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                                              مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي العاشـر لرسـم        
                  اخلرائط لألمريكتني 

      ٢٠١٣      أغسطس  /    آب  ٢٣-  ١٩         نيويورك، 
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  أ   ( ٦      البند 

ــؤمتر  ــات امل ــى      :                 ورق ــاء عل ــة بن ــات املقدم                                    الورق
                                                دعوة بشأن التطورات األخـرية يف جمـال إدارة          
                                                     املعلومات اجلغرافية املكانية فيما يتعلـق مبعاجلـة       

                                          املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية 
                                        اهليكل البنمي للبيانات اجلغرافية املكانية    
                        مذكرة من األمانة العامة    

  
                                                                                               تتــشرف األمانــة العامــة بــأن توجــه نظــر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي العاشــر لرســم    

                         ات اجلغرافيــة املكانيــة                                                                                     اخلــرائط لألمــريكتني إىل التقريــر الــتقين املتعلــق باهليكــل البنمــي للبيانــ       
 (    ٢٠١٣     لعام

 

                                                                                     وميكن االطالع على التقرير املتاح فقط باللغة اليت قدم هبا يف املوقـع الـشبكي                 . )١
                            ويرجــــى مــــن املــــؤمتر     ). http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html (           للمــــؤمتر 

    .                              اإلحاطة علما هبذا التقرير التقين
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  *   E/CONF.103/1.   

   .       ، بنما “            تومي غوارديا ”                                                             عده السيد إسرائيل سانشيز، املدير العام، املعهد الوطين للجغرافيا  أ   )١ (  



E/CONF.103/10
 

2 13-36825 
 

                                  عــد واملعــايري وتنــسيق املــوارد                           ملكانيــة إىل تعزيــز القوا                                     يــسعى اهليكــل البنمــي للبيانــات ا   
        إليهـا                                                                                                    يكفل إجياد سياسة إلدارة البيانـات املكانيـة تـشمل إنتاجهـا واالسـتعانة هبـا والوصـول                      مبا

                                                                                                         وتبادهلــا، مــع كفالــة قابليــة تــشغيلها فيمــا بــني خمتلــف املؤســسات األعــضاء يف اللجنــة التقنيــة    
    .                       املشتركة بني تلك املؤسسات

ــا    ــة             أم ــات املكاني ــة للبيان ــصميم اهلياكــل األساســية الوطني ــل يف ت ــام، فيتمث                                                                                            اهلــدف الع
                                                                                                       وإنشائها وتنفيذها وإدارهتا والتعريف به اعتمادا يف ذلك على معايري تتيح االستفادة مـن املزايـا                
                                                                                                    اليت تقدمها خدمات هذه اهلياكل األساسية باعتبارها أداة للمعاينـة وإسـداء املـشورة وإحـداث                

    .                          وإجراء الدراسات املواضيعية       التغيري 
   .                                                   وقد حددت العناصر اخلمسة التالية لكفالة حتقيق هذا اهلدف  

ــسياسي      •   ــانوين وال ــصر يف وضــع      -                                       إطــار العمــل الق ــل اهلــدف مــن هــذا العن                                                ويتمث
ــسهيل الوصــول إىل      ــة املــشتركة بــني املؤســسات لت                                                                                         اتفاقــات العمــل واألطــر القانوني

                                        وينبغي توسيع نطاق هذا العنصر ليصبح        .            الستعانة هبا                                املعلومات اجلغرافية املكانية وا   
                                                                                           يف املستقبل هو الدعامة اليت تستند إليها السياسة الوطنية يف جمال البيانات اجلغرافيـة              

                                                                                              وتعكف اللجنـة التقنيـة حاليـا علـى تنقـيح اللـوائح التنفيذيـة هلـذه اهلياكـل،                     .        املكانية
                                ، أي مـا ميكـن الوصـول إليـه                                                                   وعلى إجـراء دراسـة قانونيـة بـشأن تـصنيف املعلومـات            

ــة        ــضييق إمكاني ــا ينبغــي ت ــة وم ــا هــو معلومــات جتاري ــل، وم ــة ودون مقاب ــها حبري                                                                                                من
                                                                                          االطالع عليه، وأثر تلـك اللـوائح علـى إدارة املعلومـات يف املؤسـسات األعـضاء يف                  

                                                       وستشمل هذه الدراسـة القـوانني املتعلقـة باحلـصول            .                                 اهليكل البنمي للبيانات املكانية   
     .                               مات وحقوق املؤلف وامللكية الفكرية         على املعلو

