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 لرسـم   العاشـر مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي        
  اخلرائط لألمريكتني

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

الورقـات املقدمـة بنـاء علـى دعـوة          : ورقات املؤمتر 
 جمــال إدارة  مـؤخًرا بـشأن التطــورات الـيت شــهدها  

ائل الوطنية  املعلومات اجلغرافية املكانية ملعاجلة املس    
        واإلقليمية والعاملية

  مجع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشرها    
  

  مذكرة من األمانة العامة    
  

ــاه     ــه انتب ــة بتوجي ــة العام  لرســم العاشــرمــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي    تتــشرف األمان
. )١(املكانية وإدارهتـا ونـشرها     لألمريكيتني إىل الورقة التقنية عن مجع البيانات اجلغرافية          اخلرائط

 هبــــا فقــــط  تمّدباللغــــة الــــيت قُــــ   لمــــؤمترلــــشبكي لوقــــع اامل يفالورقــــة التقنيــــة متاحــــة   و
)http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html .( واملـــــؤمتر مـــــدعو إىل اإلحاطـــــة
  .هبا لماًع
  

__________ 
  *  E/CONF.103/1.  

ونيتشين، اجلمعية الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن بعـد، جامعـة اليبنتـز،                 ورقة أعّدها غوتفريد ك     )١(  
 .هانوفر، أملانيا
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  موجز الورقة التقنية    
تشري الورقة التقنيـة إىل أن األمانـة العامـة دأبـت علـى االضـطالع بـدور بـارز يف مجـع                          

ــذ ســتينّيات القــرن املاضــي       ــة رســم اخلــرائط يف العــامل من ــة عــن حال ــات العاملي ويف عــام . البيان
كانية العامليـة واجلمعيـة الدوليـة       ، اتفقت جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية امل        ٢٠١١

للمسح التصويري واالستشعار عن بعد على إطالق مبادرة جديدة جلمـع البيانـات عـن عمليـة                
  .رسم اخلرائط املرجعية اليت تقوم هبا حكومات الدول األعضاء يف األمم املتحدة

االت وقـد أُرسـل اســتبيان اشـتركت جلنــة اخلـرباء واجلمعيـة الدوليــة يف وضـعه إىل وكــ        
ومل تشمل األسئلة معلومات عن تغطية اخلرائط القطرية املوجودة علـى           . رسم اخلرائط القطرية  

ومبـا أن الرسـم   . خمتلف املقاييس فحسب، وإمنـا أيـًضا التـاريخ الـذي ُرمسـت فيـه آخـر اخلـرائط           
ن التقليدي للخرائط باستخدام البيانات املوّجهة هـو بـاهظ التكلفـة ويـستغرق وقًتـا طـويالً، وأ                 

على صور جوية عالية االستبانة بالساتل من دون تفسري األجسام هـو عمليـة أسـرع،                احلصول  
وباإلضـافة إىل ذلـك، ومـن       . فقد مشل االستبيان أيضا أسـئلة عـن كيفيـة احلـصول علـى الـصور               

أجل تقييم البىن التحتية لرسـم اخلـرائط، ضـم االسـتبيان أسـئلة عـن اسـتخدام التـصوير الرقمـي                      
ــة  ووســائل توزيــع الــصور وا  ــا املعلومــات احلديث كــذلك تطــّرق . خلــرائط باســتخدام تكنولوجي

  . االستبيان إىل أمهية رسم اخلرائط املساحية
ــا علــى االســتبيان     ــرُِد مــوجز نتائجــه يف الورقــة  . ورّد نــصف الــدول األعــضاء تقريًب وَي
 خرائطهـا   أما بالنسبة لباقي البلدان، فقـد أُجـري تقـدير لتغطيـة اخلـرائط فيهـا ولتـواريخ                 . التقنية

  .املرجعية استناًدا إىل معلومات قّدمها بائعو اخلرائط
ويف زمن مّهدت فيه التكنولوجيا اجلديدة السبيل لتكملـة اخلـرائط احلكوميـة، ويعـزى                 

ــة برســم اخلــرائط مــن جهــود يف اســتخدام       ــه األوســاط املعني ــه إىل مــا بذلت ذلــك يف جانــب من
دى الذي بلغته هذه اجلهـود يف التغطيـة العامليـة، ويف            الصور، حتاول هذه الورقة التقنية تقييم امل      

وتعــاجل الورقــة أيــًضا . ارجيــةاخلصادر املــالســتعانة مبجموعــة كــبرية مــن ذلــك قــد ُتفيــد حــىت ا
  .مسائل بالغة األمهية ترتبط بتوفري البيانات اجلغرافية املكانية يف الوقت املناسب
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	وفي زمن مهّدت فيه التكنولوجيا الجديدة السبيل لتكملة الخرائط الحكومية، ويعزى ذلك في جانب منه إلى ما بذلته الأوساط المعنية برسم الخرائط من جهود في استخدام الصور، تحاول هذه الورقة التقنية تقييم المدى الذي بلغته هذه الجهود في التغطية العالمية، وفي ذلك قد تُفيد حتى الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية. وتعالج الورقة أيضًا مسائل بالغة الأهمية ترتبط بتوفير البيانات الجغرافية المكانية في الوقت المناسب.

