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1 المقدمة 

إن األرض مورد وطني حيوي ومحدود. إال أنه يوجد في كثير من البلدان في الوقت الحالي نقص في الشفافية سواء في الحقوق المتعلقة 
باألراضي أو في المصالح المتعلقة بها. وغالبًا ما تتجلّى عدم الشفافية بشكل أكثر وضوًحا أثناء عملية نقل ملكية األراضي.

ففي العديد من البلدان النامية والمتقدمة، يتم االحتفاظ بمساحات كبيرة من األراضي على أساس غير رسمي. وقد يؤدي هذا إلى وجود 
أشخاص يعيشون في ظل حيازة غير آمنة مع ظهور آثار لحالة الغموض التي تكتنف المصالح. ويؤدي هذا األمر إلى صعوبة بالغة في 
تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) التي تدعم اإلدارة الجيدة لألراضي. )تم تضمين أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة في الملحق أ من هذا المعيار.(

المعايير الدولية لقياس األراضي (ILMS): العناية الواجبة لمسح األراضي والممتلكات العينية هي عبارة عن معيار لقياس األراضي يدعم 
مستقبالً مستداًما لكل من األشخاص والكيانات القانونية. ويعد ILMS إطاًرا معياريًا وإطاًرا للعناية الواجبة لتمكين التقييم القائم على األدلة 

لألراضي والممتلكات العينية، وهو مصمم لمعالجة النقص الحالي في الشفافية المتعلقة بحقوق األرض ومصالح األرض.

ينقسم ILMS إلى خمسة فصول. توفر المقدمة تفاصيل عن تطور المعيار والدافع من وراءه. ويوفر الفصل 2 سياقًا إضافيًا حول 
أنظمة معلومات األراضي، وتطبيق المعيار والروابط مع المعايير الدولية األخرى. يغطي الفصالن 3 و4 المكونات التي تشكل إطار 
العناية الواجبة ويعطيان أمثلة على كيفية استكمال ذلك في كل من البيئات الغنية بالبيانات والبيئات الضعيفة في البيانات. ويتم تعريف 

المصطلحات األساسية في الفصل 5. 

 ILMS 1-1 ائتالف

االئتالف الدولي لقياس األراضي )االئتالف( هو ائتالف غير حكومي ال يهدف للربح ويتكون من متخصصين في األراضي من أكثر من 
30 منظمة غير ربحية. وقد تم تشكيل "االئتالف" عام 2016 بعد اجتماع في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(. ويهدف 
"االئتالف" إلى تحقيق العناية الواجبة المتسقة لمسح األراضي والممتلكات العينية على المستوى العالمي. ويتحقق ذلك من خالل إنشاء 

.ILMS وتبني

لم يحدد "االئتالف" أي معيار موجود مسبقًا يتعلق بـ "العناية الواجبة لمسح األراضي والممتلكات العينية" قد يكون مناسبًا العتماده على 
أساس عالمي. ويلتزم "االئتالف" بـمعيار ILMS ويشجع األسواق العالمية على قبوله واعتماده باعتباره المعيار األساسي لإلبالغ المتسق 

عن العناية الواجبة حول مسح األراضي والممتلكات العينية على المستوى العالمي.

بعد نشر ILMS، يمكن ألعضاء "االئتالف" اختيار إصدار مالحظات إرشادية لتزويد أعضائهم بالمزيد من اإلرشادات الفنية بشأن تبني 
وتنفيذ ILMS في أسواقهم المحلية.

ويعمل "االئتالف" على التنسيق مع الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين لتبني نظام ILMS بشأن أي مشروع على المستوى المحلي 
 .http://ilmsc.org/ – على الموقع اإللكتروني لالئتالف ILMS واإلقليمي والقومي والوطني والدولي. وتوجد قائمة بالشركاء الداعمين لـ

وفيما يلي أعضاء "االئتالف": 

الجمعية األمريكية لمديري المزارع والمثمنين الريفيين (ASFMRA) بالواليات المتحدة األمريكية  •

رابطة آسيا والمحيط الهادئ العقارية (APREA) آسيا والمحيط الهادئ  •

الرابطة اإلسبانية لخبراء المقاييس (AEGEX) إسبانيا  •

رابطة مساحي األراضي المعتمدين (AALS) ماليزيا  •

رابطة المساحين البلجيكية (OBGE) بلجيكا  •
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رابطة المساحين النظاميين .e.V (BDVI) ألمانيا  •

الرابطة المركزية للمثمنين الزراعيين (CAAV) المملكة المتحدة  •

غرفة المسح ومهندسو تسجيل الملكية العقارية في تركيا (CSCE) تركيا  •

معهد مسح األراضي والتخطيط الصيني (CLSPI) الصين  •

لجنة االتصاالت للقياسات األوروبية (CLGE) أوروبا  •

رابطة الكومنولث للمساحة واقتصاد األرض (CASLE) الكومنولث البريطاني لألمم  •

المجلس الوطني للمساحين وصغار المساحين (CNG) إيطاليا   •

(UAE) دائرة األراضي و األمالك حكومة دبي  •

االتحاد الدولي لمديري العقارات والوسطاء (FIABCI) العالمي  •

االتحاد الدولي للمساحين (FIG) العالمي  •

المعهد الغاني للمساحين (GHIS) غانا  •

(ISU) مؤسسة مساحين أوغندا  •

االتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط (IFHP) إنجلترا  •

مجلس معايير التقييم الدولي (IVSC) العالمي  •

قائمة الخبراء المساحين (OGE) فرنسا  •

االتحاد المتوسطي للمساحين (UMG) دول البحر المتوسط  •

معهد مالطا للمساحين (MIS) مالطا  •

ساموا (MNRE) رة الموارد الطبيعية والبيئة   •

الجمعية الوطنية للمساحين المحترفين (NSPS) بالواليات المتحدة األمريكية  •

معهد نيوزيلندا للمساحين (NZIS) نيوزيلندا  •

الجمعية النمساوية للمساحة والمعلومات الجغرافية (OVG) النمسا  •

(PSC) المساحين المحترفين في كندا  •

المعهد العقاري في بوتسوانا (REIB) بوتسوانا  •

المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) العالمي  •

مهندسو تسجيل الملكية العقارية الروسية (RCE) روسيا  •

جمعية المساحين القانونيين إيرلندا (SCSI) إيرلندا  •
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معهد جنوب أفريقيا لعلوم رياضيات األرض (SAGI) جنوب إفريقيا  •

االتحاد العربي للمساحين (UAG) لبنان.  •

.ILMS يقدم "االئتالف" هذه الطبعة األولى من

:ILMS "نيابةً عن أمناء "ائتالف

جيمس كافانا (RICS) - الرئيس  •

موريس باربيري (CLGE) - نائب الرئيس  •

بيدرو ج. أورتيز تورو (AEGEX) - األمين العام.   •

1-2 لجنة وضع المعايير

َشكَّل "االئتالف" لجنة وضع المعايير(SCC)  إلنشاء ILMS. ويتيح "المعيار" توخي العناية الواجبة لمسح األراضي والممتلكات العينية 
واإلبالغ عنها. وقد تم تشكيل SSC في يناير 2017 بتكليف من "االئتالف" لبحث إعداد معيار عالمي للعناية الواجبة لمسح األراضي 

والممتلكات العينية، وهو متوافق مع مصادر معلومات األراضي والعقارات الحالية، الرسمية وغير الرسمية. وتضم SSC قطاًعا عريًضا 
من الخبراء التقنيين من 18 دولة مع خبرة مشتركة تغطي أكثر من 100 سوقًا مختلفًا.

تعمل SSC بشكل مستقل عن "االئتالف" وأعضائه. 

