع البيانــات مبركــز مجــع املعلومــات الطبوغرافيــة، إدارة 
اخلدمات الطبوغرافية، علم القياس بكندا، قطاع علوم األرض، وزارة املوارد الطبيعية لكندا 

نائب املمثل 
السيدة كيم جريتيل، البعثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة 

املستشارون 
السيد إيف بدوان، أستاذ قسم اجلغرافيا جبامعة الكيبيك يف مونتريال 

السيد بيار انكيل، جامعة الكيبيك يف مونتريال 
 

الصني 
املمثل 

السيد وانغ شون فينغ، نائب املدير العام، املكتب احلكومي الصيين للمسح ورسم اخلرائط 
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نواب املمثل 
السيد بينغ زهانزهونغ، نائب املدير العام، إدارة مسح األرض، مكتـب الدولـة للمسـح ورسـم 

اخلرائط 
السيد سون باوو، كبري موظفي الربامج، إدارة التعاون الدويل، مكتـب الدولـة للمسـح ورسـم 

اخلرائط 
السيد فو فانغـشان، امللحق بوزارة اخلارجية 

 
كولومبيا 

املمثل 
السيد ألفونسو فالديفييسو سارمينتو، السفري، البعثة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة 

نائب املمثل 
السيد سانتياغو بوريرو، املدير العام للمعهد اجلغرايف أوجيستان كودازي 

السـيدة فانـاري فالينسـيا فيالجيـــس، نائبــة مديــر معــهد رســم اخلرائــط واجلغرافيــا أجيســتان 
كودازي 

السيد موريشيو باكريو، السكرتري الثاين، البعثة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة 
 

كوبا 
املمثل 

الكولونيل إيلوي ل. ألوم بورتيز، رئيس املكتب الوطين للشؤون املائية واجليوديسية 
نواب املمثل 

اللفتنانت كولونيل املهندس رامون نـودال جورجـي، رئيـس إدارة اجليوديسـيا ورسـم اخلرائـط 
التابعة للمكتب الوطين للشؤون املائية واجليوديسية 

السـيدة مارثـا ديـس فيسـنيت سـوتولونغو، السـكرترية األوىل، البعثـة الدائمـة لكوبـا لـدى األمــم 
املتحدة 

السيد لويس ألربتو أموروس نونيز، السكرتري الثاين، البعثة الدائمة لكوبا لدى األمم املتحدة 
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قربص 
املمثل 

السـيد برودرومـوس فاسـيليو، رئيـس جلنـــة قــربص الدائمــة لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة، وزارة 
التعليم والثقافة 

نائب املمثل 
السيد دمييتريس هادجيارجريو، السكرتري الثاين، البعثة الدائمة لقربص لدى األمم املتحدة 

 
اجلمهورية الدومينيكية 

املمثل 
السـيد يوجينيـو أ. مـاتوس رودريغـيز، كولونيـل بـاجليش الوطـين، مديـر معـهد رســـم اخلرائــط 

العسكرية 
نائب املمثل 

السـيد رامـون أنطونيـو جـرييرو سـفرينو، اللفتنـانت كولونيـل بـاجليش الوطـين، املســـؤول عــن 
إدارة اإلنتاج 

إكوادور 
املمثل 

اللفتنانت كولونيل املهندس جياسو بوستوس 
 

فنلندا 
املمثل 

السيد جارمو راتيا، املدير العام، املسح الوطين لألراضي يف فنلندا 
نواب املمثل 

السيد ريستو كويتينني، املدير العام، املعهد اجليوديسي الفنلندي 
السيد جوهاين كاكوري، األستاذ، االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء 
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أملانيـــا 
املمثل 

الربوفيسـور الدكتـور جيتمـار جرونريتـش، رئيـس الوكالـــة األملانيــة االحتاديــة لرســم اخلرائــط 
واجليوديسيا 

نواب املمثل 
الدكتور أوليفر المربيشت، السكرتري األول، البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 

الربوفيسـور الدكتـور جوتفريـد كونيكـــين، الفريــق االستشــاري للمســاعدة اإلمنائيــة يف جمــال 
املسح وتكنولوجيا املعلومات اجلغرافية 

السيد هاجن كراف، رئيس اجلمعية األملانية للمسح 
املستشار 

الربوفيسور الدكتور هريمان بريويس، املستشار، املعهد األملاين للبحوث يف ميدان اجليوديسيا 
 

غواتيماال 
املمثل 

السيد جريت روزنتهال، السفري، املمثل الدائم، البعثة الدائمة لغواتيماال لدى األمم املتحدة 
نائب املمثل 

السيد فرناندو بواتون، املدير العام، املعهد اجلغرايف الوطين 
 

الكرسي الرسويل 
املراقبون 

سعادة كبري األساقفة ريناتو ر. مارتينو، البعثة الدائمة للكرسي الرسويل لدى األمم املتحدة 
املونسينيور مارك زالويسكي، السكرتري، البعثة الدائمة للكرسي الرسويل لدى األمم املتحدة 

السيد ريس جراي، امللحق، البعثة الدائمة للكرسي الرسويل لدى األمم املتحدة 
 

هندوراس 
املمثل 

الدكتور نووي بينادا تورتيللو، املدير العام للمعهد الوطين اجلغرايف 
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اهلنـــد 
املمثل 

الدكتور هـ. ك. ناروال، املدير العام، إدارة رسم اخلرائط  يف هيئة املطارات اهلندية. 
 

