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 *من جدول األعمال املؤقت) ك (١٣البند 
   رسم اخلرائط: ةياملسائل االقتصادية والبيئ

ــم املتحــدة اإلقليمــي      ــؤمتر األم لرســم اخلــرائط آلســيا   الســادس عشــر  م
  واحمليط اهلادئ 

 تقرير األمني العام  
 
 وجزم

 مـؤمتر   ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٨ إىل   ١٤ُعقـــــد فـــي أوكيناوا، اليابــــــان يف الفترة مـن          
قا ملقرري اجمللـس    وفاألمم املتحدة اإلقليمي السادس عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ           

 ٢٠٠٢/٢٢٩  و٢٠٠٠يوليـــه / متـــوز٢٦ املـــؤرخ ٢٠٠٠/٢٢٩االقتصـــادي واالجتمـــاعي  
 .٢٠٠٢يوليه / متوز٢٣املؤرخ 

 كمــا يعــرض نتائجــه  ،التقريــر بإجيــاز األنشــطة الــيت اضــطلع هبــا املــؤمتر  هــذا ويصــف  
 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمـي السـابع        عقد مبا يف ذلك القرار الذي يتطلب        ،وتوصياته الرئيسية 

 مـع  ٢٠٠٦ل يف عـام    علـى مـدى مخسـة أيـام عمـ          ،عشر لرسم اخلرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ        
 علـى اسـتمرار وتعزيـز املسـامهة يف رسـم اخلـرائط واملعلومـات اجلغرافيـة دعمـا                    اتركيز أساسـ  ال

 .٢١لتنفيذ جدول أعمال القرن 
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 مقدمة  
 مـؤمتر األمـم    ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٨ إىل   ١٤عقد يف أوكينـاوا، اليابـان يف الفتـرة مـن             - ١

قــا ملقــرري اجمللــس  وفط آلســيا واحملــيط اهلــادئ  املتحــدة اإلقليمــي الســادس عشــر لرســم خــرائ  
 ٢٠٠٢/٢٢٩ و ٢٠٠٠يوليــــه / متــــوز٢٦ املــــؤرخ ٢٠٠٠/٢٢٩االقتصــــادي واالجتمــــاعي 

 )١( بلـدا  ٤٤ من املمثلني واملـراقبني مـن        ٣٠٢وقد حضر املؤمتر    . ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣املؤرخ  
 مــن ٣٠ إىل  إضــافة)٢( مــن الوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات العلميــة الدوليــة     مخــسومــن 

 .وقد انتخب املؤمتر ممثل الصني رئيسا له. املتكلمني املدعوين
مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي        مـن جانـب     ومت إعداد جدول األعمال املؤقت للمـؤمتر         - ٢

 ١٤-١١كواالملبـور،   (لرسم اخلـرائط ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف دورتـه اخلامسـة عشـرة                   
 علـى صـعيده     تمـع  إقليميـا جي   منتدىمت االعتراف باملؤمتر بوصفه     وقد  . )٣()٢٠٠٠أبريل  /نيسان

آسـيا واحملـيط اهلـادئ واملنـاطق     منطقة  ن والعلماء واخلرباء من     ون واملخطط ون احلكومي وملسؤولا
 اخلـربات وأفضـل     مـع عـرض    االحتياجـات واملشـاكل املشـتركة        دارساألخرى لكي يتصدوا لتـ    

ــادين رســم اخلــرائط واملعل   ــة    املمارســات يف مي ــا يف ذلــك اجلوانــب التعليمي ــة مب ومــات اجلغرافي
وقــد نظــر . والتدريبيــة واالحتياجــات العلميــة والتكنولوجيــة فضــال عــن قضــايا وفوائــد التنفيــذ 

املؤمتر يف التقدم احملرز يف وضع وتنفيذ اهلياكل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة منـذ انعقـاد         
 لرســم اخلــرائط واملعلومــات اجلغرافيــة دعمــا لتنفيــذ  املــؤمتر اخلــامس عشــر واملســامهات احملــددة 

 .)٤(٢١جدول أعمال القرن 
نية مت إنشاؤها لكي تعاجل طائفـة واسـعة مـن      فُنظمت أعمال املؤمتر حول ثالث جلان       و - ٣