تم إعداد هذه الطبعة األولى من ILMS بواسطة لجنة االئتالف لوضع المعايير(SSC). وفيما يلي بيان بأعضاء SSC والمؤلفون 
المشاركون:

روب ماهوني، الرئيس )عالميًا(  •

دنكان موس، نائب رئيس )عالميًا(  •

توماس جاكوبيت، نائب الرئيس )أوروبا(  •

ألكساندر أرونسون، سكرتير تنفيذي )عالميًا(  •

ألكساندر غونزاليس )أمريكا الوسطى(  •

أندي سميث )المملكة المتحدة(  •

أنيل كاشياب )الهند/جنوب شرق آسيا(  •

تشاريس جريفيث تشارلز )الكاريبي(  •

كريس ويليامز وين )جنوب إفريقيا(  •

غابرييل أرانسيبيا )شمال/وسط/أمريكا الجنوبية/آسيا الوسطى(  •

كيت فيرلي )أوقيانوسيا(  •

كواسي بافور أواه )غرب إفريقيا(  •

لي لي )الصين(  •
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ميغيل دياز )أمريكا الجنوبية/الوسطى(  •

•  باسكال الالندي )عالميًا(

بيوش تيواري )أوقيانوسيا(  •

ريتشارد بالدوين )عالميًا(  •

روبرتو بانديري )أوروبا(  •

سارة شيرلوك )أوروبا(  •

تيغيستو جيبرمسكيل )شرق إفريقيا(  •

تينغ كين هوا )آسيا(  •

توني مولهول )عالميًا(  •

(ILMS) 1-3 المعيار الدولي لقياس األراضي

ILMS هو معيار دولي قائم على مبادئ معلومات األراضي والممتلكات العينية. وسيؤدي اعتماده إلى تقليل المخاطر في مسح األراضي 
   ILMS والممتلكات العينية وتعزيز إدارة أفضل لألراضي ونقل الملكية على النحو الواجب والسليم وإقراض وتسجيل أراضي آمن. ويحقق
االتساق العالمي من خالل تحديد معيار لتجميع معلومات األراضي التي يمكن استخدامها في مشروع محلي أو إقليمي أو قومي أو وطني أو 

دولي. لذلك، يُعَّد ILMS إطاًرا معياريًا وإطاًرا للعناية الواجبة لتمكين التقييم المبني على األدلة لألراضي والممتلكات العينية.

يعد ILMS معياًرا مرنًا ويمكن اعتماده بشكل تدريجي و/أو جزئي بما يتماشى مع مبادئ االستدامة المالئمة للغرض )انظر الفصل 3 
مكونات ILMS( مثل تلك الجاري اعتمادها عالميًا في إدارة األراضي. وسوف يوفر أيًضا أفضل الممارسات. وباإلضافة إلى العناية 
الواجبة، يأخذ ILMS في االعتبار الحقوق الحالية، مثل الحقوق المجتمعية والحقوق القبلية والحقوق الجنسانية، كما يأخذ في االعتبار 

التسلسل الهرمي للحقوق في األراضي داخل أي قطعة أرض.

قد يدفع ILMS السوق لسرعة طلب الحصول على سجالت شفافة متاحة بشكل علني لمعلومات األراضي. 

وقد أفاد "االئتالف" أن واجبات ILMS يجب أن تكون على النحو التالي:

تحقيق المصلحة العامة  •

التركيز على عناصر المعلومات الرئيسية لألراضي، كما هو مطلوب إلزالة المخاطر ومساعدة إجراءات العناية الواجبة في األرض        •
والممتلكات العينية

توثيق حالة ضمان حيازة األرض وحقوق األرض  •

دعم النهوض بأهداف التنمية المستدامة.  •

ILMS هو إطار عمل من أجل:

تمكين تنفيذ عملية اإلبالغ عن تحري العناية الواجبة بشأن مسائل األراضي والممتلكات العينية لصالح األشخاص والكيانات القانونية  •

التوجيه االستراتيجي لإلبالغ عن األصول العقارية والممتلكات العينية دعًما ألنظمة اإلبالغ، مثل المعايير الدولية إلعداد   •
(IFRS) التقاريرالمالية

تعزيز الشفافية والنزاهة واالتساق.  •
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تحديد ما هو موجود على أرض الواقع، وما هي المعلومات المتاحة ومدى جودتها، بشكل منهجي وقادر على استخدامها في جميع   •
األسواق، سواء كان نظام معلومات األراضي (LIS) فعاالً من عدمه. ويوفر ILMS بنية العناية الواجبة لجمع ومقارنة المعلومات 
المتعلقة بمسح األراضي والممتلكات العينية، وليس ما هو شرعي أو مستتر – ويشمل ذلك أيًضا االعتراف بالقضايا ذات الصلة 

بالنوع.

في سياق الممارسة العملية، يمكن تبني ILMS بشكل منهجي ويمكن استخدامه في جميع األسواق، سواء كان نظام معلومات األراضي 
(LIS) فعّاالً من عدمه. يوفر ILMS بنية العناية الواجبة لجمع ومقارنة معلومات مسح األراضي والممتلكات العينية. 

1-4 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

أطلقت األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 في عام 2015، ومن الثابت أن ILMS له صلة مباشرة بالعديد من هذه األهداف 
المهمة. وقد أوصت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( بتضمين قضايا "القانون اللين"(Soft-law)  فيما يتعلق بحوكمة 
األراضي وإدارتها، مثل مقترحات التسجيل الفعّال لملكية األرض، في "المبادئ التوجيهية الطوعية" بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة 

األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني (VGGT). انظر الملحق )أ( من هذا المعيار الخاص بأهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة.

(GLTN) 1-5 الشبكة العالمية لوسائل استغالل األراضي

تلتزم الشبكة العالمية لوسائل استغالل األراض (GLTN) التابعة لموئل األمم المتحدة بزيادة فرص الحصول على األراضي وضمان 
الحيازة للجميع. قام "االئتالف" في البداية بمراجعة فلسفة االستدامة المالئمة للغرض لتفهم األماكن التي تتواجد فيها القضايا األكثر إلحاًحا، 

والتي يكون فيها ILMS أكثر قابلية للتطبيق.

ويهدف ILMS إلى حل عدد من القضايا األمنية المرتبطة باألرض والحيازة من خالل إرساء أفضل الممارسات الدولية بشأن المعلومات 
التي يجب تجميعها لتمكين الفهم الفعّال والعملي لمتطلبات العناية الواجبة لتقارير مسح األراضي والممتلكات العينية.

 ILMS 1-6 تطبيق

يعد ILMS إطاًرا قياسيًا فضالً عن كونه إطاًرا للعناية الواجبة. ويمثل إطار العمل خطوة أولى مهمة في تحقيق إجراءات متسقة للعناية 
الواجبة لألراضي والممتلكات العينية. يعمل ILMS مع المعايير الدولية والوطنية الحالية لتوفير األساس لتحسين اإلجراءات الحالية وتحقيق 

قدر أكبر من الشفافية واالتساق داخل الواليات القضائية وفيما بينها.
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ILMS الشكل 1: تطبيقات إطار

التعویضات

الحیازة

 نقل ملكیة
األرض

قیمة األرض
 إطار

 العنایة
الواجبة

قد يساعد ILMS في العديد من السيناريوهات، بما في ذلك:

ضمان الحيازة/حقوق الملكية  •

قيمة األرض  •

نقل ملكية األرض  •

حيازة األرض  •

اإلبالغ عن األصول المالية  •

الضرائب  •

الميراث/الخالفة  •

استخدام األراضي  •

الحقوق المجتمعية  •

تبادل األراضي خارج المعامالت السوقية  •

الحيازة اإللزامية  •
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عمليات الدمج  •

إعادة ضم أراضي )على الطبيعة فضالً عن حق الملكية(  •

اإلبدال/االنتقال  •

إعادة التوطين  •

االستصالح  •

مدفوعات الدعم  •

التعويض العادل  •

حماية البيئة  •

إعادة تخصيص األراضي  •

حل النزاعات  •

ُصمم ILMS ليتم تطبيقه بطريقة مرنة، ولالستجابة للظروف المحلية وللتناسب مع المخاطر. وهو ليس إطاًرا إلزاميًا. فقد تسمح بيئة 
البيانات الغنية باستيفاء جميع العناصر الرئيسية والعناصر الفرعية المتعددة إلطار العناية الواجبة واالنتهاء منها. وقد تحّد بيئة البيانات 

السيئة من عدد المكونات التي يمكن تجميعها من مصادر وثائقية، وقد تبرز الحاجة إلى الحصول على بيانات إضافية.



