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 مالحظة

 . رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقامتتألف

 اإلقليمية السابقة لرسم اخلرائط لألمريكتني حتـت         املتحدة األممصدرت وقائع مؤمترات    
) E.77.I.13رقـــــــم املبيـــــــع (، Corr.1 وE/CONF.67/3: الرمـــــــوز وأرقـــــــام املبيـــــــع التاليـــــــة 

ــع  (E/CONF.67/3/Add.1و  E/CONF.71/3بالنســبة للمــؤمتر األول؛ و ) E/F/S.79.I.14رقــم املبي
بالنســبة للمــؤمتر  ) E/F/S.82.I.14رقــم املبيــع   (E/CONF.71/3/Add.1و) E.81.I.4رقــم املبيــع  (

ــاين؛ و ــع   (E/CONF.77/3الثــــ ــم املبيــــ ــع   (E/CONF.77/3/Add.1و) E.85.I.4رقــــ ــم املبيــــ رقــــ
E/F/S.88.I.19 ( ــؤمتر الثالـــــــث؛ و ــبة للمـــــ ــع   (E/CONF.81/3بالنســـــ ــم املبيـــــ ) E.89.I.8رقـــــ

ــع   (E/CONF.81/3/Add.1و ــم املبي ــع؛ و  ) E/F/S.92.I.2رق ــؤمتر الراب ــبة للم  E/CONF.86/3بالنس
بالنسـبة  ) E.98.I.4رقم املبيـع     (E/CONF.90/3بالنسبة للمؤمتر اخلامس؛ و   ) E.94.I.4رقم املبيع   (

 .بالنسبة للمؤمتر السابع) E.01.I.13رقم املبيع  (E/CONF.93/3للمؤمتر السادس؛ و
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 تنظيم املؤمتر �أوال  
 مقدمة - فأل 

 لرسم اخلـرائط لألمـريكتني يف نيويـورك يف          الثامنُعقـد مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمي       - ١
، وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصـــادي    ٢٠٠٥ يوليــه /متـــوز ١يونيــه إىل  /حزيــران  ٢٧الفتــرة مــن   
 .٢٠٠١يوليه / متوز١٩ املؤرخ ٢٠٠١/٢٣٢واالجتماعي 

 
 افتتاح املؤمتر �باء  

 ).كولومبيا(ر نائب الرئيس السابق، السيد سانتياغو بوريرو افتتح املؤمت - ٢
 ببيــان افتتــاحي   املتحــدةاألمموأدىل ممثــل إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــ     - ٣

وأدىل مـــدير الشـــعبة .  للشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة العـــاماألمـــنيبالنيابـــة عـــن وكيـــل 
 . ببيان استهاليل املتحدةاألمماإلحصائية ب

 
 احلضور �جيم  

 اتنظمــمــن الوكــاالت املتخصصــة وامل ١٥ و ا بلــد٣٢ ممــثال مــن ١٥٨حضــر املــؤمتر  - ٤
 .E/CONF.96/INF.3وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة . دوليةالعلمية ال
 

 انتخاب أعضاء املكتب �دال  
ر أعضـاء   ، انتخب املـؤمت   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٧يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف        - ٥

 :املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية
 :الرئيس

 )املكسيك(ماريو رييس 
 :نائب الرئيس

 )شيلي(لويس أليغريا 
 )الربازيل(إدواردو نونيس 

 :املقرر
 )كندا(جني كوبر 
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 أهداف املؤمتر �هاء  
، حـدد ممثـل الشــعبة   ٢٠٠٥ يونيـه /حزيــران ٢٧يف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف     - ٦
اهلدف الرئيسـي للمـؤمتر هـو تـوفري         :  أهداف املؤمتر على النحو التايل      املتحدة األممحصائية ب اإل

 األمــريكتني فيــه املســؤولون احلكوميــون والعلمــاء واخلــرباء مــن منطقــة   جيتمــعمنتــدى إقليمــي 
تطــوير اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة الوطنيــة      اجلهــود املبذولــة ل تقــدمي التقــارير عــن   ل

ومعاجلــة االحتياجــات واملشــاكل واخلــربات املشــتركة يف  يف األمــريكتني، وتنفيــذهاليميــة واإلق
ــرائط  ــم اخلـ ــال رسـ ــةجمـ ــة،    واملعلومـــات اجلغرافيـ ــة والتدريبيـ ــا يف ذلـــك اجلوانـــب التعليميـ ، مبـ

 ومثـة أهـداف نوعيـة       .واالحتياجات العلميـة والتكنولوجيـة واملسـائل والفوائـد املتعلقـة بالتنفيـذ            
مــؤمتر األمــم املتحــدة ثــل يف اإلبــالغ عــن تقيــيم حالــة تنفيــذ القــرارات الــيت اختــذها  إضــافية تتم
؛ واإلبـالغ عـن أخـر التطـورات، وعـن إسـهامات             لرسـم اخلـرائط لألمـريكتني     السابع  اإلقليمي  

 .  ويف حتقيق التنمية املستدامة٢١املعلومات اجلغرافية يف دعم تنفيذ جدول أعمال القرن 
 

 ام الداخلياعتماد النظ �واو  
، اعتمـد املـؤمتر نظامـه    ٢٠٠٥ يونيـه /حزيران ٢٧يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف     - ٧

 .E/CONF.96/2الداخلي بصيغته الواردة يف الوثيقة 
 

 إقرار جدول األعمال �زاي  
، أقـر املـؤمتر جــدول   ٢٠٠٥ يونيـه /حزيــران ٢٧يف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف     - ٨

 : وفيما يلي جدول األعمال. E/CONF.96/1ملؤقت بصيغته الواردة يف الوثيقة أعماله ا
 .افتتاح املؤمتر - ١
 .انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين - ٢
 .أهداف املؤمتر - ٣
 :املسائل التنظيمية - ٤

 النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 
  وانتخاب رؤسائها؛الفنيةلجان إنشاء ال )ج( 
 تنظيم األعمال؛ )د( 
 وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر؛ )هـ( 
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 .التقارير القطرية - ٥
التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ القــرارات الــيت اختــذها مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي  - ٦

 .السابع لرسم اخلرائط لألمريكتني
 .اهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتنيتقرير اللجنة الدائمة املعنية ب - ٧
التقارير املتعلقة باملنجزات املتحققـة يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة فيمـا يتعلـق                 - ٨

 :بتناول املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك
ــادية   )أ(  املســـائل املتصـــلة باالســـتراتيجية والسياســـات واملســـائل االقتصـ

 ية؛واملؤسس
 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛ )ب( 
 مجع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشرها؛ )ج( 
 .أفضل املمارسات والتطبيقات )د( 

اعتماد قرارات وتقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن لرسـم اخلـرائط                   - ٩
 .لألمريكتني

 .استعراض منجزات املؤمتر - ١٠
األعمال املؤقت ملؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي التاسـع لرسـم اخلـرائط       جدول   - ١١

 .لألمريكتني
 

 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب رؤسائها �حاء  
، أنشـأ املـؤمتر اللجـان       ٢٠٠٥ يونيـه /حزيران ٢٧يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف        - ٩

 : الفنية الثالث التالية وانتخب رؤسائها
ــادية   :اللجنة األوىل املســـائل املتصـــلة باالســـتراتيجية والسياســـات واملســـائل االقتصـ
 واملؤسسية؛

 )بنما(كارلوس الغونا   :الرئيس 
 ؛ وتطويرها يف األمريكتنياهلياكل األساسية للبيانات املكانية :الثانية اللجنة

 )الواليات املتحدة األمريكية(ليزيل أرمسترونغ   :الرئيس 
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 البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشرهامجع  :الثالثةاللجنة  
 )الربازيل(لويز باولو سوتو فورتس  :الرئيس  

 
 تنظيم األعمال �طاء  

، أقــر املــؤمتر تنظــيم أعمالــه ٢٠٠٥ يونيــه/حزيــران ٢٧يف اجللســة األوىل، املعقــودة يف  - ١٠
 . كنيبالصيغة الواردة يف الورقة غري الرمسية اليت جرى تعميمها على املشار

 
 وثائق التفويض �ياء  

، أفـاد رئـيس املـؤمتر       ٢٠٠٥ يونيـه /حزيـران  ٢٩يف اجللسة العامة اخلامسة املعقـودة يف         � ١١
 .أنه مت استعراض وثائق تفويض املمثلني،وُوجد أهنا سليمة حسب األصول

 
 الوثائق �كاف  

 شـبكة قـع التـايل علـى       ميكن اإلطالع علـى قائمـة بالوثـائق املقدمـة إىل املـؤمتر علـى املو                - ١٢
 . http://unststs.un.org/unsd/METHODS/CARTOG/unrcca.htm: اإلنترنيت

 
 اجللسات العامة �ثانيا  

يف البنـد   ، نظـر املـؤمتر      ٢٠٠٥ يونيـه /حزيران ٢٧يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف        - ١٣
 األمــموعلــى غــرار املمارســة املتبعــة يف مــؤمترات ). التقــارير القطريــة( مــن جــدول األعمــال ٥

 اإلقليمية السابقة لرسم اخلرائط، مل ُتعرض التقارير القطرية اليت تـرد يف ورقـات غـرف             املتحدة
 أن  واقتـرح منـدوب أملانيـا     . ، بل اقتصر األمـر علـى توزيعهـا علـى املشـاركني            CRPsاالجتماع  

ــؤمترات        ــتم يف امل ــتم عرضــها، وطلــب أن ي ــة وإن مل ي ــات املقدم ــؤمتر إىل الورق ــر امل يشــري تقري
ــاريرهم        ــودون تقــدمي عــرض مــوجز لتق ــذي ي ــدان ال ــي البل ــة ملمثل ــرة زمني ــة ختصــيص فت القادم

وأيد مندوب الواليات املتحدة األمريكية هذا االقتراح بقوة، حيث قـدمت الواليـات    . القطرية
كما ). 17 و 16 و 14 و 13؛وE/CONF.96/CRP.12(س ورقات ولكن مل يتم عرضها       املتحدة مخ 

 2 و E/CONF.96/CRP.1(أن أملانيا هي األخـرى قـدمت ثـالث ورقـات ولكـن مل يـتم عرضـها                   
 ).11و

التقارير املتعلقة بتنفيـذ    ( من جدول األعمال     ٦ويف نفس اجللسة، وعند النظر يف البند         - ١٤
، عـرض   )ر األمم املتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلـرائط لألمـريكتني         القرارات اليت اختذها مؤمت   

للجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة   فرانشيسكو هانسن، األمني التنفيذي ا    
 عــن  املتحــدةاألمم، تقريــرا اشــتركت اللجنــة يف إعــداده مــع الشــعبة اإلحصــائية بــ  لألمــريكتني

http://unststs.un.org/unsd/METHODS/CARTOG/unrcca.htm
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وأشـار  .  اختذت بشأن كل من القرارات التسعة اليت اختذها املؤمتر السـابع           إجراءات املتابعة اليت  
ــدى خــاص عــن سياســات          ــها إنشــاء منت ــن بين ــة، م ــر إىل اختــاذ بعــض اإلجــراءات اهلام التقري

النظـــام اجليوديســـي معلومـــات األراضـــي يف املكســـيك، والتوســـع يف نطـــاق تغطيـــة مشـــروع 
عامــل تــابع للجنــة الدائمــة يعــين بتعزيــز املؤسســات ، وإنشــاء فريــق اإلقليمــي ألمريكــا اجلنوبيــة

ورغـم تنـامي الـوعي فيمـا بـني البلـدان يف األمـريكتني بأمهيـة بنـاء هياكـل             . والتعليم والتـدريب  
أساسية وطنية للبيانات املكانية، فإن تنفيذ ذلك يتطلـب بـذل الكـثري مـن اجلهـود واالضـطالع                   

 املعين باألمساء اجلغرافيـة      املتحدة األممرباء  وشجع نائب رئيس فريق خ    . بالكثري من اإلجراءات  
 تعاوهنم مع فريـق اخلـرباء، ودعـاهم         تكثيفممثلي بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية على        

 .إىل املشاركة بنشاط يف اجتماعاته
ويف اجللسة العامة األوىل أيضا، عرض جون باركر، ممثـل االحتـاد الـدويل للمسـاحني،                 - ١٥

، ��تطـوير سياسـات معلومـات األراضـي يف األمـريكتني          ��نتـدى اخلـاص املعـين بــ         تقريرا عن امل  
، ٢٠٠٤ أكتــوبر/ األولتشــرين ٢٧ و٢٦الــذي ُعقــد يف أغواســكالينتيس، املكســيك، يــومي   

وكانـــت ). ٣٥، الصـــفحة E/CONF.96/1( الصـــادر عـــن املـــؤمتر الســـابع ٧/٥عمـــال بـــالقرار 
ى هي بيان أغواسكالينتيس، الذي يقـر بـالوعي بالقيمـة    النتيجة الرئيسية اليت متخض عنها املنتد     

ــات         ــاج هياكــل البيان ــى إدم ــة لتطــوير سياســات لألراضــي حتــرص عل االقتصــادية واالجتماعي
املكانية املناسبة بصورة تتسم بالفعاليـة والكفـاءة، مبـا يف ذلـك تفهـم قيمـة حتقيـق التكامـل بـني               

راضــــي ومهــــام رســــم اخلــــرائط ســــجالت األ/الســــجالت العقاريــــة/مهــــام إدارة األراضــــي
وأشــار التقريــر إىل أن املنتــدى تلقــى دعمــا متويليــا مــن اهليئــة الكنديــة للمــوارد    . الطوبوغرافيــة

ــة، واللجنــة االحتاديــة للبيانــات اجلغرافيــة التابعــة ملؤسســة الواليــات املتحــدة للمســح          الطبيعي
املتحـدة، والبنـك الـدويل،       ووكالة التنمية الدوليـة التابعـة للواليـات          USDS/FGDCاجليولوجي  

؛ وقـام  PAIGH معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتـاريخ والصندوق االستئماين الدامنركي، و   
 بتـوفري املرافـق واملـوارد،       INEGIاملعهد الوطين لإلحصاءات اجلغرافية واملعلومات يف املكسـيك         

 . بالدعم اإلداري املتحدةاألممبينما أسهمت 
تقريـر اللجنـة الدائمـة    ( من جـدول األعمـال   ٧سة، وعند النظر يف البند ويف نفس اجلل   - ١٦

، قــدم مــاريو ريــيس، رئــيس اللجنــة  )املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة لألمــريكتني 
، مبـا   )٣٦، الصـفحة    E/CONF.96/1 (٢٠٠١الدائمة، استعراضا عاما للجنة منـذ إنشـائها عـام           

ــها وعضــويتها وتن  ــا وأهــدافها، فضــال عــن أنشــطتها الرئيســية يف تطــوير     يف ذلــك خلفيت ظيمه
 بلدا يف منطقة األمريكتني تعمـل حاليـا علـى        ٢٢ورغم أن   . اهلياكل األساسية للبيانات املكانية   

وضع تصـورات للـهياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة وبنائهـا وتنفيـذها يف تلـك البلـدان، فـإن                      
آلليــات املاليــة، واالتصــاالت فيمــا بــني البلــدان،  ا: التقريــر ركــز علــى ثــالث مشــاكل رئيســية 
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وأوصـى التقريـر بـأن تبحـث        . واعتراف صناع القرار بأمهية اهلياكل األساسية للبيانات املكانية       
عن مصادر بديلة للتمويل من أجل حتقيق أهدافها، وكذلك تعيني جلـان عاملـة،          للجنة الدائمة   ا

واالتصـاالت مـن أجـل تعزيـز احلـوار وتقاسـم       وحتسني االستفادة من تكنولوجيـات املعلومـات        
املمارسات الفضلى، وإقنـاع صـناع القـرار بـااللتزام ببنـاء اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة                    

 .على الصعيدين الوطين واإلقليمي
مـن جـدول األعمـال      ) أ (٨ويف اجللسة العامة األوىل أيضا، بدأ املـؤمتر نظـره يف البنـد               - ١٧