القضـــايا احملـــددة املتصـــلة برســـم اخلـــرائط وإجـــراء املســـوح وإدارة األراضـــي وتكنولوجيـــات  
 علـى النحـو     ،ل األساسية للبيانـات املكانيـة دعمـا للتنميـة املسـتدامة           املعلومات اجلغرافية واهلياك  

واللجنــة األوىل املعنيــة باالحتياجــات . الــذي مت تعريفــه يف بنــد مــن بنــود جــدول أعمــال املــؤمتر
اإلمنائية وبناء القدرات املؤسسية ترأسها ممثل اليابان يف حني أن اللجنـة الثانيـة املعنيـة بالبيانـات        

 . يف ذلك مجع وإدارة البيانـات يف إطـار هنـج متكامـل كانـت برئاسـة ممثـل الصـني                     األساسية مبا 
أما اللجنة الثالثة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة وتطويرهـا يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ                  

 . كانت برئاسة ممثل مجهورية كوريادفق
وعكســت . شــكرراب عــن الاإلعقــرار بــوقــد اختــذ املــؤمتر ســبعة قــرارات مبــا يف ذلــك  - ٤

القــرارات يف وقــت واحــد قضــايا اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة الــيت مت التعــبري عنــها يف   
الــيت عقــدها املــؤمتر واملســائل احملــددة الــيت كانــت موضــعا للحــوار يف اللجــان اجللســات العامــة 

د يتضــمن تقريــر املــؤمتر  وقــائع املــؤمتر يف جملــد واحــوتصــدر. الفنيــة الــثالث املنبثقــة عــن املــؤمتر
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ــرارات الـــيت  ــاجـــرىوالقـ ــؤمتر علـــى   .  اختاذهـ ــة إىل املـ ــة املقدمـ ــا مت توزيـــع األوراق التقنيـ كمـ
فســوف جيــري إرســاله ) E/CONF.95/7( أمــا تقريــر املــؤمتر الــذي مت نشــره بالفعــل .املشــتركني

 علـى غرافيـة   بريديا إىل مجيـع املشـاركني ومـن مث توزيعـه عـن طريـق املوقـع اخلـاص باألمسـاء اجل                     
 ).http./unstats.un.org/unsd/geoinfo(موقع الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة 

 
  النتائج  

اســتعرض املــؤمتر حالــة قــرارات مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي اخلــامس عشــر لرســم     - ٥
ة املنبثقـة    وسلّم مع التقدير باألعمال اليت قامت هبا األفرقة العامل         ،اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ   

عن اللجنة الدائمـة املعنيـة بنظـام املعلومـات اجلغرافيـة فيمـا يتعلـق بـالبىن األساسـية للمعلومـات                      
كما سلّط املؤمتر األضواء علـى      .  املاضية اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ خالل السنوات الثالث      

يد اإلقليمـي إضـافة   علـى الصـع  اجليوديسـية  راقبة املبعض املنجزات امللموسة مبا يف ذلك محالت   
إىل مشروع منوذجي بشأن بيانات احلدود اإلدارية وغرفـة مقاصـة اهلياكـل األساسـية للبيانـات                 
املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ واللوحـة املسـاحية والتـدريب بواسـطة اللجنـة الدائمـة يف هينـان،                   

ــة الدائمــةوقــد ســلّم املــؤمتر بالسياســة املتعلقــة بتقاســم البيانــات الــيت وضــع     .الصني  ،تها اللجن
واعتـرف بأمهيــة وضــع جمموعــة بيانــات أساســية شــاملة ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ومبواصــلة  

 .تطوير غرفة مقاصة لتمكني البلدان األعضاء من الوصول إىل جمموعات البيانات
:  بلــدان منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ اإلثــين عشــرمــن جانــبوقُــدمت تقــارير قطريــة  - ٦

مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، تايلنـد، سـنغافورة،          استراليا، إندونيسـيا،    ت العربية املتحدة،    اإلمارا
الجتاهــات أمــا ا. الصــني، فــانواتو، ماليزيــا، نيبــال، نيوزيلنــدا واليابــان إضــافة إىل نيكــاراغوا      