8

ILMS

(LIS) وأنظمة معلومات األراضي ILMS 2

إن اإلدارة الفعالة لألراضي ضرورية للحوكمة الرشيدة لألرض. تعد LIS عوامل تمكين رئيسية لإلدارة الفعالة لألراضي. ومن الناحية 
المثالية، يجب أن يحتوي نظام معلومات األراضي (LIS) على جميع المعلومات الالزمة للتحقق من قطع األراضي، والتحقق من صحة 

الحقوق المشروعة، وتحديد استخدام األراضي وااللتزامات الضريبية. ويؤدي "نظام معلومات األراضي"، بشرط عمله بشكل صحيح، إلى 
تسهيل جمع المواد اإلعالمية الالزمة لعملية التحقق وتسجيلها، ومن ثم االنتهاء من عملية االعتماد والتصديق – وخاصةً في المرحلة التي 

يتم فيها نقل ملكية حقوق األراضي والممتلكات العينية. إال أنه في أجزاء كثيرة من العالم، ال يوجد "نظام معلومات لألراضي" بشكل عملي 
أو لم يتم تطويرها بشكل كامل حتى اآلن.

وقد تم تصميم ILMS للعمل في أي سوق، سواء في ظل توفر "نظام معلومات لألراضي" (ILS) أو بدونه. ويهدف ILMS إلى الجمع بين 
أفضل الممارسات الدولية بشأن المعلومات المتعلقة باألراضي والممتلكات العينية التي يتعين جمعها كجزء من إجراءات العناية الواجبة 

المستنيرة.

ILMS 1-2 والمعايير الدولية األخرى

يأتي ILMS بعد إعداد وإصدار "المعايير الدولية لقياس للبناء" (ICMS) و"المعايير الدولية لقياس الممتلكات العينية" (IPMS). كما يتم 
مواءمته أيًضا مع "المعايير األخالقية الدولية" (IES) بغرض استخدامه بمقتضاها. وتعتبر "معايير األخالق الدولية" أمًرا ضروريًا لـ 

ILMS حيث تؤكد على الدور المهم لألخالقيات في الممارسات المهنية، وهي ضرورية لتلبية احتياجات السوق العالمية في الحفاظ على ثقة 
الجمهور واطمئنانه. وقد وضعت "المعايير الدولية لقياس البناء" (ICMS) أسًسا لتكاليف تشييد المباني، كما أرست "المعايير الدولية لقياس 

الممتلكات العينية" (IPMS) معايير لقياس مساحات المباني.

بالنسبة إلى ILMS، كان العنصر الرئيسي الذي اتفق عليه أعضاء "االئتالف" هو أن المعيار سيكون متوافقًا ومتطابقًا مع المعايير الدولية 
لقياس المباني (ICMS) وللمعايير الدولية لقياس الممتلكات العينية (IPMS) ، وأيًضا يصب في "معايير التقييم الدولية" (IVS)و"معايير 

.(IES) "بطريقة أخالقية، تلبي المعايير الواردة في "المعايير األخالقية الدولية ILMS سيضمن ذلك تنفيذ .(IFRS) "التقارير المالية الدولية

تركز هذه الطبعة األولى من ILMS على المعلومات المطلوبة للعناية الواجبة لمسح األراضي والممتلكات العينية. وقد تتناول اإلصدارات 
المستقبلية من "المعايير الدولية لقياس األراضي" (ILMS) قضايا أوسع مثل إدارة األراضي، وحوكمة األراضي )انظر القسم 5 الخاص 

بالتعريفات( وسياسة األراضي، وإصالح األراضي، وحيازة األراضي.
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2-2 إطار أنظمة مفاهيم المعلومات المتعلقة باألراضي

.(ILMS) "يوضح الشكل 2 مفهوم اإلطار الدستوري والقانوني واإلداري الذي يمكن أن تعمل بموجبه "المعايير الدولية لقياس األراضي

شكل 2: مفهوم اإلطار الدستوري والقانوني واإلداري

دستور وطني یضمن الحق في الملكیة

األراضي الجماعیة الملكیة الخاصة

حوكمة األراضي/ إدارة األراضي/ تنظیم األراضي

نظم المعلومات المرتبطة باألراضي

مستخدمو إطار عمل العنایة الواجبة

قطعة أرض قطعة أرض قطعة أرض قطعة أرض

 
یة 

ملك
 ال

صل
. أ

أ
ضي

ألرا
ة ا

دار
 وإ

مة
وك

 ح
طار

. إ
ب

ض
ألر
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ع 
ض

الو
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ILMS إطار 
للعنایة الواجبة
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ILMS 2-3 المتطلبات عند تطبيق

يجب على جميع المستخدمين االمتثال لهذه المتطلبات فيما يتعلق بقطعة األرض ذات الصلة. ويجب االحتفاظ بالمعلومات التالية في الملف أو 
في التقرير، مع مراعاة العناية الواجبة الالزمة، باإلضافة إلى المراجع، بما في ذلك تاريخ اإلنشاء، والمؤلف، وطريقة اإلنشاء وأي قيود:

الغرض من التعليمات )نقل ملكية أراض، تقييم، إلخ(  •

تاريخ التعليمات )نقل ملكية أراض، تقييم، إلخ(  •

اسم وعنوان األطراف المعنية بالتعليمات  •

الرقم الُمَميّز لنقل ملكية األرض/الموقع )العنوان، إحداثيات قطعة األرض أو غير ذلك من رقم مميز(  •

وحدة القياس ومعامل التحويل، إن وجدت )على سبيل المثال التحويل من فدان إلى هكتار( ونظام اإلحداثيات المستخدم )الفقرة 5-2(  •

توقيع الشخص المسؤول عن تجميع المعلومات مع تسجيل التاريخ  •

المؤهالت األكاديمية/المؤهالت المهنية ورقم الترخيص/رقم التسجيل )إن أمكن، أو الكفاءة/الخبرة المناسبة(  •

التذييل الذي يحتوي على المعلومات المستخدمة أو المشار إليها أو التي تم االعتماد عليها، بما في ذلك المؤلف والتاريخ والغرض   •
والمنهجية )انظر الملحق ب: جدول دقة البيانات الجغرافية المكانية(.

ILMS 2-4 االلتزام بإجراءات العناية الواجبة باستخدام إطار عمل

في بعض الحاالت، قد يتم الحصول على المعلومات المطلوبة إلكمال وتحديث مكونات "نظام المعلومات المرتبطة باألراضي" (LIS) ذات 
الصلة من مصادر مختلفة عديدة تدعم تنفيذ إجراءات العناية الواجبة من قبل المتخصصين المناسبين. يبين الشكل 3 مزيًدا من التفاصيل 

حول هذه اإلجراءات.

قد يتم تطبيق ILMS أيًضا في واليات قضائية دون وجود إطار عمل LIS قائم أو فعال. وفي هذه الحالة، ستظل توفر لألطراف 
ومستشاريهم المهنيين معياًرا حول العناية الواجبة لمعلومات مسح األراضي والممتلكات العينية التي تحتاج إلى جمعها والتحقق منها 

والكشف عنها.

في بعض الحاالت، قد يتم الحصول على المعلومات المطلوبة إلكمال وتحديث مكونات ILMS ذات الصلة من مصادر مختلفة متعددة أو 
قد ال تكون متاحة. يجب التحقق من صحة المعلومات المتضمنة والتأكد من تأهيلها ومدى القدرة على االستفادة منها عمليًا بقدر اإلمكان 

ضمن إجراءات توخي العناية الواجبة من قبل المتخصصين المناسبين. في حالة عدم اكتمال المعلومات، يجب تسجيل المحاوالت التي بُذلت 
للحصول على هذه المعلومات، واألسباب التي يتعذر معها الحصول عليها.
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الشكل 3: نموذج العناية الواجبة

نظم المعلومات المرتبطة باألراضي (التسجیل، الشھر العقاري، أخرى

مستخدمو إطار عمل العنایة الواجبة

قطعة األرض

 إطار عمل العنایة الواجبة في
المكون          المخاطر

حیازة األراضي 
تحدید قطة األرض (الحدود

مساحة األرض
استخدامات األرض 

الخدمات 
المباني 

تقییم األرض 
االستدامة 

 1
2

3

4

5

6

7

8

مصادر المعلومات في إجراءات العنایة الواجبة الحالیة

الملكیة 
مخطط الحدود 

مساحة األرض 
االستخدام 
الخدمات 
المباني 

تقییم األرض 
االستدامة 

 1

2

3

4

5

6

7

8

كیفیة التوثیق؟ المكون

 كیف یتم تجمیع المعلومات التي تم إنشاؤھا في النظام الحالي بواسطة

(

ILMS

ILMS

(

المسؤول؟           الوصف
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2-5 الدقة في قياس قطع األراضي

ينبغي استخدام المصادر المناسبة للبيانات أو عمليات القياس والحوسبة لتلبية متطلبات العمالء والمستخدمين واللوائح والتشريعات الوطنية 
)بما في ذلك تلك التي تم إعدادها على المستوى الوطني( حيثما وجدت. تتراوح متطلبات المالءمة للغرض من التقريب الواسع جًدا لبعض 

األصول المؤقتة أو األصول ذات القيمة المنخفضة إلى حساب دقيق لنقل ملكية األراضي بأعلى قيمة أو ألسباب أخرى.