اليابان 
املمثل 

السيد مينورو أكيما، مدير إدارة اجلغرافيا، معهد املسح اجلغرايف، وزارة اإلنشاء 
نواب املمثل 

السيد ريوشي كودا، رئيس مكتب املعلومات واملنشورات، مركز املعلومات اجلغرافية، املسـح 
اجليولوجي لليابان، وكالة العلوم والتكنولوجيا الصناعية، وزارة املبادالت الدولية والصناعة. 

السيد يوشي ياسو كواغوشي، السكرتري الثاين، البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 
 

كازاخستان 
املمثل 

السيد أمانغلدي جامبيسوف، نائب رئيس الوكالة احلكومية إلدارة املوارد األرضية 
نائب املمثل 

السيد مارال ساجنديك، كبري خرباء إدارة اجليوديسيا ونظم املعلومات اجلغرافية 
 

املكسيك 
املمثل 

السيد أنطونيو بويج، رئيس املعهد الوطين لإلحصاءات اجلغرافية واملعلومات 
نواب املمثل 

ـــيز، املديــرة العامــة للجغرافيــا، املعــهد الوطــين لإلحصــاءات اجلغرافيــة  السـيدة جوادالـويب لوب
واملعلومات 
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موناكو 
املمثل 

السيد جاك بواسون، السفري، البعثة الدائمة ملوناكو لدى األمم املتحدة 
نائب املمثل 

السيدة إيزابيل بيكو، املستشارة، البعثة الدائمة ملوناكو لدى األمم املتحدة 
 

ناميبيا 
املمثل 

الوزير األونورابل السيدة ب. إانا، وزارة األراضي وإعادة التوطني والتعمري 
نواب املمثل 

نائب الوزير األونورابل السيد إ. أ. هـ. كاتايل، وزارة األراضي وإعادة التوطني والتعمري 
السيد ف. م. تشيهاما، السكرتري الدائم، وزارة األراضي وإعادة التوطني والتعمري 

الدكتور كييم واليب، املساح العام، وزارة األراضي وإعادة التوطني والتعمري 
 

هولندا 
املمثل 

الدكتور مينو - يـان كـراك، املعـهد الـدويل للمسـح اجلـوي وعلـوم األرض، شـعبة املعلوماتيـة 
اجلغرافية ورسم اخلرائط والتصوير 

 
عمــان 
املمثل 

الكولونيل ناصر سلطان احلارثي، مدير دائرة املسح الوطين، وزارة الدفاع 
 

بنمــا 
املمثل 

املهندس دينيس فونتيس، مدير املعهد اجلغرايف الوطين ”تومي كارديا“ 
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نائب املمثل 
السيد إسرائيل صنشيز، نائب مدير املعهد اجلغرايف الوطين 

 

بيـــــرو 
املمثل 

السيد يورغ فالديز، املمثل الدائم لبريو لدى األمم املتحدة 
نواب املمثل 

امليجر جنرال بالقوات اجلوية البريوفية فيالرك غمرا مولينا، مدير التصوير الفوتوغـرايف اجلـوي 
التابع للقوات اجلوية 

قائد القوات اجلوية ليناردوا مالدونادو لوكيلي، من إدارة التصوير الفوتوغـرايف التـابع للقـوات 
اجلوية 

اجلنرال بريغادي إميليو غوستافو ببيوروساس، رئيس املعهد اجلغرايف الوطين 
اللفتنت كولونيل بـاجليش البـريويف روالنـدو ياريـهومان أكيـالر، مديـر رسـم اخلرائـط باملعـهد 

اجلغرايف الوطين 
امليجر باجليش البريويف خوان مونوز كورتو، مدير اجلغرافيا باملعهد اجلغرايف الوطين 

العميـد البحـري بالبحريـة البريوفيـة هيكتـور سـولدي سـولدي، مديـــر اهليدروغرافيــا واملالحــة 
بالبحرية احلربية للبريو 

قـائد الفرقاطـة بالبحريـة البريوفيـة أكيلـي كركوفيتـش، إدارة اهليدروغرافيـا واملالحـــة بالبحريــة 
احلربية لبريو 

السكرتري الثاين أوغوستو كربيرا، موظف بعثة بريو لدى األمم املتحدة 
 

االحتاد الروسي 
املمثل 

السـيد ألكسـندر درازنيـــوك، رئيــس الدائــرة االحتاديــة للجيوديســيا ورســم اخلرائــط باالحتــاد 
الروسي 
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نواب املمثل 
السيد ألكسندر بورودكو، املدير، مؤسسة موسكو للجيوديسيا اجلوية 