لقة باملنجزات املتحققـة يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة فيمـا يتعلـق بتنـاول املسـائل                   التقارير املتع (
املسـائل املتصـلة باالسـتراتيجية والسياسـات واملسـائل           الوطنية واإلقليمية والعامليـة، مبـا يف ذلـك        

وألقت باربره ريان، مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة، كلمـة رئيسـية       ). االقتصادية واملؤسسية 
، E/CONF.96/1(��  املســتدامةالتنميــةتســخري الــنظم املتكاملــة لرصــد األرض خلدمــة  ��ان بعنــو

، أكــدت فيهــا علــى أن اهلــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق باهلياكــل األساســية الوطنيــة  )١الصــفحة 
العامليـة، والقاريـة، والوطنيــة،   (للبيانـات املكانيـة يتمثـل يف رصـد األرض علـى كـل املسـتويات        

باسـتخدام أجهـزة االستشـعار عـن بعـد لفهـم الـديناميات البشـرية                ) كانية، واملؤقتة واحمللية، وامل 
ففهم اآلثار البيئية السابقة واحلالية واملقبلـة لتـتغري األرض، لـدعم حتسـني              . والبيئية لتغري األرض  

إدارة هذه اآلثار على النـاس والبيئـة واالقتصـاد واملـوارد، مـن شـأنه أن يسـهم يف الوصـول إىل                       
وتساعد تطبيقات اهلياكل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة علـى             .  للموارد  املستدامة يةالتنم

تشخيص وحل املشاكل وعلى بناء القدرات، كما أن تسـخري تطبيقـات رصـد األرض خلدمـة                 
 قد ثبت جناحه يف جماالت حرائق الغابات، والنمـو احلضـري، والتـأثريات الـيت             املستدامة التنمية

 ).وضع مناذج حاالت اجلفاف ورصدها، واملوارد الزراعية(لنظم اإليكولوجية تتعرض هلا ا
، واصـل املـؤمتر نظـره       ٢٠٠٥ يونيـه /حزيـران  ٢٧ويف اجللسة العامة الثانية املعقودة يف        - ١٨

وقــدم مــاريو ريــيس، رئــيس اللجنــة الدائمــة، ورقــة بعنــوان  .  مــن جــدول األعمــال٨يف البنــد 
�� التطــــــورات والتحــــــديات: ت املكانيــــــة يف األمــــــريكتنياهلياكــــــل األساســــــية للبيانــــــا��
)E/CONF.96/1   وأفـادت الورقـة أن كـثريا مـن بلـدان األمـريكتني تواجـه حاليـا                 ). ٢، الصفحة

حتــديات تقنيــة وتنظيميــة وماليــة يف إدمــاج بياناهتــا اجلغرافيــة، مبــا يف ذلــك املســائل املتعلقــة          
عضاء اللجنة الدائمة جتميع مواردهم للـتمكن       وجيب على أ  . بالتوحيد والتشغيل املشترك للنظم   

وعـالوة  . من وضع مشروع خطة استراتيجية واقتراح احللول املناسبة للتصدي هلذه التحديات          
علــى ذلــك، جيــب علــى بلــدان األمــريكتني أن تســعى لالســتفادة مــن الشــبكة املشــتركة بينــها    

 البيانــات األساســية وتكنولوجيــا املســائل التقنيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد: وتعزيــز اجلوانــب التاليــة
املعلومـــات واالتصـــاالت املناســـبة، واملســـائل التنظيميـــة مـــن قبيـــل التحالفـــات االســـتراتيجية، 

ويـتعني علـى البلـدان أن تـبني قيمـة اهلياكـل             . والسياسة العامة لإلعالم، وتنمية املـوارد البشـرية       
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ين السياسـية، كمـا جيـب عليهـا     األساسية للبيانات املكانيـة لكـي حتصـل علـى أمـوال مـن امليـاد              
تشجيع السياسة العامة لدعم اهلياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة وإدراجهـا ضـمن األولويـات                 

 . الوطنية
معهـد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا        ويف نفس اجللسة، قـدم سـانتياغو بـوريرو، رئـيس             - ١٩

واإلقليميــة للبيانــات املكانيــة يف اهلياكــل األساســية الوطنيــة ��، ورقــة بعنــوان PAIGH والتــاريخ
ــريكتني ــدرات   : األم ــاء الق ــة باملؤسســات وبن ، )٣، الصــفحة E/CONF.96/1( ��املســائل املتعلق

تسلط الضوء على أن أمريكا الالتينية، مبا تشهده مـن العديـد مـن مبـادرات اهلياكـل األساسـية                
ووفقـا  . مـي للبيانـات املكانيـة     للبيانات املكانية، تبحث جبدية يف أمهية إنشاء هيكل أساسي إقلي         

ــيت ختصصــها احلكومــات ألنشــطة رســم اخلــرائط هــي        ــات ال ــإن امليزاني ــر، ف ــا جــاء يف التقري مل
ميزانيات ضئيلة يف كثري من البلدان، كما أن وترية إنشـاء اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة                   

لغ األمهيـة يف تطـوير نظـم    تتسم بالبطء الشديد، رغم أن التعـاون الـتقين الـدويل يلعـب دورا بـا           
وُوصــفت عمليــة إعــادة . أكثــر انفتاحــا وتقــدما وتكــامال واســتدامة لرســم اخلــرائط يف املنطقــة 

 بأهنـا جهـد مجـاعي يتأسـس         ٢٠٠٤توجيه معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتـاريخ يف عـام           
 الــدور املتجــدد علــى أمهيــة الواليــة املنوطــة باملعهــد واســتعداده لالبتكــار، ويســعى إىل ترســيخ  

وعقـب العـرض، أثـارت اندونيسـيا مسـألة الـدور الـذي              . للمعلومات اجلغرافيـة يف األمـريكتني     
وأثـارت كنـدا مشـكلة صـالت        . ميكن أن يضطلع به القطاع اخلاص يف احلصول على البيانات         

دان ال املعلومات اجلغرافية املكانية بتكنولوجيا املعلومات، وأشارت اهلند إىل أن كـثريا مـن البلـ            
تنشر البيانات املكانية على اجلمهور العام، وإىل أن هذه املمارسة ميكن أن ختلـق مشـاكل فيمـا          

 .يتعلق باملعايري
ويف اجللسة العامة الثانية أيضا، قدم هرمان درويس، ممثل الرابطـة الدوليـة للجيوديسـيا      - ٢٠

IAG  ــوان ــة بعنـ ــة الد   ��، ورقـ ــاملي للرابطـ ــي العـ ــد اجليوديسـ ــام الرصـ ــيا نظـ ــة للجيوديسـ  ��وليـ
)E/CONF.96/1   سـلطت الضـوء علـى نظـام الرصـد املنشـأ حـديثا، والـذي يعـد                )٤، الصفحة ،

ويهدف نظـام الرصـد إىل إدمـاج مجيـع نتـائج الرصـد والنمـاذج والنـهج                  . أهم إجنازات الرابطة  
سـات  اهلندسية وقياسات اجلاذبية لتـوفري نتـائج متسـقة ميكـن االعتمـاد عليهـا يف العلـوم واملمار                  

تنسيق العمل داخل الدوائر املعنيـة بالقياسـات اهلندسـية واجلاذبيـة       ) أ: (وتضم أهدافه . التطبيقية
التمثيل اخلـارجي للجيوديسـيا يف العلـوم واجملتمـع مـن خـالل تزويـد صـناع                  ) ب(يف الرابطة، و  

 القــرار باملعلومــات الالزمــة، واالنضــمام إىل عضــوية املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض،        
كمــا أن نظــام . والعمــل بصــورة مكثفــة يف خطــة تنفيــذ املنظومــة الــيت متتــد إىل عشــر ســنوات  

ــاملي ســيدخل شــريكا يف اســتراتيجية     ــة للرصــد   املتحــدةاألمــمالرصــد اجليوديســي الع  املتكامل
 . العاملي



 

8 06-23150 
 

E/CONF.96/3

ويف نفس اجللسة، قدم فريزر تايلور، رئيس اللجنـة التوجيهيـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط                  - ٢١
: رســم اخلــرائط العامليــة واهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة��، ورقــة بعنــوان ISCGMيــة العامل

، الصـفحة   E/CONF.96/1( ��التطورات والتحديات اليت تواجه نشر البيانات اجلغرافيـة املكانيـة         
، وهــي خريطــة للعــامل تتــألف مــن طبقــات Global Mapوأصــبح مشــروع خريطــة العــامل ). ٥

 بلـدا ومنطقـة متثلـها       ١٤٦، يضـم اآلن     ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١ات مبقيـاس رسـم      متكاملة مـن البيانـ    
املنظمات الوطنية لرسم اخلرائط، وهو يهـدف إىل االنتـهاء مـن تغطيـة سـطح األرض بالكامـل                   

 مـن سـطح األرض، ونشـرت بياناهتـا           املائـة  يف ٥٠وقد مت تغطية أكثر مـن       . ٢٠٠٧حبلول عام   
ــةيف ١٣( ــة ال )  املائ ــزال يف مرحل ــات   أو ال ت ــن صــحة البيان ــةيف ٣٨(تحقــق م ويســهم ).  املائ

مشروع خريطة العامل إسهاما هاما يف دعم بناء القدرات يف البلدان النامية؛ بل أن العديـد مـن                  
البلدان، مثل الربازيل وكينيا، قد استخدمت تغطيتها يف اخلريطة العامليـة كإطـار لبنـاء هياكلـها                 

وهــو مــا يتمثــل يف : ري أن مثــة حتــديا كــبريا يظــل قائمــاغــ. األساســية الوطنيــة للبيانــات املكانيــة
وعقـب  . إشراك بلدان منطقة البحر الكارييب، وهو ما ينبغي النظر يف تبين هنج إقليمي لتحقيقـه   

ــا، حيــث أن       ــة احلصــول علــى البيانــات جمان ــدا تســاؤالت حــول إمكاني العــرض، طرحــت فنلن
صـول علـى البيانـات املكانيـة؛ وسـيجري          االحتاد األورويب يتبع سياسة تقاضي رسوم مقابل احل       

النظر يف مدى تـوفر البيانـات يف إطـار التعـاون بـني مشـروع خريطـة العـامل ومشـروع خريطـة                        
 .Euroglobal Mapالعامل األوروبية 

ــاالفيلو، رئـــيس املعهـــد الـــوطين     - ٢٢ ــا، قـــدم غيلربتـــو كـ ــة أيضـ ــة الثانيـ ــة العامـ ويف اجللسـ
القضــايا االقتصــادية ��، ورقــة بعنــوان INEGI املكســيك لإلحصــاءات اجلغرافيــة واملعلومــات يف

ــريكتني   ــة يف األم ــات املكاني ــة بالبيان ــة يف املكســيك    : املتعلق ــات املكاني اهليكــل األساســي للبيان
. ، وهي ورقة تعرض جتربة املكسـيك يف هـذا الشـأن           )٦، الصفحة   E/CONF.96/1( ��كنموذج

بأنـه جمموعـة مـن      ) IDEMEX(ة يف املكسـيك     وميكن تعريف اهليكل األساسي للبيانـات املكانيـ       
املوارد، واملعايري، والتكنولوجيات، والسياسات واألطر القانونيـة واإلداريـة والتنظيميـة الالزمـة            
لتطــوير البيانــات املكانيــة وجتميعهــا وإدارهتــا والوصــول إليهــا وتوزيعهــا وتقامسهــا واســتعماهلا    

ا تشـكل التحـديات الرئيسـية الـيت تعتـرض           وجرى حتديد ثالثة جوانـب باعتبارهـ      . بشكل فعال 
البعد اإلنسـاين الرامـي إىل تطـوير نظـام يكفـل      ) أ: (استخدام اهليكل األساسي بالدرجة الكافية 

أفضل مصاحل املستخدمني واملنتجني بتوفري إمكانية الوصول جمانا إىل البيانات وبتشكيل شـبكة             
وانــب القضــائية والقانونيــة الــيت يــتعني اجل) ب(تتأســس علــى املعرفــة مــن املســتخدمني اخلــرباء؛ 

الشروط الالزمـة لتحقيـق املواءمـة يف املفهـوم،          ) ج(التشديد عليها إىل جانب اجلوانب التقنية؛       
غـري  .ولتحديث املعلومات اليت يتم احلصول عليها بصورة منتظمـة، ولتـوفري البيانـات للبلـديات              
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ني صـناع القـرار وتكييـف النظـام مـع           أن أكرب التحـديات ال يـزال يتمثـل يف تسـويق املفهـوم بـ               
 .املعايري الدولية

شـراكة وطنيـة لتطـوير     ��ورقـة بعنـوان     ) كنـدا (ويف نفس اجللسة، قـدمت جـني كـوبر           - ٢٣
، ترسـم   )٧، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��اهليكل األساسـي للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة الكنديـة          

انون حقوق النشر يف كندا يقصـر ملكيـة         فق. فيها صورة عامة للتجربة الكندية يف سياق عاملي       
ونتيجة لذلك، فإن كثريا من هذه البيانات يكون مفتتـا، ورمبـا كـان مـن     . البيانات على الدولة  

وكـان البلـد حباجـة لتطـوير        . املتعذر إيداعه وتقامسه من خـالل هيكـل احتـادي لتبـادل البيانـات             
 شــبكةيــة الكنديــة املوزعــة عــرب عمــود فقــري موحــد لتيســري تقاســم وتــوفري املعلومــات اجلغراف 

، كان اهليكل األساسي للبيانات اجلغرافية املكانيـة الكنديـة قـد            ٢٠٠٥وحبلول عام   . اإلنترنيت
ــه  ــل يف معظم ــامج  . اكتم ــل برن ــتويات     GeoConnectionsويعم ــن املس ــن خــالل شــركائه م  م

ر تكنولوجياتـه  االحتادية ومستوى املقاطعات واألقـاليم احملليـة ومـن القطـاع اخلـاص علـى تطـوي        
ــه   ــة املســماة   . واحملتــوى الــذي يشــكل أســاس هيكل ــتج املشــروع البواب �� ديســكفري��وقــد أن

Discovery Portal �   وهي نظام حبث لتتبع جمموعات البيانات واملنظمات وخـدمات البيانـات 
وعـالوة علـى ذلـك، يقـوم الربنـامج،          . املتاحة للمستعملني يف أحناء كندا وعلى الصعيد الـدويل        

أمـا املرحلـة   . ع شركائه، بتطوير مواضيع البيانـات الوطنيـة املتسـقة الالزمـة ملعظـم التطبيقـات             م
ــام      ــيت ســتمتد حــىت ع ــة مــن املشــروع، ال ــي إىل حتســني اهليكــل األساســي   ٢٠١٠الثاني ، فترم

ــات   ــا يكفــل معاجلــة األولوي ــة    : والتطبيقــات مب ــة، والســالمة العامــة، والبيئ وهــي الصــحة العام
 .، ورفاه الشعوب األصليةتدامة املسالتنميةو

ويف اجللسة العامة الثانية أيضا، قدم فريدريك دي دينشـني، مـن البنـك الـدويل، ورقـة                   - ٢٤
 ��النهج الذي يتبعه البنك الـدويل     : القضايا االقتصادية للبيانات املكانية يف األمريكتني     ��بعنوان  

)E/CONF.96/1 ــفحة ــة   ). ٨، الصـ ــرح كيفيـ ــة بالشـ ــت الورقـ ــة   وتناولـ ــرض القيمـ ــني عـ  حتسـ
االقتصادية للبيانات املكانية، وبناء شراكات اهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة بـني أصـحاب               

للجنـة الدائمـة   ، وا املتحـدة األمماملصلحة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبن فيهم         
ــريكتني     ــة لألم ــات املكاني ــة باهلياكــل األساســية للبيان ــدويل   ، وااملعني ــدويل، واالحتــاد ال ــك ال لبن