ــارير فتشــمل      ــا للتق ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ طبق ــدرات  ) أ: (الرئيســية يف منطق ــاء الق ــة بن أولوي
سســية وإنشــاء غــرف مقاصــة لتحســني فــرص الوصــول إىل البيانــات واســتخدامها يف جمــال  املؤ
العالقـة بـني إدارة األراضـي وبـني نظـام        ) ب( وتنفيذ اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛       نشاءإ

تعزيز االتصال والتعاون بني بلدان املنطقة مـن أجـل اقتنـاء وتقاسـم           ) ج(املعلومات اجلغرافية و    
 .ت املكانية من خالل أنشطة اللجنة الدائمةالبيانا
 املعنيـــة باالحتياجـــات اإلمنائيـــة وبنـــاء القـــدرات ،مـــن خـــالل أعمـــال اللجنـــة األوىلو - ٧

وناقش اجلوانب ذات الصلة بعمليات وجتارب بناء القدرات يف البلـدان           املؤمتر  املؤسسية عرض   
يـة والقضـايا املسـحية مبـا يف ذلـك لـوح              إضافة إىل استبيان يتعلـق باالحتياجـات اإلمنائ        ،املختلفة

والحظـت  . العمليات املسحية واملسح البحـري والعالقـة بـني اخلـرائط املسـحية والطوبوغرافيـة              
ــوارد         ــوارد البشــرية وامل ــة امل ــدرات مفهــوم يشــمل تنمي ــاء الق ــؤمتر أن بن ــة عــن امل ــة املنبثق اللجن

 هـي املسـتوى     ةسـتويات ثالثـ    كما يضـم تقيـيم القـدرات وتنميـة القـدرات علـى م              ،االجتماعية
 بـل وختلـق   ،وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتبىن اللجنة الدائمة    . اجملتمعي والتنظيمي والفردي  

 .استراتيجية مع سائر الوكاالت واملنظمات املشاركة يف عملية بناء القدراتصالت 
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بالتقـدم الـذي    ر  املـؤمت من خالل أعمال اللجنة الثانية املعنية بالبيانـات األساسـية سـلّم             و - ٨
أحرزتــه اللجنــة الدائمــة يف تنفيــذ السياســات الــيت تقضــي بتقاســم البيانــات األساســية ووضــع    

 فضــال عــن التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق مبشــروع رســم  ،جمموعــات البيانــات األساســية اإلقليميــة
الفريـق  وأيد املؤمتر، وقد شجعته هذه اإلجنازات، بيان السياسات الصادر عـن            . اخلرائط العاملي 

 جمموعــة شـأن الدائمـة ب العامـل املعـين بالشـبكات اإلقليميـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التـابع للجنـة          
البيانات املتصلة باحلدود يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ ومبادئهـا األساسـية لوضـع واسـتخدام                  

أن تضــع كمــا أوصـى املــؤمتر بــ . جمموعـات البيانــات األساســية اإلقليميــة آلسـيا واحملــيط اهلــادئ  
تطبيقـات نظـام    إضـافة إىل    املقاصـة و   اللجنة الدائمة جمموعات البيانات األساسية اإلقليمية ودار      

 وأن تقدم الدعم إىل برنامج تدرييب بشأن بناء القدرات يف جمـال البيانـات               ،املعلومات اجلغرافية 
.  الـدويل اليابانيـة    وكالـة التعـاون   مموَّل من   األساسية مقدم من معهد املسح اجلغرايف يف اليابان و        

وأوصى املؤمتر بأن تتوىل اللجنة الدائمة إجناز هذه املهام بالتعاون مع مبادرات أخرى من قبيـل                
مشروع رسـم اخلـرائط العـاملي وفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة والفريـق                       

 قاعـدة البيانـات ومشـروع       العامل التـابع لألمـم املتحـدة املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة ومشـروع              
 .جمموعة بيانات املعلومات اإلدارية الثاين

أما اهلياكل األساسية للبيانات املكانية وتطويرهـا يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ فقـد                   - ٩
 وناقشـت جلنـة املـؤمتر اجلوانـب ذات الصـلة املتعلقـة بتعزيـز تطـوير                  .الثالثـة غطته أعمال اللجنة    
مواصــلة تطــوير هيكــل ) أ: (يانــات املكانيــة يف املنطقــة واقترحــت مــا يلــياهلياكــل األساســية للب