السيد ألكسندر يوسكوفيتش، املدير، مؤسسة سان بيتسبورغ للجيوديسيا اجلوية 
السيد فالدميري بريك، املدير، مركز رسم اخلرائط واجليوديسيا 

السيد سرغيه بينياف، املستشار، إدارة وزارة اخلارجية 
 

اسبانيــا 
املمثل 

صاحب السعادة السيد د. إينسيونسو ف. أرياس، املمثل الدائم، البعثة الدائمـة السـبانيا لـدى 
األمم املتحدة 
نواب املمثل 

صاحب النيافة السيد د. خوان ألويس فلوريـس، نـائب املمثـل الدائـم، البعثـة الدائمـة السـبانيا 
لدى األمم املتحدة 

صاحب النيافة السيد د. مـانويل غارسـيا بـرييز، األمـني العـام، املعـهد اجلغـرايف الوطـين، وزارة 
التنمية 

السيد د. خوسيه سربيان باسكوال، نائب املدير العام إلنتاج رسم اخلرائط، وزارة التنمية 
اجلمهورية العربية السورية 

املمثل 
اجليولوجي مروان قدماين، خبري يف االستشعار من بعد، املؤسسة العامة لالستشعار من بعد. 

نائب املمثل 
السيد مروان سكَّـر، مهندس يف رسم اخلرائط، املؤسسة العامة للمسح 

 
تركيا 
املمثل 

السيد فيزا أزتورك، املستشار، البعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة 
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نائب املمثل 
السيد يافوز تشوبكتش، السكرتري األول، البعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة 

 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

املمثل 
السيد رودجر مارسدن، موظف التنسيق الربيطاين، املسح العسكري 

 
الواليات املتحدة األمريكية 

املمثل 
السيد ريتشارد أكـريز، املديـر، مكتـب املعلومـات واخلدمـات املكانيـة اجلغرافيـة مبركـز منطقـة 

األمريكيتني، الوكالة الوطنية للتصوير ورسم اخلرائط، وزارة الدفاع. 
املستشارون 

السيدة سنثيا كلـوك، رئيسـة التنسـيق اخلـارجي، املسـح اجليولوجـي للواليـات املتحـدة، وزارة 
الداخلية 

السيد ليوديلون، أخصائي رسم اخلرائط، مكتب االستعالمات والبحث، وزارة اخلارجية 
السيد راندال فلني، أخصائي رسم اخلرائط، الوكالـة الوطنيـة للتصويـر ورسـم اخلرائـط، وزارة 

الدفاع. 
السيد دجون جايتس، رئيس العمليات الدوليـة، مكتـب منطقـة األمريكيتـني، الوكالـة الوطنيـة 

للتصوير ورسم اخلرائط، وزارة الدفاع 
السـيد جـون كيلمـاليس، كبـري علمـاء اجلغرافيـا، املسـح اجليولوجـي للواليـات املتحــدة، وزارة 

الداخلية 
السـيد جـون مولـر، مديـر املوظفـني، اللجنـة االحتاديـة للبيانـات اجلغرافيــة، املســح اجليولوجــي 

للواليات املتحدة، وزارة الداخلية 
السـيد روجربـني، املديـر التنفيـذي لـس الواليـات املتحـدة املعـين باألمســـاء اجلغرافيــة، املســح 

اجليولوجي للواليات املتحدة 
السـيد متثـي تريـنر، رئيـس فـرع عمليـات رسـم اخلرائـط، شـــعبة اجلغرافيــا، مكتــب الواليــات 

املتحدة لإلحصاء، وزارة التجارة  



4201-29273

E/CONF.93/3

فرتويال 
املمثل 

الكولونيل رومر مينا نافا، رئيس معهد فرتويال اجلغرايف سيمون بوليفار 
نواب املمثل 

حاملـة شـهادة الليسـانس مـارليس جراســيا ســان دوفــال، منســقة مكتــب العالقــات الدوليــة 
والتعاون مبعهد فرتويال اجلغرايف سيمون بوليفار 

املهندسة جلوريا جونزالس، املنسقة التقنية للرحـالت اجلويـة، رئيسـة مشـروع ”كارتوسـور“ 
لرسم خرائط اجلنوب 

السيدة جوليا لوبيز، السكرترية الثانية، البعثة الدائمة لفرتويال لدى األمم املتحدة 
  

الوكاالت املتخصصة   باء -
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

السيد أ. حامد، مدير مكتب التنسيق بالنيابة، األمم املتحدة، املقر بنيويورك 
 

منظمة الطريان املدين الدويل 
السيد أ. بافلوفيتش، رئيس قسم معلومات ورسوم املالحة اجلوية، مكتب املالحة اجلوية 

