توصيات املؤمتر العلمي الدويل الثالث
لنقابة الطوبوغرافيني اجملازين
اجلية يف  8/7/6ايلول 6106

بناء على اذلدف والرؤية اليت نظم من اجلها ادلؤمتر العلمي الدويل الثالث لنقابة الطوبوغرافيني اجملازين يف
لبنان حتت رعاية رئيس رللس النواب اللبناين األستاذ نبيو بري ممثال مبعايل وزير ادلالية األستاذ علي حسن
خليل وحبضور دويل وزللي فاعل من الفيدرالية الدولية للمساحة ،احتاد ادلتوسط للمساحة ،الفيدرالية
الفرنكوفونية للمساحة واالحتاد العريب للمساحة ،وادلنظمة العادلية للتغذية الفاو وبعد يومني متواصلني من
احملاضرات العلمية العالية ادلستوى وبناء على ما قدم من خربات ودراسات,
صدر عن ادلؤمترين التوصيات التالية :
 )1النظر بعمق اىل الدور الرائد دلهنة ادلساحة والطوبوغرافيا يف لبنان والعامل ومحاية ىذا الدور والرجوع
اليو يف مشاريع التنمية ادلستدامة للدول.
 )2محاية ادلرجعية ادلهنية ادلتمثلة ابلنقاابت ادلتخصصة كنقابة الطوبوغرافيني اجملازين يف لبنان بعدما
اثبتت جدارهتا برفع مستوى ادلهنة اىل درجة الرقي يف خدمة اجملتمع والوطن.
 )3دعم ادلشروع الكبري الدارة وتنظيم االراضي الزراعية ابلتعاون مع ادلنظمةالعادلية للتغذية والبنك
الدويل والبدء ابلعمل جدايً على تنفيذه خاصة بعد احلصول على موافقة منظمة ال .FAO

 )4االعرتاف ابلدور االستشاري والتخطيطي لنقابة الطوبوغرافيني ادلتختصصة بعلم ادلساحة

والطوبوغرافيا يف كافة مشاريع التنمية ادلستدامة واعداد ادلناىج التعليمية واجلامعية للمهنة.

 )5خلق قاعدة معطيات رقمية جغرافية وطوبوغرافية الستخدامها يف برامج ادارة االراضي ونظم
ادلعلومات لكافة القطاعات االقتصادية للدولة.
 )6اشراك النقابة يف وحدة العمل ادلوضوعة من قبل وزارة ادلال وادلوجلة اعداد البنية التحتية للبياانت
ادلكانية الوطنية ()NSDI
يف ما خص الشريك االساسي يف ادلؤمتر اي االحتاد ادلتوسطي للمساحة صدر عنو ما يلي :
حتت رعاية االحتاد من أجل ادلتوسط
 )6إحداث الشبكة ادلتوسطية دلعاىد وجامعات تكوين اخصائي ادلساحة والطبوغرافيا لتكثيف التعاون
وتبادل اخلربات وادلعطيات حول برامج التكوين لتطوير مزاولة مهنة ىندسة ادلساحة والطوبوغرافيا.
 )7تكوين فريق عمل مشرتك بني أعضاء االحتاد لوضع خارطة طريق من أجل أتسيس شبكة مكاتب
الدراسات الطوبوغرافية العاملة ضمن القطاع اخلاص للمهنة.
 )8العمل على توسيع نطاق الشبكتني لتشمل مجيع دول حوض البحر ادلتوسط االعضاء يف االحتاد
ادلتوسطي للمساحة مع حلظ زايدة أعضاء االحتاد لتشمل كافة الدول ادلعنية.