                                                                   يهدف هذا العنصر إىل تعزيز التدريب الـتقين يف جمـال اهلياكـل               -                 تعزيز املؤسسات      •  
                                                                                              األساسية للبيانـات املكانيـة، وذلـك مـن خـالل احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل                   

     إىل                                      وترمي اجلهود املبذولة يف إطار هذا اهلـدف   .                               واملؤمترات والدورات وما إىل ذلك  
                    إلدارة يف املؤسـسات                                                                            تعزيز املشروع والتعريف بـه علـى مجيـع املـستويات بـدءا مـن ا               

               وتسعى اللجنـة    .                                                          احلكومية ويف مؤسسات القطاع اخلاص، وانتهاء بعموم املستعملني    
                                                                                       التقنية إىل حشد األموال الالزمة لتطوير املشاريع البحثية اليت متكن من حتقيق تطـور              

   .                                    يف هذا اجملال قوامه التكنولوجيات اجلديدة
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                                              هـذا العنـصر هـو ضـمان اإلعـداد املـنظم              اهلدف من  -                            املعلومات اجلغرافية املكانية     •  
                                                                                         للمعلومات اجلغرافية املكانيـة، إضـافة إىل إدارة وحتديـد وإنـشاء قائمـة مـن                       واملوحد

                                                               وتعكـف اللجنـة التقنيـة حاليـا علـى مجـع البيانـات                .                                املنتجات إلتاحتـها للمـستعملني    
   ات                                                                                           إلجياد خريطة منوذجيـة تتفاعـل فيهـا مجيـع املعلومـات املقدمـة مـن مجيـع املؤسـس                   

                                                                   ولتبسيط العمليـة، حـددت اللجنـة التقنيـة سـبل اسـتخدام               .                         املشاركة يف هذه العملية   
                                                                                            بيانات األطلـس الـوطين لكفالـة عـدم تكـرار اجلهـود يف اسـتخدام شـبكة املعلومـات                  
                                                                                              اجلغرافيــة، الــيت هــي عبــارة عــن قاعــدة جديــدة تــساعد مؤســسات الدولــة علــى           

                            اجلغرافيـــــة املكانيـــــة،   ت                                                                        االســـــتفادة مـــــن التعـــــاون الواجـــــب يف جمـــــال املعلومـــــا 
ــلها                                         خـــدمات عـــرض اخلـــرائط، وحتميـــل ال          تقـــدمي          مقابـــل                                   بيانـــات اجلغرافيـــة، ووصـ

ــدمات ــتحداث تطبيقــــات برجم            خبــ ــافة إىل                                          الويــــب، واســ ــة، إضــ ــة وأخــــرى نقالــ                                           يــ
         انظـــر   (                                                                            اخلـــرائط التفاعليـــة يف مواقعهـــا الـــشبكية وشـــبكاهتا االجتماعيـــة                إدخـــال

 http://geored.maps.arcgis.com/home.(    
                                                                     يهدف هذا العنصر إىل إنشاء وترسيخ قواعد وإجراءات وأدلة وتعليمـات         -         املعايري   •  

                                                                                         إلدارة املعلومات اجلغرافية، إضافة إىل تنفيذ وتطبيق ملمحا لبيانات فوقيـة مؤسـسية              
      حاليا          التقنية                 وتعكف اللجنة     .                                                    وتقدمي املزيد من املشورة إىل املؤسسات يف هذا اجملال        

                                                                                     على تقييم اخلربات اإلقليمية يف جمال املعايري وسبل االنطالق من الدراسـة املـذكورة               
    .                                            العتماد معايري بنمية ومناظرهتا وتوثيقها ونشرها

ــضمان          -              التكنولوجيا   •   ــة ل ــصر إىل إرســاء الربوتوكــوالت الالزم ــذا العن                                                                     يهــدف ه
                                                        بادل املعلومات اجلغرافية املكانيـة والوصـول إليهـا مـن                                   التشغيل البيين بطريقة تسهل ت   

        وتعمـل    .                                                                                  خالل استحداث منـابر ومـداخل لنـشرها وبنـاء القـدرات الكفيلـة حبفظهـا               
                                                                                            اللجنـة التقنيــة باالشــتراك مـع القــائمني علــى عنـصر املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف    

    .                             تطوير شبكة املعلومات اجلغرافية
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