 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 

السـيد أشبندوسـينغ، املنســـق اإلقليمــي، شــعبة اإلنــذار املبكــر والتقييــم، منطقــة األمريكيتــني 
الشمالية 

 
البنك الدويل 

السيد دافيد جراي، منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، البنك الدويل 
السيد جرجيوري باركاس، كبري أخصائيي رسم اخلرائط، البنك الدويل 

السيد فريديريك دي دينيشني، أخصائي املعلومات األرضية، البنك الدويل 
 

املنظمة العاملية لألرصاد الدولية 
الدكتور د.د س دون نانغريا 
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الوكـــاالت األوروبيـــة الوطنيـــة لرســــم اخلرائــــط، املعروفــــة ســــابقا باللجنــــة األوروبيــــة 
للمسؤولني عن الطبوغرافيا الرمسية 

الدكتور املهندس ديتمار جنريتش، الوكالة االحتادية األملانية لرسم اخلرائط واجليوديسيا 
 

اجلمعية الدولية للمسح الفوتوغرايف اجلوي لالستشعار من بعد 
الســيد لورانــس فريتــس، الرئيــس الســابق للجمعيــــة الدوليـــة للمســـح الفوتوغـــرايف اجلـــوي 

لالستشعار عن بعد 
الربوفيسور جون ترندل، الرئيس، اجلمعية الدولية للمسح الفوتوغرايف اجلـوي لالستشـعار مـن 

بعد 
 

املنظمات العلمية الدولية   جيم -
منظمة العواصم واملدن اإلسالمية 
الدكتور عياد الطايع، املمثل املقيم 

 
معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ 

السيد بول ل. بيلـر اإلبـن، الرئيـس، جلنـة رسـم اخلرائـط، معـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـة 
والتاريخ 

 
اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية لشبكة املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ 

السيد مينارو أكياما، املدير، إدارة اجلغرافيا، معهد املسح اجلغرايف باليابان 
 

اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية ملنطقة األمريكيتني 
السـيدة دورا راي، السـكرترية التنفيذيـة، اللجنـة الدائمـة املعنيـــة باهليــاكل األساســية للبيانــات 

املكانية ملنطقة األمريكيتني 
السيدة مابيل ألفاريز دي لو باز، املديرة، إدارة البيانات املساحية واملعلومات (األرجنتني) 

السيد فرناندو بواتون، املدير العام، املعهد اجلغرايف الوطين (غواتيماال) 
السيد نواي بينادا بورتيلو، املدير العام، املعهد اجلغرايف الوطين (هندوراس) 

السيدة ماريا جوادالويب شافيز، املديرة العامة للجغرافيا، املعـهد الوطـين لإلحصـاءات اجلغرافيـة 
(املكسيك) 

السيد أنطونيو بويج، الرئيس، املعهد الوطين لإلحصاءات اجلرافية (املكسيك) 
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السيدة أدريانا باراجاز كورتيس، املهندسة، أمانة البيئة، (املكسيك) 
السيد دنيس فلوانتس، املدير، املعهد اجلغرايف الوطين ”تومي جارديا“ (بنما) 

الســيد يوجينيــو أ. مــارتوس رودريغــــيز، املديـــر، املعـــهد اجلغـــرايف العســـكري (اجلمهوريـــة 
الدومينيكية) 

السيد رامون جريرو سفرينو، مراقبة اإلنتاج (اجلمهورية الدومينيكية) 
السيد رومر منا نافا، املدير العام، الدائرة املستقلة للجغرافية (فرتويال) 

السيدة جلوريا غونزاليز، املنسقة التقنية ألجواء الطريان، الدائرة املستقلة للجغرافيا (فرتويال) 
السيدة مارليس غارسا، مهندسة (فرتويال) 

 
االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء 

السيد جوهاين كاكوري، املدير العام، املعهد الفنلندي للجيوديسيا 
 

اجلمعية الدولية لرسم اخلرائط 
السيد بينجت بريستدت، الرئيس، املسح األرضي الوطين 

الدكتور كارمن رييس، املدير العام، مركز البحوث يف اجلغرافيا وعلم القياس 
السـيد تيمثـي تريـنر، رئيـس فـرع عمليـة رسـم اخلرائـــط، شــعبة اجلغرافيــة، مكتــب الواليــات 

املتحدة لإلحصاء 
 

املعهد الدويل للمسح الفضائي اجلوي وعلوم األرض 
السيد ريشار جروت، املعهد الدويل للمسح الفضائي اجلوي وعلوم األرض 

 
االحتاد الدويل للمساحني 

السيد روبرت ف. فوستر، الرئيس، االحتاد الدويل للمساحني 
الربوفيسور ستيج إمنارك، قسم التنمية والتخطيط، جامعة الربج ، الدامنرك 