2-6 موثوقية المعلومات

تتتمثل اإلشارة إلى جميع المعلومات في تمكين المستخدمين الحاليين والمستقبليين من تحديد المعلومات التي تم استخدامها و/أو االعتماد 
عليها بالضبط لتجميع التقييم الحالي.

يتطلب االمتثال لـ ILMS أن يتم الكشف عن جميع مصادر المعلومات المستخدمة لتحقيق العناية الواجبة. حيثما كان ذلك معروفًا، يجب 
اإلشارة إلى المعلومات بوضوح مع ذكر السمات التالية في التقرير النهائي:

تاريخ إنشاء المعلومات وتحديثها الحقًا  •

مصدر وأصل ُمنشئ/مؤلف المعلومات  •

الغرض األصلي الذي تم إنشاء المعلومات من أجله  •

كيف تم تجميع المعلومات األصلية  •

أي قيود أو استثناءات فيما يتعلق بالمعلومات  •

أي افتراضات يتم تقديمها.  •
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 ILMS 3 مكونات المعايير الدولية لقياس األراضي

يسرد هذا القسم كل مكون محدد من مكونات ILMS بترتيب إطاري. ويحظى كل عنصر بنفس القدر من األهمية.

تضم ILMS منهًجا مستداًما "مناسبًا للغرض" (FFP)، ومصمًما لتلبية احتياجات المجتمع في الوقت الراهن والتي يمكن تحسينه تدريجيًا 
بمرور الوقت. ومن المفاهيم األساسية أن تتصف مكونات المعايير الدولية لقياس األراضي ILMS بالسمات التالية: 

االستدامة، في أن يكون النهج "مناسب للغرض"(FFP) للوالية القضائية المعنية، وله قدرة مدمجة وضمنية لتمكين تطوير أسواق   .1
األراضي لصالح األجيال المقبلة.

المرونة، في أساليب تسجيل البيانات المكانية لتوفير استخدام وإشغال متنوعين.  .2

الشمولية، في نطاق لتغطية جميع أنواع الحيازات وجميع أنواع األراضي.  .3

التشاركية، في نهج تسجيل البيانات واستخدامها لضمان دعم المجتمع.  .4

التكلفة المعقولة الميسرة، للحكومة ألغراض اإلنشاء والتشغيل، وللمجتمع لالستخدام.  .5

الموثوقية، من حيث توفُّر معلومات موثوقة ومحدثة.  .6

قابلية التحقيق، إلنشاء النظام خالل فترة زمنية قصيرة وضمن الموارد المتاحة.  .7

القابلية للتطور، فيما يتعلق بالتحسن التدريجي بمرور الوقت استجابةً لالحتياجات االجتماعية والقانونية والفرص االقتصادية الناشئة.  .8

يمكن أن يشتمل كل مكون من مكونات المعلومات الرئيسية الثمانية التالية على مبادئ "مستدامة ومالئمة للغرض"، والتي يمكن أن تعني 
مستوى أساسي من المعلومات أو في بعض الحاالت مستوى عال من المعلومات بشرط توفر البيانات. يحتاج مبدأ االستدامة الذي يفي 

بالغرض إلى أن يكون في سياق محدد داخل الوالية القضائية التي يتم تطبيقه عليها. يجب أن يكون كل نظام وطني لنقل ملكية األراضي 
وإدارتها مناسبًا للغرض بشكل مستقل عن تخصيص الموارد و/أو الثروة.

يتم إعطاء نقاط داخل كل مكون كأمثلة فقط. قد تسمح المناطق الجغرافية الغنية بالدخل/البيانات العالية بتسجيل كل عنصر من   •
عناصر البيانات. وقد ال تسمح مناطق غير رسمية وغيرها من المناطق ذات البيانات الجغرافية الفقيرة بذلك. ال تعتبر القائمة إلزامية 

أو شاملة، وهناك إدراك بأن المناطق الجغرافية واألغراض المختلفة ستتطلب مستويات مختلفة من البيانات.

ينبغي تطبيق مرونة مبادئ اإلدارة المستدامة المالئمة للغرض.  •

شرح الفرق بين المتطلبات القياسية والمعلومات الميدانية المتاحة.  •

استكمال أكبر قدر ممكن من إطار اإلبالغ إلى أعلى مستوى عملي كما هو مطلوب في التعليمات. إذا تعذر الحصول على البيانات   •
إلكمال جميع المكونات، فيجب تسجيل ذلك مع ذكر األسباب. ينبغي النظر في التأثير على الموثوقية اإلجمالية للمعلومات المقدمة 

ألن هذا قد يضر بالنتائج التي يمكن تحقيقها )انظر الملحق ج(.

هناك احتمال أن تكون هناك مسائل مثل "الحقوق" قد تكون قائمة لم تكن واضحة من التفتيش أو البحث المبدئي. في هذه الحاالت، قد يتم 
تطبيق اختبار المعقولية والتناسبية.

3-1 حيازة األرض

حيثما كان ذلك ممكنًا، ومتمشيًا مع ممارسات السوق المحلية، يجب توثيق حيازة األراضي وتسجيلها وحفظها كسجل يمكن الوصول إليه 
للجمهور. في بيئة صناعية غنية بالبيانات، من المتوقع أن تحتوي الحيازة الموثقة والمسجلة على المعلومات التالية:



14

ILMS

رقم ُمَميِّز ال يتكرر لقطعة األرض/لعقد ملكية مشتركة/لعقد إيجار لكل قطعة أرض فردية؛ وحسب االقتضاء، توصيف رسمي –   •
يجب استخدام هذا الرقم المميز لكل مكون

نوع حيازة األرض )أي ملكية، حق مهني، مصلحة، وما إلى ذلك(  •

اسم المالك )الُماّلك( )فردي، مشترك، مجتمعي، غير ذلك(  •

سجل جنس المالك )الُماّلك(  •

اسم شاغل األرض )فرد، مشترك، مجتمعي، غير ذلك(  •

وصف سردي لألرض )بما في ذلك الوثائق والحدود المسجلة(  •

مدة الحيازة  •

الحقوق والقيود والمسؤوليات داخل األرض أو فوقها أو عليها أو تحتها، سواء كانت مسجلة أو مرئية أو واضحة وسواء كانت مفيدة   •
أو ضارة

الحقوق والقيود األخرى )العامة و/أو الخاصة( فيما يتعلق باألرض )مثل االرتفاق والعهود واالمتيازات والرهن والتراخيص والقيود   •
القانونية، مثل قيود القانون العام( 

حقوق الملكية المشتركة  •

يجب تحديد مدى أي مطالبات قانونية معروفة فيما يتعلق بقطعة األرض و/أو قطع أرض في نطاقها – يجب تحديد مدى أي مطالبات   •
محتملة لم يتم التحقق منها قد تكون موجودة ولكنها غير مثبتة كتابيًا، حيثما أمكن ذلك

التفتيش المادي للموقع و/أو المعاينة  •

يجب تحديد أي اختالفات معروفة قائمة بين الحدود الموثقة والحدود القانونية والحدود المادية، حيثما أمكن ذلك  •

خرائط المسح العقاري أو خريطة )خرائط( بمقياس رسم مسجلة للعالقة الطوبولوجية لجميع قطع األراضي مرئية على نطاق كاف/  •
مناسب لحجم قطع األراضي.