وكانت اهلياكل األساسـية للبيانـات االقتصـادية قـد أصـبحت           . للمساحني وغريهم من اجلهات   
 ٣٠٠متثل أولوية للبنك الدويل حيـث حافظـة مشـروعات إلدارة األراضـي تزيـد قيمتـها علـى                    

 ٦٠تـراوح بـني     ويف أمريكا الوسطى، ُيوجه ما ي     .  الواليات املتحدة  تمليون دوالر من دوالرا   
.  من املشروعات إىل إدارة األراضي، ومعظمها يف ميدان مسـوح رسـم اخلـرائط               املائة يف ٧٠و

وهي مشروعات أساسية لكفالة شفافية عملية صنع القـرار وسـالمة السياسـات العامـة القائمـة        
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يتني، واهلياكـل األساسـية للبيانـات االقتصـادية تـدعم التنميـة واإلدارة االقتصـاد              . على األراضي 
 . اجتماعيا وبيئيا، كما أهنا عناصر أساسية يف هيكل اإلقراض املنظم املستدامةالتنميةوتشجع 

، ورقـة  )الفـاو ( ويف نفس اجللسة، قدم إرغني أتامـان، ممثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة        - ٢٥
ــوان،  ــق      ��بعن ــر وفري ــة للفق ــاو لرســم خريطــة عاملي ــممشــروع الف ــين   املتحــدةاألم ــل املع  العام

، تركزت علـى موضـوعني، األول يتعلـق         )٩، الصفحة   E/CONF.96/1( ��املعلومات اجلغرافية ب
بأهداف الفريق العامـل وهياكلـه وأنشـطته، وخباصـة مـا تضـطلع هبـا جمموعـات العمـل السـت                      

قواعـد البيانـات اجلغرافيـة      ) ب(احلـدود الدوليـة واإلداريـة؛       ) أ: (التابعة للفريق واملعنية مبـا يلـي      
ــة  ) هـــ(نظــم التشــغيل املشــترك؛  ) د(االستشــعار عــن بعــد؛  ) ج (األساســية؛ ــادئ التوجيهي املب

أمــا . الـنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الســواتل ) و(إلنتـاج خــرائط نظــم املعلومــات اجلغرافيــة؛  
املوضوع الثاين الذي سلطت الورقـة الضـوء عليـه، فكـان مشـروع الفـاو لرسـم خريطـة عامليـة                    

البيانـات لتقـدير حـاالت الفقـر واألمـن الغـذائي واملنـاطق              /خدام اخلرائط للفقر، مبا يف ذلك است    
 .املهددة بالفقر على الصعيد العاملي

، بـدأ املـؤمتر نظـره يف        ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٨ويف اجللسة العامة الثالثة، املعقودة يف        - ٢٦
ال املعلومــات التقــارير املتعلقــة بــاملنجزات املتحققــة يف جمــ(مــن جــدول األعمــال ) ب (٨البنــد 

 اهلياكـل األساسـية     :اجلغرافية فيما يتعلق بتناول املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك          
وقــدم إيــان داومــان، رئــيس اجلمعيــة الدوليــة للمســح الفوتــوغرايف اجلــوي   ). للبيانــات املكانيــة

ة مـن خـالل االستشـعار       البيانات عالية التحليـل املسـتمد     ��واالستشعار عن بعد، ورقة بعنوان،      
، بينـت   )١٠، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��عن بعد وتطوير اهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة        

الــدور البــالغ األمهيــة للبيانــات املســتمدة مــن خــالل االستشــعار عــن بعــد يف إنشــاء ومواصــلة    
ة مـن منصـات     وأصـبحت البيانـات عاليـة التحليـل املسـتمد         . اهلياكل األساسية للبيانات املكانية   

ــى نطــاق واســع وتســتخدم يف كــثري مــن التطبيقــات      ــوفر اآلن عل ــراوح هــذه  . الســواتل تت وتت
التطبيقات بني رسـم اخلـرائط مبقـاييس رسـم كـبرية ألغـراض التخطـيط العمـراين، حيـث يلـزم                      
توفر بيانات جغرافية مكانية دقيقة، وتقدير األضرار يف أعقاب الكـوارث حيـث تكـون سـرعة              

وتناولت الورقة بالفحص النطاق احلـايل ألجهـزة االستشـعار والتكنولوجيـا        .  أمهية اإلجناز أكثر 
املتاحة جلمع وتوزيع البيانات، واهلياكل التنظيميـة الـيت تكفـل احلصـول علـى البيانـات املناسـبة                

 .يف اإلطار الزمين املطلوب وتوفريها للمستخدم النهائي
ممثل الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط، ورقـة           يان كراك،   -ويف اجللسة نفسها، قدم مينو     - ٢٧

، أكـدت أن ختصـص رسـم        ��هنج متكامـل  : رسم اخلرائط وعلم املعلومات اجلغرافية    ��بعنوان،  
اخلرائط قد طور جمموعة كاملة من املبادئ التوجيهيـة للتصـميم الـيت ميكـن مـن خالهلـا أنسـب                     
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 من االجتاهات احلاليـة الـيت تركـت         وهناك العديد . خريطة تتيح فهم األمناط والعالقات املكانية     
ومتيــز الورقـة بــني التطـورات الــيت تتصـل أساســا ببيئــة    . أثـرا بالغــا علـى ختصــص رسـم اخلــرائط   

ــا واملعروضــة علــى شاشــة احلاســوب، واهليكــل      (العمــل  مثــل الصــور املتعــددة املترابطــة دينامي
، وإمكانيـة التعـاون     )ومـات مراكـز تبـادل املعل    (األساسي للبيانات اجلغرافية، وبوابات البيانـات       

وبني التطورات الـيت تـؤثر علـى شـكل اخلريطـة            ) البصري واخلدمات القائمة على أساس املوقع     
مثل أبعاد حمتوى اخلريطة، والنهج املستخدم يف تصـميمها، والصـور البديلـة، وصـور اخلـرائط           (

 ).الواقع االفتراضي واملعزز(الواقعية 
أيضـا، قـدم سـتيغ إمنـارك، ممثـل الرابطـة الدوليـة للمسـاحني،              ويف اجللسة العامة الثالثـة       - ٢٨

دعــم تنميــة القــدرات مــن أجــل تطــوير هياكــل أساســية مســتدامة ملعلومــات    ��ورقــة بعنــوان، 
وأكــدت الورقــة علــى أنــه يف كــثري مــن البلــدان، ). ١٢، الصــفحة E/CONF.96/1( ��األراضــي

النتقـال، ال تكـون القـدرة الوطنيـة علـى إدارة            وخباصة البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلـة ا        
ــث وجــود         ــن حي ــدة م ــاألرض متطــورة بدرجــة جي ــود واملســؤوليات املتصــلة ب ــوق والقي احلق

ويف هذا الصدد، يوفر مفهـوم      . مؤسسات ناضجة وتوفر ما يلزم من املوارد البشرية واملهارات        
قـدرات، ولتحديـد حجـم      بناء القدرات درجة من التوجيه لتحليـل وتقيـيم االحتياجـات مـن ال             

. االســتجابة الكافيــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات علــى املســتويات القطاعيــة والتنظيميــة والفرديــة   
والتحدي الرئيسي الذي يواجه إدارة األراضي ينبع من وجود حقوق قانونية من ناحية وواقـع               

 .طوبوغرايف من ناحية أخرى، فضال عن عدم تبين أي هنج تثقيفي
جللسـة، قـدم آالن دويـل، ممثـل رابطـة اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة                   ويف نفس ا   - ٢٩

التطــورات األخــرية  : اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة العامليــة    ��العامليــة، ورقــة بعنــوان،   
وعرضـت الورقـة حملـة عامـة عـن مهمـة            ). ١٣، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��وحتديات املستقبل 

يع احلالية لرابطة اهلياكل األساسية للبيانات املكانية العاملية، مبـا يف           اهليكل األساسي وعن املشار   
، والــدليل العــاملي ) الثــاين املــنقحراإلصــدا(ذلــك الــدليل الــذي أصــدرته لتنفيــذ تلــك اهلياكــل   

ويوفر دليل تنفيـذ اهلياكـل األساسـية        .  اإلنترنيت شبكةللتوصيفات والسجل املتكامل خلدمات     
لومــات اجلغرافيــة املعلومــات األساســية الالزمــة لتقيــيم وتنفيــذ العناصــر  ملنتجــي ومســتعملي املع

القائمة من اهليكل األساسي للبيانات املكانية، ويسهل املشـاركة يف أسـرة املعلومـات اجلغرافيـة        
أما السجل فيمكن أن يستخدمه ناشرو اهلياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة            . املتنامية) الرقمية(

اهتم؛ وجتري حاليا حبوث عـن إمكانيـة اسـتخدامه كـدليل للخـدمات لرابطـة         لإلعالن عن خدم  
 .اهلياكل األساسية للبيانات املكانية العاملية
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 أيضا، قدم بيتر هوالند، رئيس اللجنة الدائمة املعنية باهلياكـل           ةويف اجللسة العامة الثالث    - ٣٠
تـدوير اهلياكـل   �� ورقـة بعنـوان،   األساسية لشـبكة املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،            

، تضـمنت نظـرة عامـة علـى         ��النهج املتبع يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ        : األساسية للبيانات املكانية  
األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة على مدار السنوات العشر املاضية ملساعدة البلـدان األعضـاء               

انات املكانية، مبا يف ذلـك مـا واجهتـه مـن            فيها يف مبادراهتا لبناء هياكلها األساسية الوطنية للبي       
وتضـمن العـرض وصـفا لـبعض        .قضايا فيما يتعلق ببناء هيكل أساسي إقليمي للبيانـات املكانيـة          

اخلــربات الــيت اكتســبتها اللجنــة فيمــا يتصــل بــاألمريكتني، وخباصــة إنشــاء بيانــات جيوديســية    
ريــة، ووضــع تصــور نظــري  جديــدة للمنطقــة، ووضــع املقــاييس األساســية لــنظم املســوح العقا 

إلطار إلدارة املنطقة البحرية مستقبال، فضال عن القضايا االستراتيجية اليت واجهـت اللجنـة يف           
 بلـدا فيهـا، وأمهيـة    ٥٥، ومشـاركة   املتحـدة  األممبداية العقد الثاين من عملها، مثـل عالقتـها بـ          
أنــه رغــم االعتــراف وطرحــت كنــدا فكــرة مؤداهــا . تــوفر القيــادة املناســبة، ومشــكلة التمويــل

 .، فإن ذلك ال يضمن توفر مبالغ كبرية من األموال املتحدةاألممبإطار 
ــي أورســني     - ٣١ ــدم هيل ــدا(ويف اجللســة نفســها، ق ــوان،  ) فنلن ــة بعن ــات  ��ورق ــدة بيان قاع

واخلريطـة العامليـة األوروبيـة هـي        ). ١٥، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��اخلريطة العاملية األوروبية  
، وتنتجها الوكـاالت الوطنيـة      ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١ت طوبوغرافية رقمية مبقياس رسم      قاعدة بيانا 

 Eurogeographicsاألوروبيـــــــــــة لرســـــــــــم اخلـــــــــــرائط حتـــــــــــت إشـــــــــــراف منظمـــــــــــة  
)www.eurogeographics.org( وهــي الرابطــة الــيت جتمــع الوكــاالت الوطنيــة األوروبيــة لرســم ، 

وقــد . رائط واملســوح العقاريــة، وتتــوىل تنســيقه اهليئــة الوطنيــة ملســوح األراضــي يف فنلنــدا   اخلــ
 بلـدا   ٣٥، وتغطـي حاليـا      ٢٠٠٤ مـايو /أيارأُطلقت قاعدة بيانات اخلريطة العاملية األوروبية يف        

، )اهليـدروغرافيا (وتتمثل موضوعات البيانات يف احلدود اإلداريـة، واملسـاحة البحريـة            . أوروبيا
 .بكات النقل، واملستوطنات، واملرتفعات، واملواقع اليت حتمل أمساءوش
ورقـة بعنـوان،   ) الربازيـل (ويف اجللسة العامة الثالثة أيضا، قدم لويز باولو سوتو فورتيز           - ٣٢
ــة     �� ــرايف املركــزي ألمريكــا اجلنوبي ــدويل للنظــام املرجعــي اجلغ الوضــع : SIRGASاملشــروع ال

وقـد أنشـئ املشـروع الـدويل        ). ١٦، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��الراهن والتطـورات مسـتقبال    
 كمبادرة مشتركة بـني بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة لتزويـد املنطقـة بإطـار                 ١٩٩٣لذلك النظام عام    

مرجعــي جغــرايف مركــزي متجــانس، وبــرز بعــد ذلــك باعتبــاره مــن أهــم املشــروعات يف هــذا   
الناجحتني للمعلومات اجلغرافية يف عـامي     وبعد احلملتني   . الفرع من العلوم على مستوى العامل     

، أصــبح مبقــدوره أن حيــدد إطــارا مرجعيــا ألمريكــا اجلنوبيــة، وهــو مــا كــان    ٢٠٠٠ و١٩٩٥
وحاليـا، يهـدف النظـام إىل حتقيـق التكامـل           . استجابة ألحـدث احتياجـات اجليوديسـيا احلديثـة        

وتـبين جمموعـة بيانـات رأسـية        اإلقليمي التام، وصيانة وجتهيز شبكة احملطات الدائمة يف القارة،          

http://www.eurogeographics.org/
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فريــدة مــن نوعهــا، والوصــول يف هنايــة املطــاف إىل إدمــاج مــنطقيت أمريكــا الوســطى والبحــر     
ويقــدر اجلمهــور أمهيــة وجــود إطــار ). http://www.ibge.gov.br/sirgas(الكــارييب يف املشــروع 
 . لقواعد البياناتمشترك للتشغيل املتبادل

ــد    - ٣٣ ــدا   (ويف نفــس اجللســة، قــدم نيــل أكروي ــا العظمــى وآيرلن اململكــة املتحــدة لربيطاني
 ��تطــوير اهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة يف بريطانيــا العظمــى ��ورقــة بعنــوان، ) الشــمالية

)E/CONF.96/1   ة مـع   ، تضمنت نظرة عامة علـى جتربـة هيئـة املسـاحة الربيطانيـ             )١٧، الصفحة
وتركـــزت الورقـــة علـــى منـــوذج حتميـــل التكلفـــة علـــى . اهليكـــل األساســـي للبيانـــات املكانيـــة

املســتعمل، وهــو منــوذج أقامتــه اهليئــة حبيــث يتــيح االنتقــال مــن اخلــرائط املرســومة إىل اخلــرائط  
وجاء بالورقة أن اهليكل األساسـي للبيانـات        .الرقمية إىل نظام قاعدة بيانات املعلومات املركزية      

ملكانيــة ميكــن أن يــوفر أكــرب قيمــة ممكنــة للمســتعملني عنــدما يكــون اهليكــل األساســي شــفافا  ا
 .والعناصر اجلغرافية غري ظاهرة

، بـدأ املـؤمتر نظـره       ٢٠٠٥ يونيـه /حزيـران  ٢٨ويف اجللسة العامـة الرابعـة، املعقـودة يف           - ٣٤
تحققـة يف جمـال املعلومـات       التقارير املتعلقـة بـاملنجزات امل     (من جدول األعمال    ) ج (٨يف البند   

 مجـع البيانـات    :اجلغرافية فيمـا يتعلـق بتنـاول املسـائل الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة، مبـا يف ذلـك                   
وقــدم إدواردو برييــرا نــونيس، رئــيس املعهــد الربازيلــي   ). اجلغرافيــة املكانيــة وإدارهتــا ونشــرها 

 ��ل يف ميــدان رســم اخلــرائطأنشــطة وخــربات الربازيــ��للجغرافيــا واإلحصــاء، ورقــة بعنــوان، 
)E/CONF.96/1   سلطت الضوء على أنشطة وخربات املعهـد يف هـذا الصـدد            )١٨، الصفحة ، .