السيد زيان ويلسون، قسم علم القياس، جامعة ملبورن، اسـتراليا، مديـر مكتـب االتصـال مـع 
األمم املتحدة، االحتاد الدويل للمساحني. 
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اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد األمساء 
السيد كوالف استنسن، مديـر اللجنـة التقنيـة ٢١١ التابعـة للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد األمسـاء، 

واهليئة النروجيية لرسم اخلرائط 
 

املنظمة العامة لالستشعار من بعد 
الدكتور املهندس حسني إبراهيم، املدير العام، رئيس جملس اإلدارة 

 
املتكلمون املدعوون 

السيد جون إدوارد استس، أستاذ اجلغرافيا، مدير وحـدة حبـوث االستشـعار مـن بعـد، سـانت 
بربرا، كاليفورنيا 

السـيد جـون ر. بـاركر، املسـجل السـابق لألمسـاء اجليوغرافيـة، فيكتوريـا، اســـتراليا، والرئيــس 
السـابق لفريـق اخلـرباء التـابع لألمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، آسـيا، اجلنـوب الشــرقي 

ومنطقة احمليط اهلادئ، شعبة اجلنوب الغريب، املاسح العام (متقاعد) 
ـــاس،  السـيد داتـو عبـد ايـد بـن حممـد، رئيـس، االحتـاد اآلسـيوي للمسـح األرضـي وعلـم القي

ماليزيا 
السيد روبري ف. فوستر، الرئيس، االحتاد الدويل للمساحني 

الربوفيسور جون تريندر، الرئيس، اجلمعية الدولية للمسح الفوتوغرايف اجلوي لالستشـعار عـن 
بعد 

السيد بينجت بريستد، الرئيس، املسح األرضي الوطين، الرابطة الدولية لرسم اخلرائط 
السيد ريشارد جروت، املعهد الدويل للمسح الفضائي اجلوي وعلوم األرض 

السيد سانتياغو بوريرو، املدير العام، املعهد اجلغرايف أوجستان كودازي 
السيد باولو ساتو فورتيس، الرئيس، اللجنة املعنية بنظام املراجع اجليوديسـية املوحـدة ألمريكـا 

اجلنوبية 
السيد أوالف أوستنسن، رئيس اللجنة التقنيــة ٢١١ التابعـة للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد األمسـاء، 

اهليئة النروجيية لرسم اخلرائط 
الربوفيسور ستيج بنيمارك، قسم التنمية والتخطيط، جامعة البورج، الدامنرك 

الربوفيسور آين ويليمسون، قسم علوم القيـاس، جامعـة ملبـورن، اسـتراليا؛ مديـر التنسـيق مـع 
األمم املتحدة، االحتاد الدويل للمساحني 
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السيدة فانيسا لورنس، املديرة العامة، دائرة رسم اخلرائط، اململكة املتحدة 
السيد رامون لورنزو مارتينيز، رئيس الرابطـة االسـبانية للجغرافيـا، املسـح الفوتوغـرايف اجلـوي 

واالستشعار من بعد 
  

املراقبون  هاء -
السيد دافيد بلري، املدير، االستقصاء الوطين االسترايل ألمساء األماكن 

السيد روبرت ساندف، موظف مساعد ألنظمة املعلومـات اجلغرافيـة، شـعبة شـؤون احمليطـات 
وقانون البحار، مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة 

السيدة سني بورسبيجيل، مسؤولة عن البلدية 
السيد ليونارد ج. مسيث، خبري ومستشار يف برجميات رسم اخلرائط واهلندسة 

  
مكتبــة قســم رســم اخلرائــط بــاألمم املتحــدة وشــعبة املــوارد اإلعالميـــة، إدارة  واو -

شؤون اإلعالم 
ـــس، فريــق األمــم املتحــدة العــامل املعــين  الدكتـور هريوشـي موراكـامي، رئيـس القسـم، الرئي

باملعلومات اجلغرافية 
السيدة أليس شاو، مسؤولة أنظمة املعلومات اجلغرافيـة (متكلمـة)، نائبـة الرئيـس، فريـق األمـم 

املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية 
السيد فالدميري يسارابوف، أخصائي رسم اخلرائط 

السيدة ميالن بريزي، موظفة مساعدة معنية بأنظمة املعلومات اجلغرافية 
  

األمانة العامة لألمم املتحدة  زاي -
األمني التنفيذي 

السـيد فالدميـري زيلينـوف، نـائب أمـني الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، شـعبة اجلمعيـة العامـة 
وشؤون الس االقتصادي واالجتماعي، إدارة اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات 

 
السكرتري املوضوعي 

ـــة)، مكتــب  السـيد عمـر العريـيب، اخصـائي رسـم اخلرائـط (اخصـائي نظـم املعلومـات اجلغرافي
املدير، الشعبة االحصائية 



01-2927347

E/CONF.93/3
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 قائمة الوثائق 

بند جدول األعمال العنوان/البلد الرمز 
 E/CONF.93/1 ٤ (ب) جدول األعمال املؤقت

 E/CONF.93/2 ٤ (أ) النظام الداخلي
 E/CONF.93/INF.1 وثائق املؤمتر 
 E/CONF.93/INF.2 قائمة الوثائق 
 E/CONF.93/INF.3 قائمة املشاركني 