حتديـد جمموعـات البيانـات األساسـية والصـالت مـع            ) ب(إقليمـي األرض؛    جيوديسي  أساسي  
تطوير دور القائمني باألعمـال املسـحية وحيـازة األراضـي ضـمن             ) ج(املعلومات اإلحصائية و    

كمــا تطرقــت أعمــال اللجنــة إىل القضــايا . نيــة اإلقليميــةإطــار اهلياكــل األساســية للبيانــات املكا
الفنية املتصلة بتطوير وتكامل األعمال املسحية وحيازة األراضي ضمن إطار اهلياكل األساسـية             

مـن تعريـف    ذلـك   للبيانات املكانية اإلقليمية باستخدام تقنيـات املراجـع اجليوديسـية مبـا يشـمله               
مفهــوم املســح البحــري وضــرورة دمــج قواعــد البيانــات املســحية والطوبوغرافيــة واحلاجــة إىل    

املالئمـة بـني اهلياكـل      الصـالت   مواصلة تطوير آليـات التوزيـع لـنظم االتصـال املفتـوح وتطـوير               
 .األساسية للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ وسائر املبادرات العاملية

طت العروض املقدمة من املنظمـات العلميـة الدوليـة األضـواء علـى التطـورات                وقد سلّ  - ١٠
املهمة وأوجه التقدم امللموسة يف وضع التقنيات وصور السواتل الشديدة الوضوح ومـن ذلـك               

إيكونــوس وإيــروس ألــف وكويــك بــريد فضــال عــن التطبيقــات والتكنولوجيــات   ســواتل مــثال 
ومســـامهتها يف دعـــم اســـتخدامها  مكانيـــة وبالـــذات -األخـــرى املرتبطـــة باملعلومـــات اجليـــو  

وأكـد عرضـان علـى أمهيـة الوصـول إىل البيانـات             . مبادرات اهلياكل األساسية للبيانات املكانية    
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 ومن ذلك مثال املداخل واألطـالس       ،وتوزيعها من خالل األدوات املستندة إىل شبكة اإلنترنت       
د التصــميم بوصــفه جــزءا مــن هيكــل  اإللكترونيــة ومت التأكيــد علــى أن مــن شــأن مــدخل جيــ  

ــة   ــات املكاني ــئ ســبال أفضــل ل البيان ــات و أن يهي ــة يف  للوصــول امليســور للبيان الســتجابة الفوري
 مـن الناحيـة     اإلنترنـت لبلـد مـن البلـدان       مسـتند إىل شـبكة      حاالت الطوارئ وقد يروق أطلـس       

 تؤديـه املعـايري     ومن العروض املقدمة مـا أكـد علـى الـدور احليـوي واألساسـي الـذي                 .السياسية
ولــدى وضــع هــذه . املكانيــة يف تكامــل املعلومــات اجلغرافيــة وإمكانيــة اإلفــادة املشــتركة منــها 

املعــايري ُيعــد التعــاون الــدويل أمــرا حيويــا بــل وال غــىن عنــه بالنســبة إىل املنظمــات ذات اهلــدف  
ــة لتوحيــد امل املشــترك ومنــها مــثال    املعلومــات  وجمموعــة نظــام TC/211/قــاييساملنظمــة الدولي

 .فتوحاجلغرافية امل
كما أن مداوالت اللجان الثالث املنبثقـة عـن املـؤمتر أكـدت علـى أن مفهـوم اهلياكـل                     - ١١

األساســية الوطنيــة للبيانــات املكانيــة يكتســب اعترافــا يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ بوصــفه   
مــن طــرق وشــبكات رصــيدا أساســيا ألي بلــد ويتســاوى يف ذلــك مــع مــا ميتلكــه البلــد املعــين  

وجرى التأكيد كـذلك علـى أن إنشـاء هياكـل أساسـية      . اتصاالت وغري ذلك من املنافع العامة    
 تقنيـة فضـال عـن       -ناجحة للبيانات املكانية الوطنية ينبغي النظر إليه بوصـفه ممارسـة اجتماعيـة              