وتضــمنت الورقــة وصــفا لألنشــطة اجليوديســية وأنشــطة رســم اخلــرائط واخلــرائط املتخصصــة،  
ة، جنـح   ورغـم قيـود امليزانيـ     . وكذلك األنشطة املتصلة ببناء اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة           

املعهــد يف تنفيــذ مشــروعات لرســم اخلــرائط، مــن بينــها حتويــل اخلــرائط القياســية إىل خــرائط     
رقميـــة؛ وقاعـــدة البيانـــات الرقميـــة املتكاملـــة لرســـم اخلـــرائط يف الربازيـــل مبقيـــاس رســـم          

، وما يتركه ذلك من تـأثري علـى مشـروع اخلريطـة العامليـة؛ ورسـم اخلـرائط                   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ :١
غري أن التراجع املطـرد يف حجـم        . ديات لدعم عمليات التعداد، وما إىل ذلك      على مستوى البل  

 .املوارد املالية املتاحة قد خلق صعوبات يف تنفيذ األنشطة املتصلة بإدارة األراضي
 املعـين   املتحـدة األمـم ، ممثل فريق خرباء )أملانيا(ويف اجللسة نفسها، قدم جورن سيفرز    - ٣٥

رؤيـة لتكامـل بيانـات األمسـاء        : األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة     ��ة بعنـوان،    باألمساء اجلغرافية، ورق  
). ١٩، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��اجلغرافية يف إطار هيكل أساسـي أورويب للبيانـات املكانيـة          

وكانت األمساء اجلغرافية تعتـرب مـادة البحـث الرئيسـية يف نظـام املعلومـات اجلغرافيـة وبرجميـات           
ورغم أن األمساء اجلغرافية تشكل واحدا مـن أهـم ثالثـة      . املنظمة مكانيا البحث عن املعلومات    

http://www.ibge.gov.br/sirgas
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ــا،        ــة يف أوروب ــات املكاني ــادرة اهليكــل األساســي للبيان ــة يف ســياق مب ــات املرجعي عناصــر للبيان
 الـيت أطلقتـها املفوضـية األوروبيـة، إال أهنـا مل تصـبح بعـد حمـل           INSPIREاملعروفة باسم مبادرة    

 الـذي   ٨/٦د بـدأ مشـروع األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة عمـال بـالقرار                ولذلك، فق . تركيز واع 
ــة   املتحــدةاألمــماختــذه مــؤمتر  ــامن لتوحيــد األمســاء اجلغرافي ، الفصــل E/CONF.94/3انظــر ( الث

، الذي أوصـى بتحسـني إدمـاج بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة يف اهلياكـل                 )٢٠٠٢برلني،  ) (الثالث
ويهـدف املشـروع، الـذي يدعمـه فريـق خـرباء           . لبيانـات املكانيـة   األساسية الوطنية واإلقليميـة ل    

، إىل ربط املصادر الرمسية لألمساء اجلغرافية يف أحناء أوروبا بإنشاء خدمـة مفصـلة                املتحدة األمم
، ممـا سيوسـع مـن نطـاق تـوفر األمسـاء اجلغرافيـة                اإلنترنيـت  شـبكة وميكن تبـادل تشـغيلها علـى        

ة بكل اللغات األوروبية الرمسيـة، مبـا يف ذلـك لغـات األقليـات               والوصول إليها على قدم املساوا    
 .وستتوىل البلدان املشاركة نفسها مسؤولية صيانة البيانات وحتديثها. املعترف هبا رمسيا

ويف اجللسة العامة الرابعة أيضا، قدم إيفان فالديسبينو، ممثـل شـبكة البلـدان األمريكيـة                  - ٣٦
ــوجي، ور  ــوع البيول ــوان،  ملعلومــات التن ــة بعن ــة    ��ق ــدان األمريكي ــامج االتصــال لشــبكة البل برن

الصــالت بــني جمموعــات قواعــد البيانــات املكانيــة ومعلومــات   : ملعلومــات التنــوع البيولــوجي 
وكانت الشبكة، اليت جاءت مببـادرة مـن بلـدان األمـريكتني، قـد أنشـئت                . ��التنوع البيولوجي 

 ة معلومـــات التنــوع البيولـــوجي املتصـــل لتشــجيع الوســـائل املتناغمــة جلمـــع وتوصـــيل وتبــادل   
، وهـي ُتمـول يف إطـار مرفـق البيئـة          اإلنترنيـت  شـبكة بعمليات صنع القرار والتعليم عـن طريـق         

ــة ــاء ال تعتــرف باحلــدود السياســية، فلــن يكــون مــن املمكــن      . العاملي ــواع األحي ــا كانــت أن ومل
املهـــاجرة، وتـــدهور التصـــدي بصـــورة فعالـــة ملســـائل مـــن قبيـــل األنـــواع املتطفلـــة، والطيـــور 

ــدان األعضــاء املعلومــات املتاحــة هلــا عــرب       ــات، وانتشــار األمــراض إال إذا تقامســت البل الربمائي
 .فحاليا، يسيطر منتجو البيانات عليها، احتراما حلقوق امللكية الفكرية. احلدود
اريـة  املسـوح العق  ��ورقـة بعنـوان،     ) أملانيا(ويف اجللسة نفسها، قدم غوتفريد كونسيين        - ٣٧

، الصـفحة   E/CONF.96/1( ��كجزء من اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة يف البلـدان الناميـة              
، جاء فيها أنه يصعب علـى البلـدان الناميـة مجـع معلومـات املسـوح العقاريـة، الـيت ميكـن                       )٢١

وتـبني حالـة جورجيـا أنـه مـن خـالل اسـتخدام              . إدخاهلا يف اهليكل األساسي للبيانـات املكانيـة       
كنولوجيات املتكاملة، يف مشروع أملاين للتعاون التقين، ميكـن إنشـاء قاعـدة بيانـات مسـوح                 الت

ومثـة جانـب هـام      . عقارية خالل فترة أربع سنوات بتكلفة تبلغ دوالرين لكل جمموعـة بيانـات            
ــة وحتــديث       ــد الشــفرات اجلغرافي ــل لتحدي ــة التحلي أخــر يتعلــق باســتخدام صــور الســواتل عالي

ــاين إل  ــة      ســجالت املب ــداد لوضــع خطــط تنظيمي ــاج الســجالت القياســية املوجــودة يف اإلع دم
 .للمناطق احلضرية السريعة التطور، مثلما يتضح يف حالة مدينة تريانا
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ورقـة بعنـوان،    ) كوبـا (ويف اجللسة العامة الرابعة أيضا، قدمت تاتيانا ديلغادو فرنانديز           - ٣٨
ــا   �� ــهيكل األساســي للبيان ــيم مؤشــر االســتعداد لل ــا تقي ــة يف كوب ، E/CONF.96/1( ��ت املكاني

ومثلما يف كثري من لربامج اإلمنائية، ُيعد بناء القدرة الوطنية عامال أساسيا عنـد              ). ٢٢الصفحة  
وعرضـت الورقـة    . البدء يف تطوير هيكل أساسي للبيانات املكانيـة، وخباصـة يف البلـدان الناميـة              

ــه العناصــر   منوذجــا لتقيــيم مؤشــر االســتعداد للــهيكل األساســي لل   بيانــات املكانيــة، تتكامــل في
ويقــوم . املتعلقــة بــالتنظيم واملعلومــات وشــبكة الوصــول للــهيكل والعــاملني فيــه واملــوارد املاليــة

ــة للعناصــر        ــة التوعي ــرا للطبيع ــرييب التعويضــي نظ ــى املنطــق التق ــوذج عل ــيم  . النم وكشــف تقي
املكانيـة علـى مـدار الوقـت يف أي         النموذج أنه مناسب ملقارنة تقدم اهليكل األساسي للبيانـات          

ــدان  ــد مــن البل ــق النمــوذج علــى املســتويني      . بل ومــن املخطــط مواصــلة العمــل مســتقبال لتطبي
 .اإلقليمي والعاملي

الوضــع ��، ورقــة عــن Map Linkويف نفــس اجللســة، قــدم ولــيم تيفــت، ممثــل منظمــة   - ٣٩
ــية      ــة أساسـ ــة طوبوغرافيـ ــع خريطـ ــق بوضـ ــا يتعلـ ــديات فيمـ ــراهن والتحـ ــادي  الـ ــرن احلـ يف القـ

ــراهن ألعمــال   )٢٣، الصــفحة E/CONF.96/1(�� والعشــرين ، ســلطت الضــوء علــى الوضــع ال
ــة مســتقبال       ــع اإلشــارة إىل االحتمــاالت املتوقع وقــد شــهد الســوق بعــض    . رســم اخلــرائط م

التغيريات املتصلة بالسجالت وأوضاع املبيعات، وفرص الوصول إىل البيانات، وتوقعـات جتـار             
وتظهر اآلن قنوات وأشكال جديـدة، وتتكيـف السـوق معهـا         . ناشرين واملستعملني التجزئة وال 

كمـا صـار هنـاك    . وأصبحت هناك اآلن منتجات مطبوعـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى      . بسرعة
ومـع ذلـك، يظـل املسـتهلك يواجـه نطاقـا            . املزيد مـن منافـذ تصـريف هـذه املنتجـات اجلديـدة            

وقالـت  .  اجملانيـة واملنخفضـة التكلفـة إىل أقصـى حـد           متناميا لالختيار من بني خيارات اخلـرائط      
الورقة أنه ينبغي رعاية فنون وعلوم وحرف رسم اخلرائط وإنتاجها، وكذلك محايتها بالتوعيـة              

 .العامة حبقوق النشر
ويف اجللسة العامة الرابعة أيضا، قدم كارمل كـويت، ممثـل معهـد حبـوث الـنظم البيئيـة،                    - ٤٠

عنصــر رئيســي يف اهليكـل األساســي الــوطين للبيانــات  : يانـات املكانيــة نشــر الب��ورقـة بعنــوان،  
وأكدت الورقة أن اهليئـات الوطنيـة لرسـم اخلـرائط     ). ٢٤، الصفحة E/CONF.96/1( ��املكانية

وغريهــا مــن الكيانــات الــيت تلعــب دورا أو تضــطلع مبســؤولية مــا يف نشــر املعلومــات اجلغرافيــة 
ــد مــن آليــات توصــيل   ــة،   تســتفيد مــن العدي  البيانــات، مبــا يف ذلــك اخلــرائط املطبوعــة التقليدي

، ومؤخرا بوابات نظم املعلومـات اجلغرافيـة        CDsوالبيانات الرقمية املسجلة على أقراص مدجمة       
وهـذه البوابـات عناصـر رئيسـية يف بـرامج اهلياكـل األساسـية للبيانـات             .  اإلنترنيـت  شـبكة على  

تشـــاف والوصـــول إىل البيانـــات واخلـــدمات املكانيـــة، حيـــث تـــوفر إمكانيـــات البحـــث واالك
ويــتم تصــنيف ونشــر جمموعــات متنوعــة مــن احملتــوى مــن خــالل بوابــات نظــم          . اجلغرافيــة
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املعلومات اجلغرافية، شريطة أن يكون قد سبق توثيق احملتـوى مـع البيانـات الفوقيـة وختزينـه يف                   
 حاليـا أن اهليئـات الوطنيـة        وقـد أظهـرت البوابـات املوجـودة       . قوائم البيانات الفوقيـة يف البوابـة      

لرســم اخلــرائط حباجــة إىل تــوفري وصــالت بينيــة تلقائيــة للمســتعملني، ونافــذة لرؤيــة اخلــرائط،  
 .، فضال عن أدوات حبث سريعة��الوصول إىل احملتوى بالنقر مرتني��و

ــرو، ممثــل منظمــة     - ٤١ ــدم إغناســيو غريي ــوان،  Intergraphويف نفــس اجللســة، ق ــة بعن ، ورق
بعـض األدوات الـيت تيسـر       : ئل املتعلقة جبمع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشـرها        املسا��

، بينــت مزايــا اســتعمال تكنولوجيــا قواعــد البيانــات   )٢٥، الصــفحة E/CONF.96/1( ��حلــها
وميكن للهيئات الدوليـة للتوحيـد القياسـي أن         . املوحدة املفتوحة، وتعريف معايري هذه الصناعة     

فالبد مـن التقـاء التكنولوجيـا اجلغرافيـة املكانيـة           . حتديد االحتياجات يف هذه املسألة    تساعد يف   
وقـد أدى التشـغيل     . وتكنولوجيا املعلومـات، والبـد وأن تسـتثمر الصـناعة يف توحيـد املقـاييس              

ــا دون      ــه مــا كــان ممكن ــة املكانيــة، ولكن املتبــادل إىل توســيع نطــاق اســتعمال البيانــات اجلغرافي
فمجمعـات البيانـات املتجانسـة قـد خلقـت احلاجـة            . ى املعايري املوحـدة لالتصـاالت     االتفاق عل 

 .إىل الوصول إىل البيانات املتعددة املصادر ومعايريها وقوائمها وبياناهتا الفوقية
، بـدأ املـؤمتر نظـره    ٢٠٠٥ يونيـه /حزيـران  ٢٩ويف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف      - ٤٢

التقـارير املتعلقـة بـاملنجزات املتحققـة يف جمـال املعلومـات             ( األعمـال    من جدول ) د (٨يف البند   
 أفضل املمارسـات    :اجلغرافية فيما يتعلق بتناول املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك          

إنتــاج اخلــرائط يف ســياق النظــام ��ورقــة بعنــوان، ) شــيلي(وقــدم لــويس أليغريــا ). والتطبيقــات
ــةالــــوطين للمعلومــــات ــة  :  اإلقليميــ  ��مبــــادرة اهليكــــل األساســــي الــــوطين للبيانــــات املكانيــ

)E/CONF.96/1 وأجــرى املعهــد اجلغــرايف العســكري يف شــيلي مســحا علــى   . )٢٦، الصــفحة
املستوى الوطين لتكوين رؤية عامة للوضع الراهن للمعلومات اإلقليمية ووضع مشروع اخلطـة             

وكــان املعهــد يســلم بــأن . مــات وتوحيــدها جلمــع هــذه املعلو٢٠٠٥-٢٠٠٣الوطنيــة للفتــرة 
إنشاء هيكل أساسي للبيانات اجلغرافية املكانية ُيعد ضرورة وطنية تنطوي علـى املهمـة الصـعبة               

ورغـم أن   . اليت تتمثل يف إقناع السلطات وإجيـاد الـدعم السياسـي الـالزم إلقامـة ذلـك اهليكـل                  
، مبـا يف ذلـك اقتـراح إصـدار قـانون            املعهد قد حقق قدرا كبريا من اإلجناز وأحرز بعض التقدم         

ينشئ األساس القانوين واالقتصادي لبناء هيكل أساسي وطين للبيانـات املكانيـة، فإنـه ال يـزال                 
 .يفتقر إىل التمويل

ويف نفــس اجللســة، قــدم مانويــل فيــداوري، ممثــل منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة،    - ٤٣
 نظـم املعلومــات  أسـاس لصـحية القائمـة علـى    التطبيقـات ا ��واشـنطن العاصـمة، ورقـة بعنـوان،     

 واملنظمـة تـوفر     ١٩٩٣ومنـذ عـام     ). ٢٧، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��اجلغرافية يف األمريكتني  
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 يف تطبيـق نظـم املعلومـات اجلغرافيـة يف عمليـة صـنع القـرار يف ميـدان                 التعاون التقين واملساعدة  
. الصــحة العامــة، وهــو أمــر بــالغ األمهيــة يف فهــم ديناميــات وتوزيــع الظــواهر املتصــلة بالصــحة 

وأفضل املمارسات واالستراتيجيات الـيت ينفـذها املعهـد ومنظمـة الصـحة العامليـة لتطبيـق نظـم                   
تطـوير وتـبين املعـايري      : قدرات يف جمال الصحة العامة تشمل مـا يلـي         لبناء ال  املعلومات اجلغرافية 