3-2 تمييز/تحديد قطعة األرض

ينبغي وصف الحدود الكلية لألرض وألي قطع مميزة في نطاقها بالتفصيل للسماح بتحديد المنطقة الكلية بطريقة ال لبس فيها. ويجب أن 
تشمل:

األقمار الصناعية أو صور جوية صحيحة األبعاد لقطة األرض بالكامل مع أي قطع مميزة في نطاقها، مع توضيح جميع الحدود،   •
وحيثما أمكن، يتم تقديمها على مقياس رسم مناسب للسماح برؤية واضحة وتفسير للمعالم األرضية

يجب تحديد إحداثيات كل زاوية حدودية أو نقطة محورية في نظام مرجعي؛ في حالة وجود SRC )نظام مرجعي إحداثي(، يجب   •
WGS 84 UTM استخدامه – في البلدان التي ال يوجد فيها نظام مرجعي وطني محدد، يجب استخدام

يجب استخدام حلول "النظام العالمي لسواتل المالحة" (GNSS) اعتماًدا على التوفر المحلي أو اإلقليمي )باالقتران مع األساليب   •
األخرى( لترسيم الحدود والتحقق منها

أبعاد كل خط حدودي أو قوس بالطول وزاوية التاسمت، كما هو مسجل في وقت المسح؛ إذا تم الحصول عليها بأي طريقة أخرى،   •
يتم تحديد هذه الطريقة وذكر قيود وحدود الدولة الخاصة بها
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مساحة/حجم قطعة األرض كاملة مع بيان المنطقة، حيثما كان ذلك ممكنًا، مع ذكر أي قيود أو حدود  •

مخطط موقع قطعة األرض بالكامل موضح به جميع قطع األراضي )خرائط المسح العقاري أو خرائط بمقياس رسم أو أي شيء   •
يستخدم على الصعيد الوطني(.

3-3 مساحة األرض

تعتمد مواصفات قياس مساحة األرض على الغرض من إجراء القياس. ويجب االنتباه إلى دقة المسح فيما يتعلق بالحدود. ويشتق هذا 
المكون بشكل أساسي من مكون تحديد قطعة األرض )الحدود(، ولكنه يحتوي أيًضا على معلومات عن منطقة التخطيط والتطوير )قياس 

األراضي ألغراض التطوير(. وخالل عملية االستحواذ، يمكن أن يصبح مكون مساحة الموقع/ األرض هذا )جنبًا إلى جنب مع مكون 
المباني إن أمكن( أمًرا بالغ األهمية في تقدير وإنشاء تعويض غير مادي. يجب أن يشتمل مكون مساحة األرض على:

مساحة األرض  •

المناطق ذات حقوق االستخدام المحدود/الُمقَيَّد، ويجب تحديدها واإلشارة إليها بشكل منفصل  •

موقف التخطيط اإلجمالي لقطعة األرض بشكل كلي أو ألي قطع أراضي محددة في نطاقها مع اإلشارة إلى خطة أو خريطة مبنية   •
على الصور أو أي قطعة أرض ذات صلة قد تؤثر على األرض المعنية

الغرض – يمكن استخدام هذا لمجموعة متنوعة من األغراض مثل اإلبالغ عن األصول المالية والضرائب والميراث/الخالفة   •
والوعي بالحقوق الجنسانية واستخدام األراضي والحقوق المجتمعية وتبادل األراضي في سياقات ال تتعلق بالسوق واالستحواذ 
اإلجباري والدمج واسترداد الملكية )عمليًا وكذلك رسميًا( والتشريد وإعادة التوطين واالستصالح ومدفوعات الدعم والتعويض 

وحماية البيئة والنزاعات

في حالة وجود قيود مرتبطة بقطعة األرض في البُعد الثالث )الجوي/تحت األرض(، يجب ذكر هذه القيود بوضوح – يمكن استخدام   •
المرتفعات النسبية ولكن يجب استخدام نظام اإلسناد الوطني لالرتفاعات، في حالة وجوده

وصف مكتوب للسمات المحددة  •

من المعترف به أنه في بعض المواقع قد ال تكون هناك موارد لدعم قياس الموقع/مساحة األرض وفقًا للمعايير الدولية؛ في هذه   •
الحالة، يجب استخدام رسم مجمل لمخطط الموقع "Sketch Site Plan" مع قياسات وتوجيهات أساسية

تحديد أي قطع أراض من المحتمل تداخلها أو أنها متداخلة بالفعل.  •

3-4 استخدام األراضي

يجب أن تكون جميع تسميات استخدام األراضي متوافقة مع متطلبات تشريعية أو تخطيطية أو تنظيمية أو متطلبات رسمية محددة، ويجب 
أن تشمل على:

وصف غطاء األرض )مثل الغابات والمروج والمستنقعات واألراضي السبخية والسافانا والصحاري، وما إذا كان ذلك جزئيًا أو كليًا(  •

االستخدام المقارن لألراضي )الزراعية، الحضرية، غير المنتجة، وما إلى ذلك(  •

مصدر تصنيف استخدام األراضي  •

نوعية التربة وتحديد درجاتها  •

خطط استخدام األراضي الملزمة قانونًا  •
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خصائص أخرى )سواء كانت معترف بها أو مقترحة أو مقصودة، مثل المتنزهات الوطنية والتراث العالمي لليونسكو وحماية المعالم   •
األثرية والمواقع التاريخية والمواقع األثرية(

تاريخ استخدام األراضي )الموافقة والتنفيذ(  •

تغيير استخدام األراضي/الغطاء األرضي وتاريخه  •

خطط تطوير األراضي  •

نوع المباني والغرض منها واستخدامها إن وجدت )على سبيل المثال، الزراعية والسكنية والتجارية( وما إذا كانت هذه بمثابة   •
ملحقات لالستخدام الرئيسي لألرض.

3-5 الخدمات

يهدف هذا المكون إلى تمكين التقييم الدقيق للحالة الواقعية الحالية ألي خدمات و/أو مرافق و/أو بنية تحتية أخرى تخدم الممتلكات، سواء 
على األرض أو في مواقع متاخمة لها أو في موقع جاري النظر في تضمينه عند تمام االنتهاء.

تشمل الخدمات والمرافق و/أو خدمات البنية التحتية، على سبيل المثال ال الحصر، جميع العناصر التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من األرض 
أو الممتلكات العينية. يتضمن هذا أيًضا جميع اهتمامات الطرف الثالث، والتي يعتمد عليها في الحفاظ على وظائفه الحالية وقدرته على 

االستمرار في االستخدام واالنتفاع: 

الطريق وغيرها من مقومات االستمرار في الحياة:  •

الحالة/الوضع والجودة  •

نقاط الوصول/الخروج )المركبات والمشاة(  •

طول واجهة الطريق  •

الملكية إذا كانت في ملكية شخص آخر والموافقة )الموافقات(  •

إمدادات مياه الشرب  •

التخلص من المياه العادمة/الصرف الصحي  •

تصريف مياه األمطار  •

الكهرباء )شبكة الكهرباء الرئيسية، الطاقة الشمسية، خارج الشبكة أو توليد مستقل(  •

غاز  •

االتصاالت الهاتفية/اتصاالت السلكية والالسلكية  •

خدمة اإلنترنت  •

الخدمات البلدية األخرى )يتم تحديدها(  •



17

ILMS

التخلص من القمامة  •

خدمه بريديه  •

النقل )المرافق العامة أو غيرها(  •

3-6 المباني

يجب فحص جميع المباني الموجودة في محيط قطعة األرض للتأكد من توافق المبنى )المباني( مع جميع اللوائح التنظيمية وغيرها من 
اللوائح وقواعد البناء المناسبة. في الحاالت التي يكون فيها المبنى )المباني( مساعًدا لالستخدام المصرح به لألرض، فباإلضافة إلى ما ذكر 

أعاله، يجب تقديم هذه التفاصيل عند توفرها. وفي حالة عدم توفرها، فإن هذا يقلل من كمية المعلومات التي يتم النظر فيها:

صورة جوية متضمنة تاريخ التقاط الصورة األصلية  •

صورة لواجهة المبنى )المباني( وتاريخ التقاط الصورة األصلية  •

االستخدام الحالي وفصل االستخدام المتنوع داخل المبنى )المباني(، أو، إذا كان المبنى في حالة متهالكة، االستخدام السابق للمبنى   •
)المباني(