 E/CONF.93/L.1

 L.1 (Abstract)

فرع خدمات رسم اخلرائط 
املوارد الطبيعية بكندا  

(مقدمة من كندا) 

 ٥

 E/CONF.93/L.2

التقرير القطري جلمهورية األرجنتني  
(مقدمة من األرجنتني) 

 ٥

 E/CONF.93/L.3

 L.3 (Abstract)

التعاون يف منطقيت حبر البلطيق وحبر بارنتس  
بشأن مشاريع قواعد بيانات مشتركة  

(مقدمة من فنلندا) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/L.4

 L.4 (Abstract)

٧ (ب) مشروع كرتسور األول (مقدمة من فرتويال) 

 E/CONF.93/L.5 بيان رئيس املعـهد اجلغـرايف لفـرتويال، سـيمون بوليفـار، اجلوانـب املؤسسـية
(مقدمة من فرتويال) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/L.6

 L.6 (Abstract)

التعاون بني إسبانيا والبلدان األيبريوأمريكية يف جمال التدريب التقـين املتعلـق 
ـــات اجلغرافيــة ومعاجلــة الصــور الرقميــة  مبـواد رسـم اخلرائـط ونظـم املعلوم

وتكنولوجيات النظام العاملي لتحديد املواقع (مقدمة من إسبانيا) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/L.7 أنشطة املعلومات اجلغرافية للمعـهد الـربازيلي للجغرافيـا واإلحصـاء (مقدمـة
من الربازيل) 

٧ (ج) 

 E/CONF.93/L.8

 L.8 (Abstract)
التعـاون التقـين يف جمــال املســح ورســم اخلرائــط والرســوم (مقدمــة مــن 

اليابان) 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/L.9

 L.9 (Absract)

٧ (ب) أعمال رسم اخلرائط يف اليابان ١٩٦٧-١٩٩٩ (مقدمة من اليابان) 

 E/CONF.93/L.10 التجارب احلاصلة خالل مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي اخلامس عشـر لرسـم
ـــاهليكل  اخلرائـط آلسـيا واحمليـط اهلـادئ (مقدمـة مـن اللجنـة الدائمـة املعنيـة ب

 األساسي ألنظمة املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ) 
 E/CONF.93/L.11 (مقدمة من سري النكا) ٥ املسح ورسم اخلرائط والرسوم يف سري النكا
 E/CONF.93/L.12 التعليـم واهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة اجلغرافيـة، مقاربـة علـى أسـاس

املشاريع (مقدمة من هولندا) 
٧ (أ) 
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 E/CONF.93/L.13

 L.13 (Abstract)

٧ (ج) مؤشر تطور رسم اخلرائط: التقييم الدويل لرسم اخلرائط (مقدمة من كندا) 

 E/CONF.93/INF.4 ـــات املتعلقــة أنشـطة الفريـق العـامل املعـين باملعـاجم اجلغرافيـة وملفـات البيان
بأمساء املواقع اجلغرافية التابع لفريـق اخلـرباء املتحـد املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة 

(مقدمة من الواليات املتحدة) 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/INF.5 (مقدمة من اليابان) ٧ (أ) تعزيز املشروع العاملي لرسم اخلرائط
 E/CONF.93/INF.6 الـدورات التدريبيـة الـيت رعاهـا أو وافـق عليـها فريـق اخلـــرباء التــابع لألمــم

املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــــاص إىل نشـــاط 
واستكشاف الدورة الدراسـة يف علـم أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة التطبيقـي الـيت 
يقدمها معهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ (مقدمـة مـن الواليـات 

املتحدة). 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/INF.7 (مقدمة من كوبا) ٥ التقرير القطري لدائرة املياه واجليوديسيا جلمهورية كوبا
 E/CONF.93/INF.8 إنشاء خمطط ديداسيت مبقياس ١ إىل ٠٠٠ ٥٠ – عنصر رئيسي يف اهليكــل

األساسي للبيانات املكانية الوطنية للصني (مقدمة من الصني) 
 ٥

 E/CONF.93/INF.9 املسائل العابرة للحدود اليت تدعم البيانــات اإلحصائيـة ألغـراض التطبيقـات
اجلغرافية املكانية والتطبيقات اخلاصة برسـم اخلرائـط (مقدمـة مـن الواليـات 

املتحدة) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/INF.10 توحيـد األمســـاء اجلغرافيــة وتطبيــق رســم اخلرائــط (مقدمــة مــن الواليــات
املتحدة) 

٧ (ج) 

 E/CONF.93/INF.11 مع للمعـهد الوطـين لالحصـاءات واجلغرافيـا واملعلوماتيـةالتقرير القطري ا
(مقدمة من املكسيك) 

 ٥

 E/CONF.93/INF.12 املعلومات اجلغرافية العاملية لعمليات األمم املتحدة (مقدمة من وحـدة رسـم
اخلرائط التابعة إلدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/INF.13 متابعة القرارات اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي السـادس لرسـم
ـــة العامــة  اخلرائـط ملنطقـة األمريكيتـني، نيويـورك ١٩٩٧ (مقدمـة مـن األمان
واللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهليـــاكل األساســـية للبيانـــات املكانيـــة ملنطقــــة 

األمريكيتني). 