والقواعد واملدونات؛ وإنتاج ونشر املبادئ التوجيهية لتطبيق نظم املعلومات اجلغرافيـة يف جمـال    
ــق نظــم املعلومــات         ــة لتيســري تطبي ــاليب والتطبيقــات الالزم الصــحة العامــة؛ واألدوات واألس

ــتفادة   اجلغرافيـــة يف جمـــال الصـــحة الع  ــة؛ وتـــبين ونشـــر أفضـــل املمارســـات والـــدروس املسـ امـ
والتطبيقات الناجحة؛ وتعزيز املوارد البشرية العاملة يف جمال الصحة العامـة يف نظـم املعلومـات                
اجلغرافية من خالل عقد حلقات عمل ُتصمم لتلبية احتياجات خمتلـف فئـات اجلمهـور؛ ونشـر        

ق نظم املعلومات اجلغرافية يف جمـال الصـحة العامـة؛           املعلومات والقيام بأنشطة الدعوة عن تطبي     
والعمــل يف احملافــل احلكوميــة الدوليــة لــدعم تطبيــق نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف جمــال الصــحة 

 .العامة
ويف اجللسة العامة اخلامسة أيضا، قدم ستيف إيبنر، ممثل منظمة الصحة العامليـة، ورقـة                � ٤٤

الوضــع الــراهن والتحــدي اجلديــد الــذي يواجــه  :  للحــدوداملشــروع اإلداري الثــاين��بعنــوان، 
وقد بدأ ذلك املشروع جملموعة قواعد البيانـات        ). ٢٨، الصفحة   E/CONF.96/1( ��األمريكتني

وتضـمنت الورقـة   .  العامل املعين باملعلومات اجلغرافية  املتحدة األمم يف سياق فريق     ٢٠٠١عام  
يــة املســتخدمة يف مجــع وتنظــيم وتنظيــف ونشــر نظــرة عامــة علــى املشــروع، مبــا يف ذلــك العمل

املعلومات واخلرائط اليت مت التأكد من صحتها بالنسبة لألمـريكتني، باإلضـافة إىل حالـة التقـدم                 
وشدد التقرير على أمهية تعزيز التعاون مع املؤسسات، مثل اللجنـة التوجيهيـة             . احملرز يف القارة  

 لألمـريكتني،    للبيانات املكانية  ةكل األساسي ااهليعنية ب الدولية لرسم اخلرائط، واللجنة الدائمة امل     
واللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة           ،معهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ        و

ويف ضــوء . البحــر الكــارييب؛ كمــا جــرى التشــديد علــى أمهيــة البحــث عــن املــوارد وجتميعهــا  
 يؤمل أن تصبح األمريكتان أول قارة يكتمل رسـم          املستوى الطيب الذي حتقق من اإلجنازات،     

 .وحتديث احلدود اإلدارية هلا
مؤشـر التطـور يف رسـم       ��ورقـة بعنـوان،     ) كنـدا (ويف نفس اجللسة، قدم إيف بودوان        - ٤٥

ــة    ــذي حتقــق يف األراضــي الكندي وكــان قســم  ). ٢٩، الصــفحة E/CONF.96/1( ��اخلــرائط ال
ل يركـز علـى مـدار السـنوات العشـر املاضـية علـى مسـألة                 اجلغرافيا جبامعـة كويبـك يف مونتريـا       

وقـدمت النتـائج إىل     . رسم اخلرائط الوطنية، وقام بتصميم مؤشر عن التطور يف رسـم اخلـرائط            
وجــرى بعــد ذلــك ). ٢٠٠١نيويــورك، (املــؤمتر اإلقليمــي الســابع لرســم اخلــرائط لألمــريكتني  

أبدى مركـز املعلومـات الطوبوغرافيـة       ،  ٢٠٠٤ويف عام   . تنقيح مؤشر التطور يف رسم اخلرائط     
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يف شــريبروك وهيئــة املــوارد الطبيعيــة الكنديــة اهتمامــا بتطبيــق املؤشــر لتقيــيم فائدتــه يف رســم     
اخلــرائط عنــد تطبيقــه علــى احلــدود احملليــة واملنــاطق الشــمالية، وأيضــا لرســم صــورة لألراضــي   

 .الكندية
ــوان، ) اســتراليا(بيفــارد ويف اجللســة العامــة اخلامســة أيضــا، قــدم عبــاس رج   - ٤٦ ورقــة بعن
البيانــات البيئيــة اجملهــزة والطبيعيــة يف ســياق مبــادرات اهلياكــل األساســية    جمموعــات إدمــاج ��

ــة   ــات املكانيـ ــة للبيانـ ــفحة E/CONF.96/1( ��الوطنيـ ــث   ). ٣٠، الصـ ــة بالبحـ ــت الورقـ وتناولـ
يــة يف ســياق مبــادرات البيانــات البيئيــة اجملهــزة والطبيعجمموعــات إدمــاج املشــكالت املرتبطــة ب

، من الزوايا التقنية واملؤسسية ومـن زاويـة سياسـات           اهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانية    
وتشـمل هـذه املسـائل التشـغيل املتبـادل، ومنـاذج ومعـايري البيانـات الالزمـة لتحقيـق                    . األراضي

الحتاديـة والعقاريـة علـى      ذلك اإلدماج، وخباصة فيما يتعلق مبجموعات البيانات الطوبوغرافية ا        
وكــان قــد مت تطــوير جممــوعيت بيانــات املؤسســتني خلدمــة أغــراض خمتلفــة،  . مســتوى الواليــات

وكـان مـن املسـلم بـه أن هـذا الفصـل       . وعادة ما كانـت إدارهتمـا مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض             
ار إىل  ورغم حتقيق بعض جوانب النجاح، فإن االفتقـ       . يشكل عقبة أمام تنفيذ التطوير املستدام     

ــني جممــوعيت         ــادل ب ــات والتشــغيل املتب ــرص الوصــول إىل املعلوم ــوفر ف ــة وضــرورة ت فهــم أمهي
 .البيانات ظل قائما بني صناع القرار

، ممثلــة الرابطــة الدوليــة لرســم )املكســيك(ويف نفــس اجللســة، قــدمت كــارمن غرييــرو  - ٤٧
تقاســم املعلومــات  : نيــةاهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات املكا   ��اخلــرائط، ورقــة بعنــوان،   

ورغـم  ). ٣١، الصـفحة    E/CONF.96/1( ��اجلغرافية املكانية كرصـيد للسياسـات العامـة البيئيـة         
 مطـروح منـذ أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، فـإن                 اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة       أن مفهوم   

 هنـج أكثـر كليــة   بعـض بلـدان أمريكـا الالتينيـة مل تنتبـه إال يف السـنوات األخـرية إىل أمهيـة تـبين         
ــر حتركــا بعوامــل الطلــب يف التعامــل مــع احتياجــات اجملتمــع مــن املعلومــات واملعــارف        وأكث

ومثــة مبــادرة إقليميــة، اشــترك يف تطويرهــا االحتــاد الــدويل للمســاحني مــع    . اجلغرافيــة املكانيــة
قاســم  للبيئــة، ميكــن أن تكــون قــوة دافعــة وراء وضــع سياســة إقليميــة لت  املتحــدةاألمــمبرنــامج 

فثمـة  . البيانات اجلغرافية املكانية، وهي قضية مل هتتم هبـا بلـدان أمريكـا الالتينيـة اهتمامـا كافيـا           
خدمات، من قبيل املكتبات اإلقليمية للبيانات اجلغرافية املكانية، واألطـالس البيئيـة، وخـدمات              

ورد صـــور الســـواتل املنقولـــة يف الوقـــت احلقيقـــي ميكـــن أن تتـــوفر، ضـــمن مجلـــة أمـــور، كمـــ
 .للمعلومات ملختلف بلدان املنطقة

ــرين، رئــيس جمموعــة      - ٤٨  Geo-Techويف اجللســة العامــة اخلامســة أيضــا، قــدم كامــل إي

Group   ،املســـائل املتصـــلة باملعلومــــات اجلغرافيـــة يف البلـــدان الناميـــة     ��، ورقـــة بعنـــوان�� 
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)E/CONF.96/1 ق العــامل، ونوقشــت أمهيــة املعلومــات اجلغرافيــة علــى نطــا     ). ٣٢، الصــفحة
واألســاس الــذي تقــوم عليــه املعلومــات اجلغرافيــة يتمثــل يف إنشــاء  . وخباصــة يف البلــدان الناميــة

قاعدة بيانات جغرافية كاملة ودقيقة وموثوق هبا تتألف من اخلرائط، والطوبوغرافيـا، والصـور              
اعـد  ومـع أمهيـة توحيـد وتقاسـم قو        . املعززة اصطناعيا، وأخـريا كـل أنـواع طبقـات التطبيقـات           

. البيانات اجلغرافية، فإن مجع البيانات، وخباصة يف البلدان النامية، يتسـم باألمهيـة بـنفس القـدر                
ويف هذا السـياق، وقشـت التكنولوجيـات احلديثـة، مثـل احملطـات املرجعيـة الـيت تعمـل بشـكل                      
متواصل، واليت متتلك قـدرات حركيـة مفترضـة يف الوقـت احلقيقـي، ورسـم صـور اخلـرائط يف                  

 احلقيقي، وبوابـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة، واخلـدمات القائمـة علـى املوقـع، واملـدن           الوقت
املفترضة، باعتبارها تعكس االجتاهات املستقبلية لتجميع قواعد البيانـات اجلغرافيـة ومـا يرتبـك               

 .هبا من تطبيقات
اهلياكـل  تسـخري  ��ورقـة بعنـوان،   ) هولندا(ويف نفس اجللسة، قدم بول فان دير مولني       - ٤٩

ــايا والعوامـــل املـــؤثر :  املســـتدامةالتنميـــةاألساســـية للبيانـــات املكانيـــة خلدمـــة   � ة أبـــرز القضـ
)E/CONF.96/1   فتـاريخ أوروبـا أسـفر عـن خلـق جمموعـة متنوعـة مـن األمـم،            ). ٣٣، الصفحة

ولكـن رغـم كـل هـذه االختالفـات،          . ختتلف يف سياسـاهتا لألراضـي ونظمهـا إلدارة األراضـي          
وهو أنـه كانـت هنـاك سياسـات لألراضـي ونظـم إلدارة              :  مشترك بني هذه األمم    فإن مثة شيئ  
وأدى إدراك أن إعادة التفكري بصورة جوهرية يف تدفقات املعلومـات أمـر ضـروري           . األراضي

لدعم االضطالع باملهام العامة إىل كشف احلاجة إىل هنج يقوم على أسـاس اهلياكـل األساسـية                 
احلاجـة إىل   ) أ: (ومثة عامالن حيركـان هـذا النـهج       . فري املعلومات يف احلصول على البيانات وتو    

حتقيــق أكــرب عائــد مــن    ) ب(معلومــات ذات مســتوى عــال لــدعم عمليــات صــنع القــرار؛       
بـد   ولالستفادة من حتسـني عمليـة مجـع املعلومـات، ال    . االستثمارات يف توفري املعلومات العامة

مر الذي مل يكن ممكنـا يف بعـض احلـاالت يف            من القضاء على مشاكل وعقبات معينة، وهو األ       
 .غياب االهتمام واحلسم السياسي

، ممثل الرابطـة الدوليـة   )هولندا(يان كراك -ويف اجللسة العامة اخلامسة أيضا، قدم مينو      - ٥٠
ــوان،     ــة بعنـ ــرائط، ورقـ ــم اخلـ ــة   ��لرسـ ــة املكانيـ ــدرات اجلغرافيـ ــاء القـ ــات  : بنـ ــل التطبيقـ أفضـ

وقد أصبحت اليوم أسرة املعلومـات اجلغرافيـة   ). ٣٤، الصفحة E/CONF.96/1( ��واملمارسات
تتكون بشكل متزايد من خرباء حصلوا على درجات تعليمية عالية، وصـاروا يعملـون بصـورة               

وميكن تقسيم هؤالء اخلرباء إىل ثالث فئـات رئيسـية،      . متزايدة يف بيئة للبيانات حيركها الطلب     
 فئـة اخلـرباء يف ميـدان التعامـل مـع املعلومـات املكانيـة؛           :لكل منـها احتياجاهتـا التعليميـة، وهـي        

وفئة مستعملي املعلومـات اجلغرافيـة؛ وفئـة صـناع القـرار وواضـعي السياسـات الـذين يقومـون                    
غـري أهنـم يعملـون يف بيئـة مـتغرية، وسـيتعني          . بوضع التشـريعات والترتيبـات املؤسسـية الالزمـة        
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لبيئـة مـع التسـليم يف الوقـت ذاتـه بـتغري التـوازن بـني                 عليهم التعامل مع األساليب الفنيـة لتلـك ا        
إمــدادات اخلــدمات اجلغرافيــة والطلــب علــى املعلومــات يف إطــار اهلياكــل األساســية للبيانــات    

وحتديث الربامج التعليمية هو خطـوة تطوريـة تدرجييـة ضـمن عمليـة التكيـف املسـتمر            . املكانية
 توجيههــا بصــورة منتظمــة حبيــث تــوفر مــع احتياجــات الســوق، وهــو خطــوة حتتــاج إىل إعــادة

 .فرص التعلم السليم مدى احلياة
ــة          - ٥١ ــثال املؤسســة الكندي ــل، مم ــيلي ماكوني ــرز وش ــل ووت ــدم نيغ ــها، ق ويف اجللســة نفس

تطبيــق : رســم خريطــة وســائط اإلعــالم يف األمــريكتني��، ورقــة بعنــوان، FOCALلألمــريكتني 
فقـد اشـترك مركـز كـارتر     ). ٣٦، الصفحة E/CONF.96/1( ��مبتكر لنظم املعلومات اجلغرافية

 وجامعـــة كالغـــاري يف مشـــروع مشـــترك يعتمـــد علـــى نظـــم املعلومـــات  FOCALومؤسســـة 
، لرسم تلك اخلريطة والقيـام      ��رسم خريطة وسائط اإلعالم يف األمريكتني     ��اجلغرافية بعنوان،   

ــي يف       ــل السياسـ ــالم يف التمويـ ــائط اإلعـ ــوري لوسـ ــدور احملـ ــاين للـ ــل مكـ ــدا يف ١٢بتحليـ  بلـ
ــريكتني ــات     . األمـ ــات البيانـ ــف جمموعـ ــيم خمتلـ ــروع تنظـ ــمن املشـ ــالم،  (ويتضـ ــائط اإلعـ وسـ

مــن كــل بلــد تنظيمــا جغرافيــا يف نظــام للمعلومــات اجلغرافيــة        ) واالنتخابــات، والتعــدادات 
ألغراض تصـويرها بشـكل مرئـي؛ وسـتطبق األسـاليب الفنيـة لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة، مثـل                     

 والتحلــيالت اجلغرافيــة املكانيــة، لتحســني فهــم أوجــه االرتبــاط واألنســاق  التقــارب والتــداخل
ــة مــن جمموعــات البيانــات    ــاج هــذه اخلــرائط، فإهنــا   . داخــل هــذه اجملموعــات املتفرق ــد إنت وعن

ستصبح أداة لتطوير األحزاب السياسية والتوعية العامة، ضمن مجلة مـن االسـتخدامات، كمـا               
 .م إلصالح قوانني وممارسات التمويل السياسيستكتسب مزيدا من االهتمام والدع

، أجريـت مناقشـة     ٢٠٠٥ يونيـه /حزيران ٢٩ويف اجللسة العامة السادسة، املعقودة يف        - ٥٢
ــة      ــية للبيانـــات املكانيـ ــة باهلياكـــل األساسـ ــة املعنيـ ــة الدائمـ ــة حتســـني عمـــل اللجنـ حـــول كيفيـ

تعـيني حـدود البيانـات اجلغرافيـة        : وكان اهلـدف يتمثـل يف مناقشـة املسـائل التاليـة           . لألمريكتني
 لألمـريكتني؛ وضـرورة     للـهيكل األساسـي للبيانـات املكانيـة       املكانية؛ وحتديد النمـوذج السـليم       

