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       لرســم           العاشــر                                   مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي   
                 اخلرائط لألمريكتني

    ١٣  ٢٠       أغسطس /  آب   ٣ ٢-  ١٩         نيويورك، 
  *     املؤقت                من جدول األعمال  )  أ   ( ٦      البند 

ــؤمتر  ــات امل ــى      :                 ورق ــاء عل ــة بن ــات املقدم                                    الورق
                                    ً               دعــوة بــشأن التطــورات الــيت شــهدها مــؤخراً  

                                                   جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة ملعاجلـة        
                               ئل الوطنية واإلقليمية والعاملية    املسا

    
                                   نظـــام إنتـــاج تعـــاوين جديـــد     :                                              اخلطـــة الوطنيـــة اإلســـبانية ملراقبـــة األرض     

        أوروبا  يف
  

                        مذكرة من األمانة العامة
  

ــاه     ــه انتب ــة بتوجي ــة العام          لرســم         العاشــر                                   مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي                                                  تتــشرف األمان
  :                                              اخلطـة الوطنيـة اإلسـبانية ملراقبـة األرض         ”   ع                                                لألمريكتني إىل الورقة التقنية عـن موضـو              اخلرائط

         لمــؤمتر ل            الــشبكي     وقــع  امل   يف                           الورقــة التقنيــة متاحــة  و  .  )١  ( “                                        نظــام إنتــاج تعــاوين جديــد يف أوروبــا
ــيت قُـــ   ــة الـ ــط   ت م ّ ّد            ُ        باللغـ ــا فقـ    ). http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html  (                هبـ

   .                          ً   واملؤمتر مدعو إىل اإلحاطة علماً هبا

__________ 
ّ                                                                       أعّدها أنطونيو أروثارينا، نائب مدير مراقبة األرض، املعهد اجلغرايف الوطين، مدريد   )١ (     .  

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


E/CONF.103/5
 

2 13-36770 
 

                     موجز الورقة التقنية
                                                                                       اخلطة الوطنية اإلسبانية ملراقبة األرض احلاجـة إىل معلومـات عـن األرض وكيفيـة                 ي   ّ تلّب  
ّ    تطّورها        ّ                                                                                                وهي تـوفّر املعلومـات اجلغرافيـة األساسـية الـيت حيتاجهـا البلـد إلدارة أمـور مـن بينـها                        .   
   .                                                                      والزراعة والبنية التحتية وحاالت الطوارئ واألنشطة األمنية، على حنو مستدام      البيئة

   :                                    وتشمل اخلطة ثالثة مشاريع وطنية كما يلي  
ّ                                    مشروع التصوير الرأسي اجلوي الوطين الذي ينّسق بني احلصول علـى الـصور                 )  أ   (                                        

                                 اجلوية ووضع النماذج الرقمية لألرض؛

ّ            ّسق التغطيـة الـصورية املـستمّرة                                                           املشروع الوطين لالستـشعار عـن بعـد الـذي ينـ               )   ب    (                         ّ
                      من سواتل مراقبة األرض؛

                                                                              مشروع نظام املعلومـات عـن غطـاء األرض واسـتخدام األرض، الـذي يـصف                    )   ج    (
   ّ                                                                                                      بدقّة املناطق احلضرية والزراعيـة والغابـات واألراضـي الرطبـة وغريهـا مـن املنـاطق االصـطناعية                   

  .                 والطبيعية يف البلد

                                                         مـــات فهـــم املواطنـــون اإلســـبان، واإلدارات العامـــة                                                أمـــا املـــستخدمون الرئيـــسيون هلـــذه املعلو 
               ّ                                                                                           اإلسبانية، واملنظّمات واملؤسـسات األوروبيـة الـيت تعمـل ضـمن إطـار هـذه اهليئـات، مـن قبيـل                      

    ).         كوبرنيكوس (                           الربنامج األورويب ملراقبة األرض 
ــاون          ــسيق والتع ــق اآلراء والتن ــى تواف ــوم عل ــا يق ــوذج إدارة ال مركزي ــّدم اخلطــة من ّ                                                                                           وتق    

ً        ً                                   وتّتبـع اخلطّـة هنًجـا قاعـدًيا مـن خـالل تنـسيق                .                                       يف التمويل بني خمتلف اهليئات العامـة                والتشارك      ّ       ّ  
   .   ّ                                                                     تدفّق املعلومات من املستويني احمللي واإلقليمي إىل املستويات الوطين واألورويب والعاملي

                                                                                           وميكــن تطبيــق منــوذج اخلطــة يف بلــدان أخــرى بــالنظر إىل هــدفها وبنيتــها وتنظيمهــا،      
ّ     أهنا تيّسر      مبا   .                             ّ                                                                التعاون بني املؤسـسات العامـة وتّتـسم بطـابع مـستدام سـيظهر مـع مـرور الوقـت                         

ُ        تعزيــز الــنُُّهج   ”  ،  ٤            يف الفئــة                                              جــائزة األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة                            وستحــصل اخلطــة علــى    ُّ         
                                                           ، خــالل منتــدى األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة لعــام    “                                      احلكوميــة اجلامعــة يف عــصر املعلومــات 

   .     يونيه /      حزيران    ٢٧     إىل   ٢٤            يف الفترة من                        الذي سيعقد يف املنامة،     ٢٠١٣
  