 ٦

 E/CONF.93/INF.14 (ســــريغاس ٢٠٠٠) النظــام املوحــد ملرجــع االرتفــاع ملنطقــة األمريكيتــني
(مقدمة من ألبانيا) 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/INF.15 (مقدمة من الواليات املتحدة) ٧ (ب) الندسات ٧ – األشهر الـ ١٤ األوىل
 E/CONF.93/INF.16 (مقدمة من الواليات املتحدة) ٧ (ج) األطلس الوطين للواليات املتحدة األمريكية
 E/CONF.93/INF.17 تقريـر الفريــق العــامل اخلــاص باجتمــاع الوفــود واخلــرباء يف مؤمتــر األمــم

املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط (مقدمة من األمانة العامة) 
 ٦

 E/CONF.93/INF.18 ـــة (مقدمــة مــن وضـع أنشـطة رسـم اخلرائـط يف الواليـات املتحـدة األمريكي
الواليات املتحدة) 

 ٥

 E/CONF.93/INF.19 ربط عالقات شراكة لتعزيز الوصول إىل البيانات اجلغرافية املكانية (مقدمـة
من الواليات املتحدة) 

٧ (أ) 
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 E/CONF.93/INF.20 تقريـر عـن احلالـة الراهنـة لرسـم اخلرائـط األساسـية لكولومبيـا (مقدمـــة مــن

كولومبيا) 
 ٥

 E/CONF.93/INF.21 الرسوم املالحية اإللكترونية: وضـع اإلنتـاج يف منطقـة األمريكيتـني (مقدمـة
من املنظمة اهليدروغرافية الدولية) 

٧ (ج) 

 E/CONF.93/INF.22 املهمــة الطبيوغرافيــة للــرادار املكوكــــي (مقدمـــة مـــن الواليـــات املتحـــدة
األمريكية)  

٧ (ج) 

 E/CONF.93/INF.23 ـــة للصــور ورســم اخلرائــط ملفاوضــات الدعـم الـذي تقدمـه الوكالـة الوطني
السالم بني إكوادور وبريو (مقدمة من الواليات املتحدة) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/INF.24 (مقدمة من أملانيا) ٧ (ب) إدارة املعلومات املكانية يف مهبورغ
 E/CONF.93/INF.25 (مقدمة من أملانيا) ٧ (أ) نظام املعلومات اخلاص بالبيانات اجلغرافية، منظور أملاين
 E/CONF.93/INF.26 (مقدمة من أملانيا) ٥ الوكالة االحتادية األملانية لرسم اخلرائط واجليوديسيا
 E/CONF.93/INF.27 مكتب اململكة املتحـدة للميـاه: األنشـطة املنفـذة يف منطقـة البحـر الكـارييب

(مقدمة من اململكة املتحدة) 
 ٥

 E/CONF.93/INF.28 (مقدمة من أملانيا) ٧ (أ) منظمة جديدة ملعلومات رسم اخلرائط األوروبية
 E/CONF.93/INF.29 املسح ورسم اخلرائط يف قربص، توحيد األمساء اجلغرافية ورسم اخلرائـط يف

قربص (مقدمة من قربص) 
 ٥

ورقات املعلومات األساسية 
 E/CONF.93/B.P.1 ـــن أمهيـة األمسـاء اجلغرافيـة يف اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة (مقدمـة م

جون ر. باركر، مساح مرخص له) 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.1

 B.P.2 (خالصة)
نظـام املراجـع املتعلقـة مبركـز األرض ألمريكـا اجلنوبيـة (سـريغاز) والشـــبكة 

اجليوديسية ملنطقة األمريكيتني (مقدمة من سريغاز) 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.3

 B.P.3 (خالصة)
املسـائل االقتصاديـة يف تطـور اهليكـل األساسـي للبيانـات اجلغرافيــة املكانيــة 

(مقدمة من املعهد الدويل للمسح الفضائي اجلوي وعلوم األرض) 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.4 النظــم العامليــة (واخلاصــة مبنطقــة األمريكتــــني) لرســـم اخلرائـــط واملراقبـــة
اجليوديسية واالستشعار من بعـد واملعلومـات اجلغرافيـة (مقدمـة مـن األمانـة 

العامة) 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/B.P.5

 B.P.5 (خالصة)
ـــن التصويــر (مقدمــة مــن  مـا اسـتجد يف احلصـول علـى البيانـات املكانيـة م