إجيــاد أرضــية مشــتركة، وحتديــد أهــداف واقعيــة، وتبــادل اآلراء حــول قيــادة اللجنــة، وفقــدان   
رورة وجـود جلـان     احلماس واالتصال، والصالت مع اهليئات األعلى مسـتوى، والتمويـل، وضـ           

 .قوية ملعاجلة القضايا اإلقليمية اهلامة
وأدىل مبالحظــات اســتهاللية رئــيس اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية لشــبكة   - ٥٣

فـال  . املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ، الذي عرض منوذجا ملا حيـدث يف تلـك املنطقـة         
كلة، حيــث ال حيضــر املــؤمتر الســنوي ســوى نصــف  يــزال مســتوى مشــاركة البلــدان ُيعــد مشــ 

ــالغ عــددها   ــدا٥٥البلــدان الب ــدخل   .  بل ــة والفــروق يف مســتويات ال فاتســاع املســاحة اجلغرافي
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كمــا سيصــعب حتقيــق . واملســائل املتعلقــة بالســفر هــي مــن العقبــات الــيت جيــب التغلــب عليهــا 
موعـة أساسـية تضـم عشـرة        ومت تشكيل جم  . النجاح دون وجود قيادة قوية يف جماالت االهتمام       

كما أنشأت منطقـة    . بلدان رئيسية حضرت االجتماع، ونظرت يف األفكار اليت يتعني تنفيذها         
آسيا واحمليط اهلـادئ أمانـة نشـطة ودائمـة لضـمان اسـتمرار العمـل بانتظـام، وأصـبح أعضـاؤها                     

تيات على علم طيب مبا حيدث، وأمكن احلفاظ على روح التركيز، وتولـت مسـؤولية اللوجسـ               
 .ومشروع الفريق العامل، وتواصل عمليها على ما يرام

وأعرب ممثل اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني عـن             - ٥٤
أوال، أن املؤمتر الذي استمر ثالثة أيام قد أتـاح          . أرائه يف املوضوع من خالل نقطتني رئيسيتني      

يــة البلــدان األعضــاء لألســاس الــذي يســتند إليــه مجــع البيانــات  الوصــول إىل تصــور نظــري لرؤ
فاالجتاهات األخرية يف اهلياكل األساسية للبيانات املكانية تربز أمهيـة تعـيني            . وجتهيزها ونشرها 

حدودها من حيث الطوبوغرافيـا واهليـدرولوجيا وغـري ذلـك مـن املعلومـات املتصـلة باألنشـطة                   
ــا، أن مثــة حاجــة . اإلنســانية ــة   وثاني ــد منــوذج ألمريكــا الالتيني ــة لتحدي ــادة قوي ــة .  إىل قي فاللجن

وسـيكون كـل بلـد مسـؤوال        . الدائمة ستكون اهليئة الرئيسية، كما ستكون هنـاك جلـان فرعيـة           
 مـا، سـيكون مـن الضـروري التغلـب علـى مشـكلة               يءوإلجناز ش . عن إدماج معلوماته اخلاصة   

 البلـدان، ووضـع أهـداف واقعيـة مـع نقـاط             انعدام التمويل، ومعاجلـة االختالفـات النظريـة بـني         
 .حمددة لقياس التقدم يف حتقيقها

وأوضح ممثل شيلي أن اللجنة الدائمة هي هيئة تنسـيق تسـمح بالتشـغيل املتبـادل لكـل                   - ٥٥
وقــال إن مشــكلة  . قاعــدة مــن قواعــد البيانــات احلكوميــة الوطنيــة علــى مســتوى القــارات        

دائمـة مبـادرة مـن مبـادرات النوايـا احلسـنة أكثـر مـن         االتصاالت قد نشأت من كون اللجنـة ال    
وكــان ذلــك أحــد التفســريات الــيت تفســر . كوهنــا هيئــة تقنيــة تشــكل جــزءا مــن منظمــة رمسيــة

فالبد وأن تصبح اللجنة الدائمة جـزءا مـن هيئـة أعلـى مسـتوى             . صعوبة احلصول على التمويل   
ام حقيقـي مـن أعضـائها كـي حتقـق      كمـا حتتـاج اللجنـة الدائمـة إىل التـز      . للوصول إىل التمويـل   

ومــن املؤكــد أن املــؤمتر الــدويل التاســع للــهياكل األساســية للبيانــات املكانيــة ســيواجه   . تقــدما
 .حتديات، وسيحتاج إىل الدعم كي يسهم بصورة فعالة يف األنشطة

. وأشارت ممثلة كوبا إىل أن بلدها كان أخـر بلـد يطلـب االنضـمام إىل هـذه اجملموعـة             - ٥٦
 إنـه ملواصـلة العمـل يف رسـم اخلـرائط وتطـوير نظـام للمعلومـات اجلغرافيـة، جيـب علـى                    وقالت

 اإلقليمـي    املتحـدة  األمـم وأضـافت أن حضـور مـؤمتر        . اجملموعة اآلن أن تتخذ تـدابري وقـرارات       
السابع لرسم اخلرائط لألمـريكتني قـد أتـاح لكوبـا الفرصـة ملعرفـة مـا كـان حيـدث يف املنطقـة؛                       

وقالت إن اللجنـة الدائمـة      . تواصل مع البلدان األخرى وتقاسم ما حتقق معها       فهي حباجة إىل ال   
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وأشـارت إىل أن    . جيب أن حتدد الغرض منها، وأن تنشئ أفرقة عاملة تؤسـس والياهتـا اخلاصـة              
توليد نواتج أقوى، وتوفري اخلرباء التقنيني الذين يكيفون عملـهم مـع املسـائل التقنيـة، وحتسـني                  

ــة إنشــاء   ــة لصــناع القــرار، ينبغــي أن تكــون مــن     توصــيل أمهي هيكــل أساســي للبيانــات املكاني
 .أولويات العليا للجنة الدائمة

يسـتخدم مقيـاس الرسـم      . ورسم ممثل بريو صورة عامة للمشـاكل الـيت يواجههـا بلـده             - ٥٧
 يف مشـــروع رســـم اخلريطـــة العامليـــة، رغـــم أن هنـــاك قـــدرا مـــن املقاومـــة  ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١

ولـذلك، فـإن    .  بسبب املسائل املتصلة باألمن واحلـدود      ١٠٠ ٠٠٠: ١الرسم  واملطالبة مبقياس   
النموذج الـذي اختارتـه اللجنـة الدائمـة يتسـم بأمهيـة شـديدة، وجيـب علـى املشـروع أن يعـاجل                    

 .املسائل اخلارجية قبل الدخول يف مسائل رسم اخلريطة
ألمريكتني، وضـرورة   وأيد ممثل املكسيك ضرورة التركيز على املشـروعات اخلاصـة بـا            - ٥٨

كمــا جيــب جتنــب ازدواجيــة األفكــار . اإلجيــاز فيمــا يتعلــق مبــا تريــد اللجنــة الدائمــة أن تنجــزه 
 .واألنشطة

وأوضح ممثل مايل أن بلده يضم معاهد لالضـطالع برسـم اخلـرائط، وأن جلانـا خمتلفـة                   - ٥٩
شــر املعلومــات، وقــد حتقــق تقــدم بفضــل ن . تتــوىل إنشــاء اهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة  

غـري أن التنسـيق ال يـزال       . وجتميع األطراف الفاعلة، وزيادة االستفادة من التكنولوجيا احلديثـة        
وقال إن احلل يكمن يف التنسيق على مستوى الدول، على أن يعقب ذلـك              . ضعيفا بني الدول  

 .العمل على املستوى الوطين، وكفالة االنسجام على مستوى اللجنة الدائمة
ــد        وأ - ٦٠ ــايل للمعاه ــم م ــدم أي دع ــة مل تق ــة الدولي ــا أن املؤسســات املالي ــل بوليفي كــد ممث

وقال إن مبقدور بلده أن يقـدم إىل اللجنـة الدائمـة خـرائط مبقيـاس الرسـم                  . اجلغرافية العسكرية 
ولكـن كـي حيـدث      . ، غري أنه البد من إكمال املشروع      ١٠٠ ٠٠٠: ١ أو   ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١

ــم  ــا إىل دعـ ــاج بوليفيـ ــة    ذلـــك، حتتـ ــدان األمريكيـ ــة للبلـ ــدويل ومصـــرف التنميـ ــن البنـــك الـ  مـ
كمـا أن احلـدود الدوليـة هـي قضـية أخـرى ينبغـي النظـر               . واملؤسسات املاليـة الدوليـة األخـرى      

 .فيها
وعندئــذ، أكــد ممثــل اللجنــة الدائمــة أن اللجنــة مل تطلــب مطلقــا رســم اخلــرائط بــأي     - ٦١

 .نشطة اهلامة واجملاالت احلامسةبل أهنا تريد معلومات عامة عن األ. مقياس رسم
وقال إن هنـاك افتقـارا للمعلومـات يف مـثري مـن بلـدان       . وأيد ممثل الربازيل بيان بوليفيا    - ٦٢

ولـذلك، فمـن الصـعب      . أمريكا اجلنوبية، وأهنـا مجيعـا تواجـه احلاجـة إىل املعلومـات األساسـية              
ــاج البيانــات األساســية كمــا أن التمويــل مل يكــن موجهــا إىل إن  . االضــطالع بعمــل تعــاوين  . ت
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ويدلل هذا املثال مرة أخرى علـى أمهيـة إقنـاع صـناع القـرار بضـرورة متويـل املشـروعات الـيت                      
 .تضم عنصرا أساسيا يتعلق بالبيانات

واقترح ممثل أملانيا النظر يف استراتيجية للتنسيق بني املاحنني على غرار مـا يفعلـه البنـك                  - ٦٣
 أنــه قــد ثبــت أن الصــور الــيت تنتجهــا الســواتل هــي تكنولوجيــا  الــدويل يف أفريقيــا، وأشــار إىل

 .تكميلية
 األمــموأشــار ممثــل معهــد البلــدان األمريكيــة للجغرافيــا والتــاريخ إىل ضــرورة إشــراك    - ٦٤

وقـد  .  يف النقاش الدائر حول كيفية إعادة تنشيط عمـل اللجنـة وإعـادة تقيـيم وظيفتـها                 املتحدة
عل قرار يهدف إىل رفع مستوى وعي صناع القرار بأمهيـة اهلياكـل             بالف اعتمد يف املؤمتر السابع   

وجيـب اآلن التركيـز علـى كيفيـة التحـول إىل إنشـاء منظمـة متلـك                  . األساسية للبيانات املكانيـة   
ولـذلك، سـيكون   . فإطار اللجنة الدائمة موجود بالفعـل . املوارد املالية والقدرة على االستمرار    

 .ظمة أعلى مستوى، ووضعها حتت مظلة منظمة أخرىأمرا طيبا لو أمكن ربطها مبن
ــل    - ٦٥ ــم ممث ــة املناقشــة، تكل ــمويف هناي ــدان     املتحــدةاألم ــزام ومشــاركة البل ــة الت  عــن أمهي

كمـا  . وقال إن من الضروري وجود قيادة قوية، والبد من حتديـد البلـدان األساسـية         . األعضاء
 يف   املتحـدة  األمـم رة أن تسـاعد     أن من الضروري وجود أمانة دائمـة، وأكـد أيضـا علـى ضـرو              

 .حتسني عمل اللجنة الدائمة
 

املســائل املتصــلة باالســتراتيجية والسياســات : عمــل اللجنــة الفنيــة األوىل �ثالثا  
 واملسائل االقتصادية واملؤسسية

 ٩، نظـر املـؤمتر يف البنـد         ٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  ١يف اجللسة العامة السـابعة، املعقـودة يف          - ٦٦
 اإلقليمــي الثــامن لرســم اخلــرائط   املتحــدةاألمــماعتمــاد قــرارات مــؤمتر (عمــال مــن جــدول األ
ــا  ). لألمــريكتني ــدم كــارلوس الغون ــة األوىل    ) بنمــا(وق ــة الفني ــرا شــفويا عــن عمــل اللجن تقري

 وناقشـت اللجنـة   ).املسائل املتصلة باالستراتيجية والسياسات واملسائل االقتصادية واملؤسسـية      (
 :املواضيع التاليةاألوىل أثناء عملها 

إشراك احلكومات على املستوى السياسي يف تطوير هيكـل أساسـي للبيانـات              )أ( 
 لكل بلد وللمنطقة؛ املكانية

قيـــام اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهلياكـــل األساســـية الوطنيـــة للبيانـــات املكانيـــة  )ب( 
ــامج عمــل بإطــار زمــين    ــريكتني بوضــع برن  األساســي لرصــد التحســن يف تطــوير اهليكــل   لألم

 للبيانات املكانية؛
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 اإلقليمــي الســابع لرســم  املتحــدةاألمــم الــذي اعتمــده مــؤمتر ٧تنفيــذ القــرار  )ج( 
  يف نيويورك؛٢٠٠١اخلرائط لألمريكتني، املعقود عام 

استكشاف اآلليات املمكنة للتمويل لزيـادة تطـوير بنـاء القـدرات يف املنطقـة،                )د( 
 .ات، وتطوير اهلياكل األساسية وإدارهتامبا يشمل التعليم، وتنمية املهار

مزايـا تطـوير هيكـل أساسـي       : وقدمت اللجنة األوىل مشروعي قرارين ملناقشـتهما عـن         - ٦٧
إقليمــي للبيانــات املكانيــة يف األمــريكتني، وضــرورة بنــاء هنــج للشــراكة يف تطــوير اهلياكــل          

 .األساسية للبيانات املكانية
 

اهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة وتطويرهـا        : نيةمل اللجنة الفنية الثا   ع �رابعا  
 يف األمريكتني

، قدمت ليـزيل أرمسـترونغ      ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف        - ٦٨
اهلياكـل األساسـية   (تقريرا شفويا عـن عمـل اللجنـة الفنيـة الثانيـة       ) الواليات املتحدة األمريكية  (

ــة وتط ــها املواضــيع   ).ويرهــا يف األمــريكتنيللبيانــات املكاني ــاء عمل ــة أثن ــة الثاني  وناقشــت اللجن
 :التالية

ــة     )أ(  ــوره يف منطقـ ــة تطـ ــة وحالـ ــات املكانيـ ــل األساســـي للبيانـ ــتعراض اهليكـ اسـ
ــة          ــة املعني ــة الدائم ــدان األعضــاء يف اللجن ــه البل ــذي أحرزت ــدم ال ــك التق ــا يف ذل ــريكتني، مب األم

 نات املكانية لألمريكتني؛باهلياكل األساسية الوطنية للبيا
مناقشات حول بناء هيكـل أساسـي للبيانـات املكانيـة يف األمـريكتني وشـبكة                 )ب( 

 .جيوديسية إقليمية ملواصلة توفري التركيز على تطوير اهلياكل األساسية للبيانات املكانية
ــرارات ملناقشــتها عــن      - ٦٩ ــة مشــاريع ق ــؤمتر ثالث ــة إىل امل ــة الثاني ــدمت اللجن ــ: وق دريب الت

 .والتعليم واملعايري املكانية؛ والسياسات العامة واإلصالح؛ واالتصال واجملاالت ذات الصلة
 

مجـــــع البيانـــــات اجلغرافيـــــة املكانيـــــة : عمـــــل اللجنـــــة الفنيـــــة الثالثـــــة �خامسا  
 ونشرها وإدارهتا

ــودة يف    - ٧٠ ــة الســابعة، املعق ــوز ١يف اجللســة العام ــه/مت ــورتيس   ٢٠٠٥ يولي ــويز ف ــدم ل ، ق
مجع البيانات اجلغرافيـة املكانيـة وإدارهتـا        (تقريرا شفويا عن عمل اللجنة الفنية الثالثة        ) لربازيلا(