سجل اإلشغال الحالي أو السابق  •

بيان بجميع المباني والهياكل سواء كانت معتمدة أو غير مصرح بها  •

العمر التقديري للمباني  •

IPMS )قياسات المنطقة المحيطة بالمبنى )المباني  •

نسبة األراضي التي يشغلها المبنى )المباني(  •

مساحة أي سطح صلب مساعد  •

الشهادات/الوثائق ذات الصلة )أي شهادات تصاريح بناء حكومية ووثائق التخطيط(  •

عدد الطوابق  •

االستخدام المخطط/االستخدام المصرح به/االستخدام غير المصرح به  •

القضايا البيئية )استخدام الطاقة/مواد البناء الخطرة/التلوث، إلخ(.  •

3-7 تقييم األراضي

يجب أن تكون جميع عمليات نقل الملكية متوافقة مع المعايير الوطنية. في حالة عدم وجود معيار وطني مطبق، ينبغي على الممارسين 
تضمين ما يلي في إجراءات نقل ملكية األراضي:

هوية الطرف/األطراف التي تقدم أدلة السوق، والعميل والمستخدمين اآلخرين المقصودين  •

األصول التي يجري النظر فيها وإذا كانت جزًءا من معاملة ذات صلة  •

المعايير ذات الصلة أو المعايير المحلية المعتمدة  •

الغرض )مثل نقل ملكية األرض، ضرائب، شراء إجباري، وما إلى ذلك(  •
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التاريخ المرتبط بعملية نقل ملكية األرض  •

طبيعة ومصادر المعلومات التي يُعتمد عليها  •

طبيعة ومدى التحقيقات التي أُجريت، بما في ذلك أي قيود ذات صلة  •

العملة المستخدمة  •

التقييم الذي يُنتسب إليه، إذا كان مدرًجا  •

تاريخ التقييم، إذا تم تضمينه  •

معيار التقييم المعتمد إذا تم استخدامه  •

.ILMS توقيع الشخص المسؤول عن تقييم  •

3-8 االستدامة

ن هذا المكون من إجراء تقييم دقيق للحالة الواقعية الحالية ألي من عوامل االستدامة التي تؤثر على األرض أو الممتلكات العينية، سواء  يَُمّكِ
أكان ذلك على األرض أو على عقار متاخم لها أو ممتلكات عينية أخرى جاري النظر في تضمينها في المشروع النهائي.

يشتمل مكون االستدامة على العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ذات الصلة، ويمكن النظر في البنود التالية في تقييم العناية 
الواجبة:

القضايا البيئية وتغيُّر المناخ  •

الكوارث الطبيعية )احتمالية حدوث زالزل وانفجارات بركانية وأعاصير وجفاف وفيضانات(  •

المناخ السياسي )مثل استقرار الحكومات، وتغيير السياسات والحروب والصراعات(  •

المناخ االقتصادي  •

القيمة االجتماعية وحقوق القانون العام، بما في ذلك األراضي القبلية  •

البيئة التشغيلية )مثل القرب من األنشطة األخرى التي تؤثر على استخدام األراضي – التعدين ومحطات الطاقة، إلخ(.  •
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4 المعايير الدولية لقياس األراضي ILMS في الممارسة

4-1 إطار عمل العناية الواجبة

يتضمن هذا اإلطار المكونات الفردية الثمانية الموصوفة، والتي يمكن توسيعها إذا ما توفرت معلومات إضافية و/أو ُطلب توفير معلومات 
أخرى. يحدد هذا القسم الخطوات التفصيلية الالزمة الستكمال المعلومات، بينما يسلط القسمان الفرعيان 4-2 و4-3 الضوء على أمثلة 

الستكمال البيانات في البيئات الغنية بالبيانات وتلك التي تفتقر إليها.

:ILMS فيما يلي الخطوات الالزمة الستكمال إطار عمل العناية الواجبة في تطبيق المعايير الدولية لقياس األراضي

يراعى استيفاء كل مكون من مكونات ورقة عمل المثال )المتضمنة في الملحق ج(. أدخل التفاصيل وتاريخ التسجيل. يراعى توضيح ما   .1
إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها رسمية أو غير رسمية، وما إذا كان هناك أي وثائق ومستندات داعمة، وإذا كان األمر كذلك، 

فما الشكل الذي تتخذه هذه المستندات. في الحاالت التي ال توجد فيها معلومات أو عندما ال يكون المكون قابالً للتطبيق، يجب أن يتم النص 
في إطار العناية الواجبة لـ ILMS على عبارة "ال تتوفر معلومات" أو "المكون غير قابل للتطبيق". 

يراعى استيفاء أي تعليقات إضافية فيما يتعلق بالمكون، مثل المعلومات القائمة على األدلة اللفظية.  .2

يراعى مراجعة جميع المكونات الفرعية )انظر القسم 3: مكونات ILMS( لمعرفة مدى دقة/موثوقية المعلومات ضمن هذا المكون العام.   .3
ثم يتم استخدم نظام إشارات المرور لإلبالغ عن مصدر المعلومات. يعد هذا مؤشر عام على إمكانية أن تكون المعلومات التي يتم االعتماد 
عليها داخل اإلطار غير محّدثة أو مختلفة عن تقييم موضوعي آخر أو تحتوي على محتوى مشكوك فيه أو تأتي من مصدر يصعب التحقق 

منه. يستخدم النظام اللون األحمر (R) واألصفر (Y) واألخضر (G)، حيث يشير اللون األخضر إلى معلومات عالية الجودة، واللون 
األصفر إلى محدودية الجودة أو معلومات ُمتنازع بشأنها أو مشكوك فيها، ويشير اللون األحمر إلى عدم توفر معلومات أو معلومات من 

المحتمل أال تكون محل ثقة.

يتم تكرار هذه الخطوات )من 1 إلى 3( لكل مكون.  .4
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4-2 مثال 1: بيئة غنية بالبيانات

المعايير الدولية لقياس األراضي ILMS – إطار العناية الواجبة

عنوان/الرقم المميز للممتلكات العينية

حالة المعلومات 
(R/Y/G)

موقف المؤلف الوثائق الداعمة التاريخ األساس المكون

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

مراجعة عقد الملكية  
xx/xx/xx

xx/xx/xx سجل األرض حيازة األرض 1

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

مراجعة سجالت 
 الشهر العقاري 

xx/xx/xx

xx/xx/xx سجل األرض تحديد قطعة األرض 
)الحدود(

2

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

 بيان بالمساحة
xx/xx/xx 

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

مساحة األرض 3

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

خطة المنطقة المحلية 
 وتقرير المسح

xx/xx/xx

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

استخدام األرض 4

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

مزودو الخدمات 
 والمرافق

xx/xx/xx 

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

الخدمات 5

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

 مسح المباني
xx/xx/xx

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

المباني 6

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

 تقرير التقييم 
xx/xx/xx

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

تقييم األرض 7

G الموظف المختص 
xx/xx/xx

 تقرير االستدامة
xx/xx/xx

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

االستدامة 8

:
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4-3 مثال 2: بيئة تفتقر للبيانات

المعايير الدولية لقياس األراضي ILMS – إطار العناية الواجبة

عنوان/الرقم المميز للممتلكات العينية

حالة المعلومات 
(G/Y/R)

موقف المؤلف الوثائق الداعمة التاريخ األساس المكون

R البائع ال توجد 
معلومات متاحة

xx/xx/xx تأكيد شفوي حيازة األرض 1

R وكيل البائع ال توجد 
معلومات متاحة

xx/xx/xx تأكيد الوكيل 
الشفهي

تحديد قطعة 
األرض 
)الحدود(

2

Y وكيل البائع  بيان بالمساحة
xx/xx/xx

xx/xx/xx تقرير المسح 
المستقل

مساحة األرض 3

R المالك ال يوجد xx/xx/xx المالك استخدام األرض 4

R ال توجد معلومات متاحة ال توجد 
معلومات متاحة

xx/xx/xx ال توجد معلومات 
متاحة

الخدمات 5

G ال ينطبق ال ينطبق xx/xx/xx ال ينطبق المباني 6

R وكيل البيع المحلي رأي شفوي xx/xx/xx وكيل البيع المحلي تقييم األرض 7

R  المسؤول التجاري 
xx/xx/xx  تقرير الطاقة

xx/xx/xx
xx/xx/xx تقرير المسح 

المستقل
االستدامة 8

:
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5 تعاريف

ألغراض هذه المعايير، تم تعريف المصطلحات التالية.