اجلمعية الدولية للمسح الفوتوغرايف اجلوي لالستشعار من بعد) 
٧ (ب) 

 E/CONF.93/B.P.6 إدارة املعلومـات املكانيـة يف القـرن الواحـد والعشـرين (مقدمـــة مــن االحتــاد
الدويل للمساحني) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.7 قاعدة البيانات الرقمية املساحية املاليزية (مقدمة من االحتاد اآلسـيوي ملسـح
األراضي وعلم القياس) 

٧ (ج) 

 E/CONF.93/B.P.8 املعايري املكانية كأساس هليكـل أساسـي مسـتدام للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة
(مقدمة من اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد األمساء) 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/B.P.9

 B.P.9 (خالصة)
إدارة األراضــي واهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة والتنميــة املســــتدامة 

(مقدمة من األمانة العامة) 
٧ (ج) 
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 E/CONF.93/B.P.10

 B.P.10 (خالصة)
اهليـاكل األساسـية إلدارة األراضـي مـن أجـل التنميـة املسـتدامة (مقدمـة مــن 

االحتاد الدويل للمساحني) 
٧ (ج) 

 E/CONF.93/B.P.11

 B.P.11 (خالصة)
املنظمات املعنية برسم اخلرائط العاملية والوطنيـة مـع بدايـة األلفيـة: التحـدي 

الذي يشكله العامل الذي يتميز بالتغري (مقدمة من األمانة العامة) 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.12 ـــهج الــذي يتوخــاه البنــك اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة والتنميـة: الن
الدويل (مقدمة من البنك الدويل) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.13

التكنولوجيات اجلغرافية ألغراض التنمية العاملية 
(مقدمـة مـن الرابطـة اإلسـبانية لرسـم اخلرائـط واملسـح الفوتوغــرايف اجلــوي 

٧ (ب) لالستشعار من بعد) 
 E/CONF.93/B.P.14 التطـورات احلاصلـة يف رســـم اخلرائــط وحتديــات نشــر البيانــات اجلغرافيــة

املكانية 
(مقدمة من الرابطة الدولية لرسم اخلرائط) 

٧ (ج) 

 E/CONF.93/B.P.15

نشر البيانات اجلغرافية املكانية: الواقع والعوائق واإلمكانيات 
٧ (ج) (مقدمة من الرابطة الدولية لرسم اخلرائط) 

 E/CONF.93/B.P.16

 B.P.16 (خالصة)
دور اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة ملنطقــــة 

األمريكيتني 
٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.17 االحتياجـات اإلمنائيـة وبنـاء القـدرات املؤسســـية (مقدمــة مــن دائــرة رســم
اخلرائط باململكة املتحدة) 

٧ (أ) 

 E/CONF.93/B.P.18 ج البيانات األساسـية (مقدمـة مـن املعـهد الوطـين لإلحصـاءات واجلغرافيـا
واملعلوماتية) 

٧ (ب) 

 E/CONF.93/B.P.19 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية: وجهة نظر تـتراوح بـني احمللـي والعـاملي
(مقدمة من اللجنة االحتادية للبيانات اجلغرافية) 

٧ (أ) 
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ـــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن لرســم  جـدول األعمـال املؤقـت ملؤمتـر األم
 اخلرائط لألمريكيتني 

افتتاح املؤمتر.  - ١
انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر.  - ٢

أهداف املؤمتر.  - ٣
املسائل التنظيمية:  - ٤

النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛  (أ)
إقرار جدول األعمال؛  (ب)

إنشاء اللجان وانتخاب الرؤساء؛  (ج)
تنظيم األعمال املؤمتر؛  (د)

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  (هـ)
تقارير البلدان.  - ٥

تقـارير عـن تنفيـــذ قــرارات مؤمتــر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع لرســم اخلرائــط  - ٦
لألمريكيتني. 

تقرير اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكيتني.  - ٧
تقارير عن اإلجنازات اليت حتققت يف جمال املعلومات اجلغرافية ملعاجلة املسـائل الوطنيـة  - ٨

واإلقليمية والعاملية، مبا فيها: 
املســـائل املتصلـــة بشـــؤون االســـتراتيجيات ورســـم السياســـات والشــــؤون  (أ)

االقتصادية واملؤسسية؛ 
اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛  (ب)

مجع البيانات املكانية اجلغرافية وإدارا ونشرها؛  (ج)
أفضل املمارسات والتطبيقات.  (د)
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ــــم املتحـــدة اإلقليمـــي الثـــامن لرســـم اخلرائـــط  اعتمــاد قــرارات وتقريــر مؤمتــر األم - ٩
لألمريكيتني. 

استعراض إجنازات املؤمتر.  - ١٠
جــدول األعمــال املؤقــت ملؤمتــر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســــع لرســـم اخلرائـــط  - ١١

لألمريكيتني. 
 
 