 ).ونشرها
 : أثناء عملها املواضيع التاليةوناقشت اللجنة الثالثة - ٧١
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تطوير هيكل أساسي للبيانات املكانيـة يعمـل بصـورة كاملـة ويضـم البيانـات                 )أ( 
 قدر اإلمكان، وحيترم رغبات الوكاالت املاحنة يف هذا الصدد؛اليت ستتوفر بتكلفة منخفضة 

تشجيع مجيع البلـدان علـى تطـوير هياكلـها األساسـية للبيانـات املكانيـة وفقـا                   )ب( 
للنظام املرجعي اجلغرايف املركزي ألمريكا اجلنوبية، ودعمهـا ماليـا لتحقيـق هـذا اهلـدف إذا مـا                   

 كانت هناك حاجة لذلك؛
الدائمـــة املعنيـــة باهلياكـــل األساســـية الوطنيـــة للبيانـــات املكانيـــة قيـــام اللجنـــة  )ج( 

لألمــريكتني ومعهــد البلــدان األمريكيــة للجغرافيــا والتــاريخ بــدعم املشــروع اإلداري الثــاين         
 للحدود ومبادرة رسم اخلريطة العاملية بتوفري البيانات الالزمة واملعلومات املطلوبة؛

ــة الدائمــة باســتعراض   )د(  ــام اللجن ــايري    قي ــق مبع ــيت تتعل ــة ال ــة واملقبل ــائق احلالي  الوث
  العامل املعين باألمساء اجلغرافية هبدف اعتمادها؛ املتحدةاألممالبيانات املكانية لفريق 

ــة       )هـ(  النظــر يف نظــم الرصــد علــى غــرار نظــام الندســات لرصــد األوضــاع البيئي
 العاملية املتغرية من أجل احلفاظ على االستمرارية؛

 حة البيانات اليت توفرها السواتل بشكل علين بتكلفة استنساخها ونشرها،إتا )و( 

 للبلدان النامية، حسبما تتنبأ به البعثة املقبلة للساتل املتقدم لرصد األرض؛
ــات املتحــدة       )ز(  ــة للوالي ــة اجليوفضــائية واالســتخبارية التابع ــة الوطني ــام الوكال قي

مجــع املعلومــات  العامليــة، املتــوفرة مــن بعثــة  رقميــة الالطوبوغرافيــةاملســح بإتاحــة نشــر بيانــات 
، مـن النطـاق جـيم، للبلـدان الناميـة علـى             الطبوغرافية بأجهزة الرادار احملمولة باملكوك الفضائي     

 أوسع نطاق ممكن؛
يف العديد من املشروعات اليت تـدعمها الوكـاالت املناحـة يف البلـدان الناميـة،                 )ح( 

 دمي دعم مايل لتطوير اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛جيب عليها أن تنظر أيضا يف تق
 ٥جيب على الوكاالت املاحنـة وضـع سياسـة عامـة تتفـق مـع مشـروع القـرار                     )ط( 

املقــدم مــن اللجنــة الثالثــة لنشــر البيانــات املكانيــة الــيت جتمعهــا املشــروعات املدعومــة مــن تلــك  
 .ويلالوكاالت والوصول إىل تلك البيانات يف األجل الط

رسـم خريطـة    : وقدمت اللجنة الثالثة إىل املؤمتر مخسة مشـاريع قـرارات ملناقشـتها عـن              - ٧٢
العامل واملشروع اإلداري الثاين للحدود، ومشروع النظام املرجعي اجلغـرايف املركـزي ألمريكـا              

يانـات  اجلنوبية، وإتاحة البيانات اليت توفرها السواتل بشـروط مواتيـة للبلـدان الناميـة، ونشـر الب              
 .املكانية، ومسائل التمويل

 



 

26 06-23150 
 

E/CONF.96/3

 القرارات اليت اعتمدها املؤمتر �سادسا  
 عناوين القرارات -ألف  

 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية طويرمزايا ت - ١
  اهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانيةهنج الشراكة فيما يتعلق بتنمية - ٢
 ايري املكانيةمناقشة التدريب والتعليم واملع - ٣
 السياسات العامة واإلصالح - ٤
 االتصال واجملاالت ذات الصلة - ٥
 ع اإلداري الثاين للحدودورسم خريطة العامل واملشر - ٦
 مشروع النظام املرجعي اجلغرايف املركزي ألمريكا اجلنوبية - ٧
 البيانات اليت توفرها السواتل - ٨
  البيانات املكانية نشر � ٩
 ل التمويل مسائ - ١٠
االجتمــاع املتعلــق باهليكــل األساســي للبيانــات، واملعلومــات اجليوفضــائية لألمــريكتني   - ١١

 ألغراض التنمية املستدامة
 االجتماع األقاليمي - ١٢
  لرسم اخلرائط لألمريكتنيتاسعمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي ال - ١٣
 شكر وتقدير - ١٤

 النصوص �باء  
 ياكل األساسية للبيانات املكانيةاهلمزايا تطوير  - ١ 

 ،إن املؤمتر 
ــون  ١إىل القــرار  إذ يشــري  ــة �املعن ــرار �االحتياجــات اإلمنائي ــون  ٧ والق ــذ �املعن تنفي

ــة يف األمــريكتني    ــة للبيانــات املكاني ــذين اعتمــد  �اهلياكــل األساســية الوطني مــؤمتر األمــم   مهاالل
 ، لألمريكتنياملتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط
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األساســية للبيانــات املكانيــة لألمــريكتني مهــم مــن أجــل   اهلياكــل تطــويرأن  وإذ يــرى 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة يف املنطقة،

  ما برح أبطا مما هو متوقع يف بعض البلدان،ريطولك التذ أن تقدم  أيضاوإذ يرى 
اهلياكــل  تطــويرة عــن بــأن تقــوم املنظمــات أو الوكــاالت الوطنيــة املســؤول      يوصــي 

 مسؤولني تنفيـذيني    إشراك ببذل اجلهود من أجل   الدول األعضاء     يف األساسية للبيانات املكانية  
وأن تشجع، حتقيقا هلذه الغاية، رؤساء تلك اهليئـات علـى إيضـاح              رفيعي املستوى يف املشروع   

 . هياكل أساسية جيدة للبيانات املكانية، للبلدان واملناطقتطويرمزايا 
  اهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانيةتطويرهنج الشراكة فيما يتعلق ب - ٢ 

 ،إن املؤمتر 
اهلياكـل األساسـية   تطـوير  مـن أجـل    قدرة بعض البلـدان علـى تـوفري الـدعم      إذ يالحظ  

  يف بلدان األمريكيتني،للبيانات املكانية
د اليت تولدت مـن بلـدان       بلدان املنطقة من اخلربات واملوار     بأن تستفيد    يوصي - ١ 
 أخرى؛

اهلياكل األساسية للبيانـات     تطويرببناء هنج للشراكة فيما يتعلق ب      أيضايوصي   - ٢ 
ــة ــة        املكاني ــا اجلنوبي ــرايف املركــزي ألمريك ــي اجلغ ــوذج مشــروع النظــام املرجع ــرار من ــى غ ، عل

 . مع االستفادة من التعاون الثنائي�سريغاس�
 واملعايري املكانيةمناقشة التدريب والتعليم  - ٣ 

 ،إن املؤمتر 
الـذي  � بنـاء القـدرات املؤسسـية والتعلـيم والتـدريب         � عنـون  امل ٢  إىل القـرار   إذ يشري  
  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط لألمريكتني،هاعتمد

االحتياجـات التدريبيـة العامـة واملتخصصـة مثـل الفصـل اجلديـد يف                وإذ يضع يف االعتبـار     
كوبا للتعليم عن ُبعد يف جمـال اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة، أو فصـل تعلـيم النظـام العـاملي                     

 لتحديد املواقع عن طريق اإلنترنت يف فنلندا، باعتبارمها منوذجني لذلك،
ــأن تقــوم  يوصــي - ١  ــة     ب ــات املكاني ــة باهلياكــل األساســية للبيان ــة الدائمــة املعني اللجن
 قسم تدرييب إىل موقعها املنقح على الشبكة العاملية وأن تلتمس الـدعم حللقـات                بإضافة لألمريكتني

 العمل اإلقليمية؛
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بإعداد مواد تعليميـة عـن مزايـا البيانـات          اللجنة الدائمة   بأن تقوم    يوصي أيضا  - ٢ 
اجلغرافية ورسم اخلرائط من أجل االحتادات الشاملة لعدة منظمات، والـربامج األخـرى التابعـة               

علـى  اللجنـة الدائمـة   ، ومحـل أعضـاء   )من قبيل التنمية املسـتدامة واألمـن الـوطين   (م املتحدة  لألم
حضور االجتماعات غري اجلغرافية يف األمم املتحدة واحملافل األخرى هبدف تثقيف اآلخرين بشـأن        

 قيمة اهلياكل األساسية للبيانات املكانية، واملعلومات اجلغرافية؛
باسـتعراض مشـروعي تقريـرين ووثيقـة        اللجنـة الدائمـة       بـأن تقـوم    يوصي كذلك  - ٣ 

، أعــدمها فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات   معــايري أساســية بشــأن املعــايري املكانيــة 
 .اجلغرافية، توطئة العتمادمها

 السياسات العامة واإلصالح - ٤ 
 ،إن املؤمتر 
 ية ومدراء البيانات املكانية،انقطاع الصلة بني منتجي البيانات املكان إذ يالحظ 
اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة    بــأن تقــوم يوصــي - ١ 
اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية آلسـيا           بالتنسيق مع    لألمريكتني

ة بيانـات مكانيـة بشـأن الرسـم      واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، بوضـع سياسـ      اهلـادئ،  واحملـيط 
 لعرضـها   لبيانـات الفوقيـة   املعياري للخرائط، واهليكل األساسـي للبيانـات املكانيـة، ومتطلبـات ا           

 ؛)مثل البنك الدويل(على الوكاالت املاحنة 
بتـــوفري معلومـــات تتعلـــق اللجنـــة الدائمـــة  بـــأن يقـــوم أعضـــاء أيضـــا يوصـــي - ٢ 

اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل        طنيـة لنشـرها يف مـوقعي        بالسياسات والقوانني أو املواصفات الو    
 .فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، واألساسية للبيانات املكانية لألمريكتني

 االتصال واجملاالت ذات الصلة - ٥ 
 ،إن املؤمتر 
ياكــل األساســية إســهامات اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهل� املعنــون ٦إىل القــرار  إذ يشــري 

 مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع لرســم  ه، الــذي اعتمــد�للبيانــات املكانيــة لألمــريكتني
 اخلرائط لألمريكتني،

تدين مستوى األنشطة يف السنوات األخرية وعدم القـدرة علـى            وإذ يضع يف االعتبار    
 مواصلة التقدم،
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ياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة        اللجنة الدائمـة املعنيـة باهل      بأن جتتمع    يوصي - ١ 
 بصورة أكثر تواترا، وأن تعيد حتديد أهـدافها وأدوارهـا، وأن تقـوم بتنسـيق تطـوير                  لألمريكتني

 موقعها على الشبكة العاملية؛
االجتماعـات املقبلـة يف كنـدا       اللجنـة الدائمـة      بأن حيضـر أعضـاء       أيضايوصي   - ٢ 

، فضـال   )٢٠٠٧(، وكوبـا    )٢٠٠٦نـوفمرب   /ثـاين تشرين ال (، وسنتياغو   )٢٠٠٦يونيه  /حزيران(
عــن االجتماعــات األخــرى ذات الصــلة، وأن تلــتمس التمويــل مــن أجــل منــوذج أويل إقليمــي   

 . كنموذج يف االجتماعاته املكانية، الستخداملهيكل األساسي للبياناتل
 ع اإلداري الثاين للحدودو العامل واملشرةطيرسم خر - ٦ 

 ،إن املؤمتر 
 إتاحة جمموعة البيانات اإلطارية األساسية، مثل األقسـام اإلداريـة الوطنيـة،             بأن إذ يقر  

  االقتصادية وإدارهتا، -تعد حامسة من أجل حتليل الظواهر االجتماعية 
 باجلهود املبذولة من أجل مشـروع رسـم خريطـة العـامل، والـيت يبـذهلا                 يرحب - ١ 

واملشروع اإلداري الثاين للحدود مـن أجـل        . فيةفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرا      
 توليد جمموعات بيانات عاملية ال يشوهبا النقص وتعترب مهمة لألمريكتني؛

تدعم الدول األعضاء، وخاصة عن طريق وكاالهتا الوطنية لرسـم           بأن يوصي - ٢ 
نــات املكانيــة الدائمــة املعنيــة باهلياكــل األساســية للبيااخلــرائط، وال ســيما مبســاعدة مــن اللجنــة 

، املشــروع اإلداري الثــاين  معهــد البلــدان األمريكيــة للجغرافيــا والتــاريخ    ، ومــن لألمــريكتني
للحدود ومشاريع رسـم خريطـة العـامل، وأن تشـارك فيهـا بنشـاط، مـن خـالل تـوفري البيانـات                       

 واملعلومات الالزمة اليت تتطلبها؛
ادة بصــورة كاملــة مــن  الــدول األعضــاء يف األمــريكتني باالســتفأيضــايوصــي  - ٣ 

املشاركة يف مشروع رسم خريطة العامل مـن أجـل بنـاء القـدرة للمسـاعدة علـى إقامـة هياكـل                      
 .وطنية وإقليمية للبيانات املكانية يف املنطقة

 غرايف املركزي ألمريكا اجلنوبيةمشروع النظام املرجعي اجل - ٧ 
 ،إن املؤمتر 
شروع النظـام املرجعـي اجلغـرايف املركـزي         املنجزات اليت حققها م   إذ يضع يف اعتباره      

  قاري،جيوديسيألمريكا اجلنوبية فيما خيص إقامة إطار 
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 باجلهود اليت بذهلا كثري من بلدان األمريكتني من أجـل تطـوير أنشـطة النظـام                 وإذ يقر  
 املرجعي اجلغرايف املركزي ألمريكا اجلنوبية،

ل األساسـية لبياناهتـا املكانيـة يف    أنه ليست كـل البلـدان قـد أدجمـت اهلياكـ      وإذ يالحظ  
  أو أي أنظمة متوائمة أخرى،�سريغاس�نظام 

اجلهود اجلارية مـن أجـل إقامـة نظـام مرجعـي رأسـي فريـد مـن                  وإذ يضع يف االعتبار      
 أجل القارة،

 ضرورة وجود نظام متكامل عامليا،  وإذ يضع يف االعتبار 
، �مشـروع سـريغاس   : األساسـية البيانـات   �املعنـون    ٤ مبؤازرة القـرار     يوصي - ١ 

 ؛٢٠٠١ عام  لرسم اخلرائط لألمريكتنيسابعمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي ال هالذي اعتمد
بإدماج بلدان من أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب يف          ويوصي خاصة  - ٢ 
 ؛�سريغاس�مشروع 
ــدان العمــل مــن أجــل دمــج ونشــر      ويوصــي كــذلك   - ٣  ــع البل ــأن تواصــل مجي ب

 .لبيانات املتعلقة باجلاذبية وضبط االستواء لتوحيد نظام االرتفاعا
 وفرها السواتلتالبيانات اليت  - ٨ 

 ،إن املؤمتر 
 إىل التطور املستمر يف أنظمة السواتل من أجـل احلصـول علـى بيانـات عامليـة                  إذ يشري  

أمهيتـه بالنسـبة    بواسطة أجهزة االستشعار الضوئية وتلك اليت تسـتخدم الـرادار إىل مسـتوى لـه                
 إىل كويـك بـريد عـام        ١٩٧٢ملتطلبات رسم اخلـرائط الوطنيـة بـدءا مـن سـاتل الندسـات عـام                 

بعثــة مجــع املعلومــات الطبوغرافيــة بــأجهزة الــرادار       إىل ١٩٧٨ ومــن سيســات عــام   ٢٠٠٠
 ،٢٠٠٠ عام احملمولة باملكوك الفضائي