الحد: الحد هو خط يشير إلى حدود منطقة ما. يمكن أن تكون الحدود طبيعية وقانونية، والتي قد ال تكون متسقة جميعها  وتتخذ أشكاالً 
متعددة. يتضمن ذلك األسطح المستقيمة أو المنحنية بين نقاط معروفة ومحددة تم التنسيق بشأنها، أو حدود طبيعية تعتمد على مظاهر 

وخصائص طبيعية.

المبنى: هيكل مستقل بذاته يشكل جزًءا من الممتلكات العينية.

 ILMS في جميع الظروف، يجب أال يتعارض تطبيق .ILMS العناية الواجبة: تقييم يعد مقبوالً وعمليًا في البيئة التي يتم فيها تنفيذ تعليمات
مع المتطلبات التنظيمية المحلية.

المعيار الدولي لقياس األراضي (ILMS): معيار دولي قائم على المبادئ بشأن معلومات األرض والممتلكات العينية. يعد ILMS إطاًرا 
قياسيًا ودقيقًا إلتاحة الفرصة إلجراء تقييم قائم على األدلة لألراضي والممتلكات العينية.

األرض: منطقة مكانية محددة من كوكب األرض يمكن تحديدها بشكل فريد في بعدين أو ثالثة أبعاد محاطة بحدود. تشتمل األرض على 
مظاهر ومباني طبيعية بالكامل، وتحسينات وهياكل ذات قيمة جمالية في األرض أو عليها أو أسفلها أو فوقها.

إدارة األراضي: عملية تحديد وتسجيل ونشر المعلومات حول ملكية األرض وقيمتها واستخدامها والموارد المرتبطة بها. وتتضمن هذه 
العمليات تحديد )يطلق عليها أحيانًا "حجة الملكية"( حقوق األرض وغيرها من السمات، ومسح األرض هندسيًا ووصفها، ووثائقها 

التفصيلية، وتوفير المعلومات ذات الصلة عن أسواق األراضي الداعمة. وفي بعض البلدان، يتم استخدام مصطلحات إدارة األراضي 
وحوكمة األراضي وإدارة األراضي بما يفيد نفس المعنى في بعض األحيان. 

نموذج نطاق إدارة األراضي (LADM): يوفر مصطلحات إلدارة األراضي، بناًء على أنظمة وطنية ودولية مختلفة، بحيث تكون مفيدة قدر 
اإلمكان في الممارسات العملية.

حوكمة األراضي: السياسات واإلجراءات والمؤسسات التي تُدار بها األراضي والممتلكات العينية والموارد الطبيعية. )انظر إدارة 
األراضي.(

نظام معلومات األراضي (LIS): عبارة عن أداة التخاذ القرارات القانونية واإلدارية واالقتصادية، وعنصر مساعد للتخطيط والتطوير، 
وغالبًا ما يُوصف بأنه يتكون من قاعدة )قواعد( بيانات تحتوي على بيانات مكانية تتعلق باألراضي المشار إليها لمنطقة محددة، وإجراءات 

وتقنيات لجمع هذه البيانات وتحديثها ومعالجتها وتوزيعها بشكل منهجي. عندما نستخدم مصطلح LIS في سياق المعايير الدولية لقياس 
األراضي (ILMS)، فإننا نستخدمه دون اإلشارة إلى نقاط بعينها إلى حد كبير لجعله قابالً للتطبيق عالميًا بدالً من قصر التعريف على أنه 
تنفيذ إجراء معين في والية قضائية محددة. وغالبًا ما يشتمل LIS على أنظمة وقواعد بيانات متعددة يُحتفظ بها من قبل عدد من المنظمات 
على المستوى الفيدرالي واإلقليمي والمحليات. لذلك، قد يجد القارئ أنه من المفيد التفكير في LIS كنظام من األنظمة بدالً من نظام واحد.

قطعة أرض: جزء من األرض يُوصف بأوصاف مختلفة مثل "قطعة أرض" أو "ملكية غير منقولة" أو "عقارات"، وما إلى ذلك، والتي 
تصبح "أصالً من األصول غير المنقولة" عندما يتم تخصيصه أو ربطه من خالل ملكية معترف بها أو حق أو مصلحة ألفراد وكيانات 
قانونية في تلك األرض. عند وصف قطعة أرض ما، ينبغي بذل الجهود لتحديد مدى تضمين أو استبعاد "حيز الفضاء فوق تلك األرض 

والتربة تحتها"، حيث يختلف قانون الملكية من بلد إلى آخر.

حيازة األرض: القواعد والترتيبات المرتبطة بامتالك حصص محددة في األرض. ويمكن تعريف ذلك على أنه العالقة، سواء كانت محددة 
قانونًا أو عرفيًا، بين الناس، كأفراد أو مجموعات فيما يتعلق باألرض والموارد الطبيعية المرتبطة بها )الماء واألشجار والمعادن والحياة 
البرية، وما إلى ذلك(. تحدد قواعد الحيازة كيفية توزيع حقوق الملكية في األراضي داخل المجتمعات. تحدد أنظمة حيازة األراضي من 

يُسمح له باستخدام الموارد، وألي مدة، وتحت أي ظروف.

استخدام األرض: التسمية الرسمية من قبل السلطة الحاكمة لالستخدام الذي قد يُمارس على األرض وتُستخدم في شأنه )مثل االستخدامات 
الصناعية والسكنية والتجارية والبيع بالتجزئة واألنشطة الترفيهية وغيرها من االستخدامات وفقًا للمخطط الرئيسي لألرض.(
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تقييم األراضي: رأي بخصوص قيمة األصول العقارية أو االلتزامات المربوطة على أسس محددة، في تاريخ محدد. وما لم يتم االتفاق على 
قيود معينة في شروط االتفاقيات وعقود التعامالت، فسيتم عمل التقييم بعد القيام بالفحص الالزم، وإجراء أي تحريات أو طرح أي تساؤالت 

أخرى تكون مناسبة، مع مراعاة طبيعة األصل والغرض من التقييم.

الحدود القانونية: سطح غير ملموس أو مرئي يفصل ممتلكات شخص ما عن ممتلكات شخص آخر. وهو خط دقيق ليس له سمك أو 
عرض. في أنظمة الحدود الثابتة، يتم إنشاء إحداثيات دقيقة للنقاط الحدودية، وغالبًا ما يتم تحديدها كعالمات ظاهرة على األرض وتكون 

لها األولوية والسيادة في القانون. ال يمكن إجراء مسح للحدود، في األحوال العادية، إال من قبل مّساحين مرّخصين أو معيّنين بشكل قانوني 
يمثّلون الدولة، ويجوز أن يكون لهم سلطة شبه قضائية. وفي أنظمة الحدود العامة، نادًرا ما يتم ترسيم الحدود بأي درجة من درجات الدقة 

سواء على األرض أو في سياق سبل التصرف المختلفة )مثل الرهن واإليجار وما شابه( أو في نقل المليكة. ال تظهر الحدود القانونية بشكل 
واضح في الخرائط الطبوغرافية على الرغم من تطابق العديد من الخصائص والهيئات الطبوغرافية معها. وفي نهاية المطاف، ال يمكن 

تحديد الموقع الدقيق للحدود، إذا تم التنازع عليه، إال من خالل المحاكم المختصة في واليتها القضائية.

الحدود الطبيعية: هي هيئة أو سمة مادية يمكن أن نراها مثل سياج أو جدار أو سور محيطي من النباتات أو األشجار، والتي قد تتوافق، 
من قبيل الصدفة، مع الحدود القانونية. وقد تقع الحدود القانونية داخل هيكل الحدود الطبيعية، ولكن من الممكن جًدا أن تقع على طول جانب 
معين من الهيكل الطبيعي، أو قد تتضمن كل أو جزء من طريق أو جدول مياه مجاور. يمكن أن تكون الهياكل الحدودية من العناصر الحية، 
مثل األسوار المحيطية من النباتات واألشجار، والتي تكون عرضة للتحرك بمقدار معين. على سبيل المثال، إذا تُرك السياج النباتي المحيط 

ن له جذوًرا حيث يتالمس النبات مع األرض ويزاد مقدار عرضه على األرض بشكل كبير، مما يجعل من  بدون عناية أو تقليم، فقد يَكّوِ
الصعب تمييز خطه األصلي. لذا، حتى لو كان من الواضح وقوع الحدود القانونية بمحاذاة السياج النباتي المحيط، فإن تحديد هذه الحدود 

على األرض قد يصبح أمًرا صعبًا للغاية.

