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ــر                                                   مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي العاشـ
                      لرسم اخلرائط لألمريكتني

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

                                 الورقــات املقدمــة بنــاء علــى    :                ورقــات املــؤمتر
ــ ــال       دعـ ــرية يف جمـ ــورات األخـ ــشأن التطـ                                           وة بـ

                                                    إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية فيمـا يتعلـق        
                                               مبعاجلة املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية

                                                         دور رسم اخلرائط احلديثة يف التطبيقات الشديدة األمهية للبعثات    
    

                        مذكرة من األمانة العامة    
                                            ر األمــم املتحــدة اإلقليمــي العاشــر لرســم                                                   تتــشرف األمانــة العامــة بــأن توجــه نظــر مــؤمت  

                                                                                                  اخلــرائط لألمــريكتني إىل ورقــة تقنيــة عــن دور رســم اخلــرائط احلديثــة يف التطبيقــات الــشديدة    
                                                                              والورقة التقنية متاحة باللغة اليت قدمت هبا فقط يف املوقـع الـشبكي للمـؤمتر           .  ) ١ (              األمهية للبعثات 

) http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html .(         واملؤمتر مدعو إىل أن حييط علما                                
   .               بالورقة التقنية
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                     موجز الورقة التقنية    
                                                                                 ميكن اليوم ألي شخص أن يضع خرائط ويستخدمها، حىت وإن كـان ميلـك مهـارات                  

                ويف ظـل هـذا       .                                                                                  حاسوبية متواضعة، وذلـك يف أي مكـان علـى األرض ولكـل األغـراض تقريبـا                
                                                                   يكون املـستعملون يف كـثري مـن األحيـان موجـودين يف املوقـع                                              النموذج اجلديد لرسم اخلرائط،     

                          وميكــن إيــصال البيانــات   .                                                                      موضــع االهتمــام وميكنــهم إعــداد خــرائط تلــيب االحتياجــات الفوريــة
                                                                                               اخلرائطيــة رقميــا والســلكيا يف شــكلها النــهائي إىل جهــاز حممــول، كمــا ميكــن للمــستعمل أن   

                                      وقـد أتاحـت التطـورات الـسريعة          .               لة يف املوقـع                                            َّ       ينشئ التصور املطلوب انطالقا من البيانات املرتَّ      
                         فعلـى سـبيل املثـال،        .                                                                         للتكنولوجيا ملاليني الناس املشاركة يف هذه الثورة يف جمال رسم اخلـرائط           

           ومــن بــني   .                                                                                      مــن املمكــن إعــداد خــرائط مبجــرد االطــالع علــى البيانــات علــى شــبكة اإلنترنــت  
                                             اآلنيـة وتـصورها، واخلـدمات القائمـة                                                                   التطورات اهلامة األخرى الـيت حـصلت معاجلـة البيانـات          

                                                                                                          علـــى أســـاس املوقـــع، ورؤيـــة الواقـــع املزيـــد باســـتخدام معـــدات متنقلـــة ألغـــراض تطبيقـــات   
   .      اخلرائط    رسم

                                                                                      رت أوجـه التقـدم املـذكورة أعـاله إحـراز تقـدم كـبري يف تـصميم وتنفيـذ                            َّ   ويف حني يسَّ    
                          مبادئ رسـم اخلـرائط                                                                         طرق جديدة إلعداد اخلرائط على مدى العقد املاضي، ظلت العديد من          

                                     وعنــد التمثيــل التــصوري ملعلومــات   .                                                             دون تغــيري، وأمههــا أن اخلــرائط عبــارة عــن جتريــد للواقــع
       ُ   َّ                                                           ُ   َّ                            خمتـارة، ُتبـيَّن بعـض الـسمات املوجـودة يف الواقـع علـى حنـو أكثـر بـروزا، يف حـني قـد ال ُيبــيَّن             

            لتجريـد                                                واخلـرائط هـي عبـارة عـن أدوات قويـة            .                                                العديد مـن الـسمات األخـرى علـى اإلطـالق          
   .                                                        الواقع ألهنا تساعد على تفسري حاالت معقدة للغاية بكفاءة عالية

                      ويف مرحلـة اإلنعـاش،      .                                                                والتجريد أمر ضروري يف مجيـع مراحـل دورة إدارة الكـوارث             
  ض                                                                                             يكون من املطلوب إعداد صور بسرعة للمنطقة املتضررة، وذلـك باسـتخدام طريقـة يف عـر                

  .                                                                                                           الصور تتيح لفرق الطوارئ فهـم الوضـع علـى أرض الواقـع مبجـرد إلقـاء نظـرة علـى اخلـرائط                      
ــة اهلامــة الــيت تــدعم أعمــال اإلنقــاذ يف مرحلــة اإلنعــاش تكنولوجيــات                                                                                                          ومــن التطــورات اجلاري
                                                                                                اشــتقاق اخلــرائط، واالســتعانة بــاجلمهور وتقنيــات رســم اخلــرائط احلديثــة، واخلــدمات القائمــة 

                                                                               وقد كان رسم اخلرائط يف مرحلـة احلمايـة يف دورة إدارة الكـوارث يـؤدي                  .   قع              على أساس املو  
                                                                               ففــي تلــك املرحلــة، يــتم إعــداد خــرائط للمخــاطر لــتمكني املــدراء وصــناع   .                   دومــا دورا حامســا

                                                                                                   القــرار واخلــرباء وعامــة النــاس مــن فهــم نــوع ومــستوى األخطــار املوجــودة يف احملــيط القريــب   
                                                               ديثة لعامة الناس املشاركة على أساس طوعي يف وضـع منـاذج                                  ويتيح رسم اخلرائط احل     .        والبعيد

            كما يـؤدي     .                                                                                  للمخاطر اليت قد تؤثر على األحياء السكنية ويف التمثيل التصويري لتلك املخاطر           
   .                                            إىل تيسري النشر السريع للمعلومات البالغة األمهية
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            ن خـرائط،         فبـدو   .                                                                    وهلذه األسباب وغريها، فإن رسم اخلرائط يؤدي دورا بـالغ األمهيـة             
                                                            ويـؤدي اإلملـام بالعالقـات املكانيـة ومبواقـع األشـياء              .  “                العمـى املكـاين    ”                       سيصاب العـامل مبـرض      

  .                                                                                                      دورا حامسا يف إدارة الكوارث واألزمـات، أو يف دعـم اختـاذ القـرارات الـسليمة بكـل بـساطة                   
                                                                                                            ورسم اخلرائط هـو أيـضا علـم حـديث أساسـا، وللتكنولوجيـات املبتكـرة أثـر هـام علـى عمـل                        

                                                                              وميكن إعداد اخلـرائط بـشكل آيل باسـتخدام أسـاليب احلـصول علـى البيانـات             .          اخلرائط     رامسي
       وميكـن    .                                                                                               اجلغرافية من قبيل املـسح بـالليزر واالستـشعار عـن بعـد وشـبكات أجهـزة االستـشعار                  

                    كمـا ميكـن عـرض        .                                                                                 بناء مناذج ذكية للبيانات اجلغرافية إلتاحة حتليـل معمـق للـهياكل واألمنـاط             
ــا  ــا يف ذلــك اهلواتــف                          اخلــرائط واملعلوم ــوم يف طائفــة واســعة مــن األشــكال، مب ــة الي                                                                                  ت اجلغرافي

   .                            احملمولة واستعراض الواقع املزيد
  