ال االستشـعار املتوسـط     اليت وضعت خططها يف جمـ      إىل البعثات املقبلة   أيضاإذ يشري   و 
  بواسطة السواتل،شديد الدقةوال

 ميكـن اسـتخدامها لتحقيـق       الصـور السـاتلية،   أن نـواتج بيانـات       وإذ يضع يف االعتبـار     
درجة مـن الدقـة تبلـغ مـن واحـد إىل عـدة أمتـار يف شـكل صـور جغرافيـة مصـححة أو منـاذج                            

 ،رقميةطوبوغرايف مسح 
 تشـكل بـديال فعـاال مـن حيـث التكلفـة         النـواتج  أن هـذه     أيضـا وإذ يضع يف االعتبـار       

والوقت لتوفري نواتج خلرائط بديلة إمجالية وصحيحة هندسـيا، ميكـن للتغطيـة احلاليـة للخـرائط                 
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أن تكــون موائمــة هلــا، ويــتم اســتكماهلا، علــى أن يؤخــذ يف االعتبــار النظــام املرجعــي اجلغــرايف 
 ، كإطار جيوديسي�سريغاس�املركزي ألمريكا اجلنوبية 

 مبواصلة بعثات السـواتل مـن قبيـل الندسـات، وأن ُينظـر يف اسـتخدام                 يوصي - ١ 
 بعثات نظم الرصد اليت من هذا القبيل لرصد الظروف البيئية العاملية املتغرية؛

بإتاحــة بيانــات الســواتل علنــا بتكلفــة استنســاخها ونشــرها أو   يوصــي أيضــا  - ٢ 
تتنبــأ بــه البعثــة املقبلــة للســاتل املتقــدم لرصــد  مبوجــب شــروط مواتيــة، للبلــدان الناميــة حســبما 

 األرض؛
بـأن تتـيح الوكالـة الوطنيـة اجليوفضـائية واالسـتخبارية التابعـة               يوصي كـذلك   - ٣ 

مجــع  العامليــة، املتــوفرة مــن بعثــة   الرقميــةاالطوبوغرافيــاملســح للواليــات املتحــدة نشــر بيانــات  
، مـن النطـاق جـيم، للبلـدان     بـاملكوك الفضـائي   املعلومات الطبوغرافية بـأجهزة الـرادار احملمولـة         

 .النامية على أوسع نطاق ممكن
  البيانات املكانيةنشر - ٩ 

 ،إن املؤمتر 
ــري  ــرار إذ يشــ ــون ٧ إىل القــ ــة    � املعنــ ــات املكانيــ ــية للبيانــ ــل األساســ ــذ اهلياكــ تنفيــ

 مـريكتني مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي السـابع لرسـم اخلـرائط لأل             هالذي اعتمد  ،�لألمريكتني
بــأن تؤيــد مجيــع بلــدان منطقــة األمــريكتني مفــاهيم اهلياكــل األساســية للبيانــات   الــذي أوصــى 

 ،املكانية الوطنية وأن تضع استراتيجيات للتنفيذ
احلاجة إىل وجود سياسـة شـاملة لنشـر البيانـات املكانيـة يف كـل دولـة مـن                    وإذ يدرك  

 الدول األعضاء،
ا كـثري مـن الـدول األعضـاء، ومنظمـات املعونـة             الصـعوبات الـيت يواجههـ      وإذ يالحظ  

واإلغاثة والشركات التجارية يف فهم اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة يف كـثري مـن الـدول          
 األعضاء،
ــة عنصــرا أساســيا يف    أيضــاوإذ يالحــظ    ضــرورة جعــل سياســة نشــر البيانــات املكاني

 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية،
الفتقـار إىل سياسـة للبيانـات املكانيـة، شـاملة ومواكبـة جملريـات األمـور                  بـأن ا   وإذ يقر  

 ،واملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثيسبب القلق فيما خيص التنمية 
بتباين احتياجات اجلمهور، والشـركات التجاريـة، ووكـاالت الغـوث،            وإذ يقر أيضا   

 والوكاالت غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة،
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 احتياجــات وأهــداف كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء، وطــابع ضــع يف االعتبــاروإذ ي 
 التطور الذي تتسم به البيانات املكانية، والتكنولوجيات الناشئة، ومنصات التصوير،

 بأن تقوم الدول األعضاء بدراسة، واستعراض، ووضع سياسـة شـاملة            يوصي - ١ 
 لنشر البيانات املكانية؛

ــوم  يوصــي أيضــا  - ٢  ــأن تق ــات    ب ــع سياســاهتا لنشــر البيان ــدول األعضــاء بتوزي  ال
 املكانية باجملان؛

 بأن تدرس الدول األعضاء، وتستعرض، وتضع سياسة أسـعار         يوصي كذلك  - ٣ 
ــة،       ــا الحتياجــات وأهــداف خمتلــف الوكــاالت، واجلمهــور، والشــركات التجاري شــاملة، وفق

 .ملتحدةاألمم امؤسسات غري احلكومية، واملنظمات ووكاالت الغوث، و
 مسائل التمويل - ١٠ 

 ،إن املؤمتر 
 الصعوبات املالية اليت تواجه كثري مـن الـدول األعضـاء لـدى إعـداد هيكـل                  إذ يالحظ  

 أساسي للبيانات املكانية الوطنية،
ــف      يوصــي - ١  ــدرج يف خمتل  بضــرورة أن تنظــر الوكــاالت املاحنــة أيضــا يف أن ت

تقــدمي الــدعم املــايل مــن أجــل وضــع هيكــل أساســي   املشــاريع الــيت تنفــذها يف البلــدان الناميــة  
 للبيانات املكانية؛

 الــذي ٩بــأن تضــع الوكــاالت املاحنــة سياســة تتفــق مــع القــرار   يوصــي أيضــا - ٢ 
اعتمد يف مؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن لرسـم اخلـرائط لألمـريكتني، فيمـا يتعلـق بسياسـة النشـر                       

ىل البيانــات املكانيــة الــيت ُتعــد يف إطــار  علــى املــدى الطويــل، وإتاحــة ســبل وصــول اجلمهــور إ 
 .املشاريع اليت تقدم الوكاالت املاحنة الدعم هلا

االجتمـــاع املتعلـــق باهليكـــل األساســـي للبيانـــات واملعلومـــات اجليوفضـــائية لألمـــريكتني  - ١١ 
 ألغراض التنمية املستدامة

 ،إن املؤمتر 
 قـد هيـأ    رسـم اخلـرائط لألمـريكتني      ل ثـامن مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي ال        أن   إذ يعترب  

منربا ممتازا لتبادل اآلراء واملعلومات واخلربات بشأن اهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة وإدارة             
 األراضي،
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قد أنشـأ اللجنـة الدائمـة       مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط        إىل أن    وإذ يشري  
 ،ية لألمريكتنيباهلياكل األساسية للبيانات املكاناملعنية 

 أن األمم املتحدة قد نظمت منتدى خاصا بالتعاون مع اللجنة الدائمـة             أيضا وإذ يرى  
، فضـال عـن     االحتاد الدويل للمّسـاحني   لألمريكتني، و باهلياكل األساسية للبيانات املكانية     املعنية  

نتيس، املكســيك، لوضــع سياســات للمعلومــات املتعلقــة باألراضــي لألمــريكتني، يف أغواســكالي
 ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٧ و ٢٦املكسيك، يف 

حتتاج إىل مواصـلة االرتقـاء      األعضاء يف اللجنة الدائمة     أن دول األمريكتني     وإذ يدرك  
بتبادل املعلومات املتعلقة بالنهج اجليوفضائية واهلياكـل األساسـية للبيانـات، مـن أجـل التصـدي        

 دامة وإدارة األراضي،للقضايا األساسية من قبيل التنمية املست
القيـود املاليــة وأمهيـة االحتياجـات والنــهج الفرديـة فيمـا يتعلــق       يف االعتبـار  وإذ يضـع  

 باملعلومات اجليوفضائية واهلياكل األساسية للبيانات املكانية يف الدول األعضاء،
 الـدول  يشـجع  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلـرائط لألمـريكتني  أن   وإذ يدرك  

ألعضاء يف األمـريكتني علـى مواصـلة تبـادل املعلومـات واخلـربات واآلراء املتعلقـة باملعلومـات                   ا
 ياكل األساسية للبيانات املكانية،اجليوفضائية، واهل

ــة      يوصــي  ــة الدائمــة املعني ــدول األعضــاء يف اللجن ــتم قــدر املســتطاع تشــجيع ال ــأن ي  ب
لـــى حضـــور اجتمـــاع يف كنـــدا، يف    ع باهلياكـــل األساســـية للبيانـــات املكانيـــة لألمـــريكتني    

، مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط لألمـريكتني       حظي بتأييد  ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
من أجل زيادة التعاون يف تبادل اآلراء واملعلومـات واخلـربات املتعلقـة باملعلومـات اجليوفضـائية                 

 .تنمية املستدامةواهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني، ألغراض ال
 االجتماع األقاليمي - ١٢ 

 ،إن املؤمتر 
 أن اهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة علـى املسـتوى اإلقليمـي تعـد ضـرورية                 إذ يعترب  

 لدعم تطوير املعلومات يف إطار أهداف متسقة،
 أنـه علـى املسـتوى اإلقليمـي، تعتـرب اهلياكـل األساسـية للبيانـات         وإذ يضع يف االعتبار   

املكانية يف طور اإلعداد يف أوروبا، وآسيا واحمليط اهلادئ، واألمـريكتني، وأفريقيـا، مـن خـالل              
اللجنة الدائمـة املعنيـة باهليكـل    منظمات من قبيل الوكاالت األوروبية الوطنية لرسم اخلرائط، و       

اهلياكــل اللجنــة الدائمــة املعنيــة ب واهلــادئ، األساســي لــنظم املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا واحملــيط
 ،معهد تنمية املنظمات اجملتمعية، واألساسية للبيانات املكانية لألمريكتني
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ــدرك  ــداد اهلياكــل األساســية       وإذ ي ــذه املنظمــات بالعمــل وإع ــام ه ــم قي ــن املالئ  أن م
 للبيانات املكانية يف إطار أهداف متسقة ومتكاملة،

وروبيـة الوطنيـة     بأن يعقد رؤساء ونواب رؤسـاء وأمنـاء الوكـاالت األ           يوصي - ١ 
اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا   لرســم اخلــرائط، و

معهـد  ، واللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني واهلادئ، واحمليط
ــة  ــة املنظمــات اجملتمعي ــيم التقــدم يف كــل منطقــ  تنمي ة، ودراســة املشــاكل ، اجتماعــا هبــدف تقي

ــد خطــط العمــل والسياســات، مبــا يف ذلــك ســبل التعــاون       ــول وحتدي ــراح احلل املشــتركة، واقت
احملتملة، اليت تسمح بإعداد اهلياكل األساسية للبيانات املكانية بصورة متسقة لكل منطقة وفقـا              

 توافـق   وينبغـي أن  . ألهداف مشتركة ويف إطار التكامل العـاملي الـذي سـيكون مفيـدا للجميـع              
هذه املنظمات اخلمس على تفاصيل هذا االجتماع املقترح، وأن تبلغ النتـائج الـيت يسـفر عنـها                  

 لألمم املتحدة؛
من األمانة العامة لألمم املتحدة أن تقـدم املسـاعدة، يف حـدود املـوارد               يطلب   - ٢ 

 .املمكنةاملتاحة، من أجل التحضري ملثل هذا االجتماع، مبا يف ذلك حتديد مصادر التمويل 
  لرسم اخلرائط لألمريكتنيتاسعمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي ال - ١٣ 

 ،إن املؤمتر 
 التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف األمم املتحـدة يف األعمـال املتعلقـة               إذ يالحظ  

 باهلياكل األساسية للبيانات املكانية، على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية،
مـؤمتر األمـم    الدور األساسي الذي يقوم به يف هذا الصدد كـل مـن            أيضا وإذ يالحظ  

اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية للبيانـات         و املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط لألمريكتني    
 ،املكانية لألمريكتني

 الـذي   ٣قرار  ال عمـال بـ    ٢٠٠٠قد أنشئت عام    اللجنة الدائمة   أن   كذلك وإذ يالحظ  
 ،لرسم اخلرائط لألمريكتني السادس متر األمم املتحدة اإلقليميمؤ هاختذ

 قد أعربت عن رغبتها يف عقد اجتماعهـا بـاالقتران مـع           اللجنة الدائمة   أن  وإذ يالحظ    
  لألمريكتني، لرسم اخلرائط التاسعمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي

  بضرورة مواصلة هذا العمل املهم،وإذ يقر 
  التاســعمــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــيادي واالجتمــاعي بعقــد  اجمللــس االقتصــيوصــي 

 .٢٠٠٩لألمريكتني عام لرسم اخلرائط 
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 شكر وتقدير - ١٤ 
 ،إن املؤمتر 

لألمانة العامة ملا قدمتـه مـن خـدمات موضـوعية ممتـازة إىل              يعرب عن تقديره العميق      
  األمم املتحدة اإلقليمي الثامن لرسم اخلرائط لألمريكتني؛مؤمتر

ملكتــب املـــؤمتر، وألعضــاء مكاتـــب اللجــان التقنيـــة،    يعــرب عـــن تقــديره اخلـــالص    
وللمتحــدثني الــذين ُدعــوا إللقــاء كلمــات، وملمثلــي املنظمــات الدوليــة، للطريقــة املمتــازة الــيت  

 ،جرت هبا أعمال املؤمتر

هم  فـي  نألعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين وملوظفي األمـم املتحـدة، مبـ          يعرب عن شكره     
وموظفـو سـكرتارية الـدعم لتفـانيهم يف     الفوريون واملترمجـون التحريريـون     رون واملترمجون   احملر

 .العمل
 ةاحلاشي 

، اجمللــد األول، ١٩٩٢يونيــه /حزيــران ١٤-٣للبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،  مــؤمتر األمــم املتحــدة  تقريــر  )١( 
، ١، القـــرار ) والتصــويب A.93.I.8ملبيــع  منشــورات األمــم املتحــدة، رقـــم ا    (القــرارات الــيت اعتمــدها املـــؤمتر   

 .الثاين املرفق
 
 



 

36 06-23150 
 

E/CONF.96/3

 املرفق
 اإلقليمــي التاســع لرســم   املتحــدةاألمــمجــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر    

 اخلرائط لألمريكتني
 .افتتاح املؤمتر - ١
 .انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين - ٢
 :املسائل التنظيمية - ٣

 لداخلي واعتماده؛النظر يف النظام ا )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 
 إنشاء اللجان وانتخاب رؤسائها؛ )ج( 
 تنظيم األعمال؛ )د( 
 وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر؛ )هـ( 

 .أهداف املؤمتر - ٤
 : املؤمترتقارير - ٥

التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ القــرارات الــيت اختــذها مــؤمتر األمــم املتحــدة    )أ( 
 ؛ لرسم اخلرائط لألمريكتنيالثامناإلقليمي 

 .التقارير القطرية )ب( 
 .تقرير اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني - ٦
ــدميها عــن آخــر التطــورات يف املعلومــات       - ٧ ــدعوة لتق ــيت وجهــت ال ــارير ال التق

ية واإلقليمية والعاملية، مبـا     فيما يتعلق بتناول املسائل الوطن    اجلغرافية فيما يتعلق    
 :يف ذلك

ــادية   )أ(  املســـائل املتصـــلة باالســـتراتيجية والسياســـات واملســـائل االقتصـ
 واملؤسسية؛

 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛ )ب( 
 مجع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا ونشرها؛ )ج( 
 .أفضل املمارسات والتطبيقات )د( 
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 .ن الفنية للمؤمتراللجاتقارير  - ٨
 .استعراض منجزات املؤمتر - ٩
جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي التاسـع لرسـم اخلـرائط         - ١٠

 .لألمريكتني
 . اإلقليمي التاسع لرسم اخلرائط لألمريكتني املتحدةاألمماعتماد تقرير مؤمتر  � ١١
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