القيود القانونية العامة: هناك عدد من القيود على األراضي نتيجة لإلجراءات التي تتخذها الهيئات الحكومية. ومع ذلك، يتم وضع العديد 
من القيود من قبل مطوري األراضي. تتخذ هذه األجهزة عدة أشكال ويمكن أن تكون إيجابية أو سلبية في طبيعتها، وتشمل الرسوم القابلة 

لإللغاء، وحقوق االرتفاق، والتكاليف وااللتزامات العادلة، والتعهدات التقييدية.

الخدمات: تشمل كافة خدمات البنية التحتية الالزمة لضمان األداء الوظيفي لألرض كما تم توصيفه. تتضمن الخدمات، في المناطق 
الحضرية، الوصول إلى الطرق الممهدة، وشبكة المياه الرئيسية، وشبكة الصرف الصحي، والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية. وفي 

المناطق الريفية، تتضمن تلك الخدمات الوصول إلى الطرق الممهدة، والحصول على المياه، ومرافق الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي.

نموذج نطاق الحيازة االجتماعية (STDM): يوفر المفهوم معياًرا لتمثيل عالقات "األشخاص - األرض" بشكل مستقل عن مستوى 
الشكليات والشرعية والدقة التقنية.

االستدامة المناسبة للغرض (FFP): ينطوي مفهوم "التناسب مع الغرض" على تطبيق المنهجيات المكانية والقانونية والمؤسسية األكثر 
مالءمة والمتاحة لغرض توفير حيازة آمنة لقطعة أرض محددة من خالل التعامل مع القيود الحالية ومعالجتها. ويسمح هذا المفهوم بإدخال 

تحسينات متزايدة مع مرور الوقت.
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(SDGs) الملحق أ - أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

منقول بموافقة من UN SDG )أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة(.
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الملحق ب – جدول دقة البيانات الجغرافية المكانية

جدول دقة البيانات الجغرافية المكانية

الحجم األدنى 
للسمة أو المظهر

مقياس الرسم 
المستخدم

أمثلة لبعص المصادر (Z) (x,Y)

50 مم 100:1 مسح ضوئي، مسح المباني المقاسة، مسح 
طبوغرافي، مسح الحدود المتنازع عليها، تسجيل 

المناطق

+/- 10 مم +/- 50 مم

100 مم 200:1 مسح المباني المقاسة منخفض الدقة، مسح 
طبوغرافي، تتبع مرافق عالي الدقة،

+/- 50 مم +/- 100 مم

500:1 200 مم ،LIDAR مسح طبوغرافي، صور جوية، مسح 
مسح المباني المقاسة منخفض الدقة

+/- 50 مم +/- 200 مم

1000:1 500 مم عمليات مسح طوبوغرافي متوسطة النطاق، 
مسوحات بنية تحتية، صور جوية، مسوحات 

جوية طائرات بدون طيار (UAV)/أشعة ضوئية 
للكشف وتحديد المدى (LIDAR)، صور األقمار 

الصناعية، ترسيم األراضي، النظام العالمي 
(GNSS) للمالحة الساتلية

+/- 500 مم +/- 500 مم

1000 مم 2500:1 رسم الخرائط الوطنية، خرائط الحدود العامة، 
والصور الجوية وصور األقمار الصناعية، أعمال 
المساحة في األراضي الريفية وترسيم األراضي،  

GNSS وترسيم األراضي باستخدام

+/- 1000 مم +/- 1000 مم

2000 مم 5000:1 الخرائط الوطنية، تحديد األراضي )الريفية(، 
 UN الصور الجوية واألقمار الصناعية، مبادرة

 (GGIM) إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية
المستوى الرئيسي صفر، التناسب مع الغرض 

المستوى

+/- 2000 مم +/- 2000 مم

4000 مم 10 000:1 رسم الخرائط الوطنية على نطاق صغير، ورسم 
خرائط ألراضي الدولة، وصور جوية وصور 

أقمار صناعية، وحدائق وطنية ومحميات، 
ومبادرة األمم المتحدة إلدارة المعلومات 

الجغرافية (UN GGIM) السجل العقاري المستوى 
1، التناسب مع الغرض المستوى صفر.

+/- 4000 مم +/- 4000 مم

1
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ILMS الملحق ج – ورقة عمل العناية الواجبة في المعايير الدولية لقياس األراضي

ILMS ورقة عمل العناية الواجبة

عنوان/الرقم المميز للممتلكات العينية

 المكون
(R/Y/G)*

موقف المؤلف الوثائق الداعمة التاريخ األساس المكون

حيازة األرض 1

 محددات األرض
)الحدود(

2

مساحة األرض 3

استخدام األرض 4

الخدمات 5

المباني 6

تقييم األرض 7

االستدامة 8

*يستخدم النظام اللون األحمر (R)، واألصفر(Y)  واألخضر(G) ، حيث يشير اللون األخضر إلى معلومات عالية الجودة، واللون األصفر إلى محدودية الجودة أو معلومات ُمتنازع بشأنها أو مشكوك فيها، ويشير اللون األحمر إلى عدم 
توفر معلومات أو معلومات من المحتمل أال تكون محل ثقة.

:
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الملحق د – المراجع
المعايير الدولية

   (www.icms-coalition.org) (ICMS) معايير قياس البناء الدولية

(www.ies-coalition.org) )IES( معايير األخالقيات الدولية

 (www.ipmsc.org) )IPMS( المعايير الدولية لقياس الملكية

)www.ivsc.org( )IVS( معايير التقييم الدولية

المراجع

 FIG والبنك الدولي (2014). إدارة األراضي بما يتوافق مع الغرض. 
www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf

 https://gltn.net/ .(GLTN) الشبكة العالمية لوسائل إدارة األراضي

 www.ifrs.org/ .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

األمم المتحدة لألغذية والزراعة (2019). العناية الواجبة، الحيازة، واالستثمار الزراعي – دليل بشأن المسؤوليات المزدوجة لمحامي 
القطاع الخاص في تقديم المشورة بشأن االستحواذ على األراضي والموارد الطبيعية.

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (2002). دراسات حيازة األراضي 3: حيازة األراضي والتنمية الريفية.

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (2012). الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن اإلدارة الرشيدة لحيازة األراضي ومصايد األسماك 
.(VGGT) والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

UN-GGIM Europe (2018). موضوع البيانات المكانية األساسية "األراضي الُمسجلة" (Cadastral Parcels) توصيات عن محتوى 
http://un-ggim-europe.org/sites/default/files/UN-GGIM-Europe_WGA_Recommandation_Content_CP- v1.1.pdf

 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/



.(ILMSC) تم النشر من قبل االئتالف الدولي لقياس األراضي

ال يمكن تحمل أي مسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناجم ألي شخص يتصرف أو يمتنع عن اتخاذ إجراء نتيجة للمواد المدرجة في هذا 
.ILMSC المنشور من جانب المؤلفين أو

ISBN 978-1-78321-354-2

حقوق النشر © 2019 االئتالف الدولي لقياس األراضي (ILMSC). كل الحقوق محفوظة. يمكن عمل نَُسخ من هذا المستند فقط بشرط 
اإلقرار بملكية حقوق النشر الخاصة بـ ILMSC، والنص على عنوان الويب الخاص بـ ILMSC بالكامل: https://ilmsc.org، مع عدم 

إضافة أو تغيير اسم المستند أو محتواه بأي شكل أو طريقة.

ال ينبغي ترجمة هذه الوثيقة، كليًا أو جزئيًا، باستخدام أي وسائط، سواء بوسائل إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل المعروفة اآلن 
.ILMSC أو التي يتم اختراعها فيما بعد، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو في أي نظام لتخزين واسترجاع المعلومات،  دون إذن كتابي من

يرجى مخاطبة info@ilmsc.org في جميع المسائل المتعلقة بالنشر وحقوق النشر

.Unsplash صورة الغالف عن طريق

ILMSالمعايير الدولية 
لقياس األراضي