 أخـرى فـإن   ةوبعبار.  اقتصادية أكثر من كونه جمرد ممارسة تقنية حبتة      -كونه ممارسة اجتماعية    
ــر اســتخدام         ــل فحســب يف تقري ــة ال يتمث ــات اجلغرافي ــر املعلوم ــذي يصــادف دوائ التحــدي ال
اإلمكانات اهلائلـة لتكنولوجيـات املعلومـات األرضـية ولكـن يتمثـل كـذلك يف امـتالك القـدرة                    
على إعادة تشكيل وكاالت رسم اخلرائط الوطنية وغريها من املنظمات احلكومية للتعاون مـع              

 .لبعض وإلجياد معايري إقليمية وعاملية للهياكل األساسية للبياناتبعضها ا
القرارات الســبعة الــيت اختــذها املــؤمتر وجــدول بــويــرد يف املــرفقني األول والثــاين قائمــة  - ١٢

األعمــال املؤقــت املقتــرح ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع عشــر لرســم اخلــرائط آلســيا    
 وتلـك املطلوبـة مـن أجـل االسـتعداد           ، األنشطة اليت أوصى هبا املؤمتر     أما. ومنطقة احمليط اهلادئ  
 فقد مت إدراجها يف اإلطـار االسـتراتيجي         ، اليت ُيرى أن هلا طابعا متواصال      ،للمؤمتر السابع عشر  

ــنتني   ــرة السـ ــامج   ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـ ــار الربنـ ـــي إطـ ــي  ٧ فــــــ ــامج الفرعـ ، A/59/6( ٥، الربنـ
 يــتم إدراجهــا ضــمن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني   ومــن املتوقــع أن). ٧الربنــامج 
 ويف  . هـذه األنشـطة نفقـات إضـافية        جوليس مـن املتوقـع أن يـنجم عـن إدرا          . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 األنشـطة الـيت تتسـم بطـابع     تنـدرج ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية املقترحـة لفتـرة السـنتني         
 .ة واالجتماعية، الشؤون االقتصادي٩متواصل ضمن الباب 
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 التوصيات املرفوعة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
يف ضــــوء املســــامهات املتواصــــلة واملهمــــة الــــيت تقــــدمها عمليــــات رســــم اخلــــرائط    - ١٣

وتكنولوجيــات معلومــات األرض وتطبيقــات اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة إىل صــانعي  
قــدمها ت فضــال عــن املســامهة األساســية الــيت ،بعامــةالقــرارات واملخططــني والعلمــاء واجلمهــور 

ــ ـــمؤمت ــة لرســم اخلرائــ ـم املتحـــرات األم ـــدة اإلقليمي ـــط اهلـــة آســيا واحمليــ ـط ملنطق ة ـادئ واللجن
 ،ي جمـال اهلياكـل األساسـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      ـة فـ ـات اجلغرافيـام املعلومـة املعنية بنظ ـالدائم

ــدان امل   ــاء يف ميـ ــدول األعضـ ــادي     إىل الـ ــس االقتصـ ــؤمتر اجمللـ ــى املـ ــة، أوصـ ــات اجلغرافيـ علومـ
 :واالجتماعي مبا يلي

تأييد توصيته بعقد مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السـابع عشـر لرسـم اخلـرائط                )أ( 
ــام عمــل يف عــام      آل ــدار مخســة أي ــى م ــل حمــوره  ٢٠٠٦ســيا واحملــيط اهلــادئ عل ــى أن يتمث  عل

معلومــات رســم اخلــرائط واملعلومــات    يت تقــدمها الــســامهة املاألساســي يف مواصــلة وتعزيــز   
 ؛٢١اجلغرافية دعما لتنفيذ جدول أعمال القرن 

يف حـدود املـوارد املتاحـة،       و عنـد االقتضـاء      ،خـذ أن يت الطلب إىل األمني العام      )ب( 
لتنفيذ التوصـيات األخـرى الـيت قـدمها مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـادس          التدابري الالزمة  

وعلى وجـه اخلصـوص، ينبغـي لألمـم املتحـدة         . اخلرائط ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    عشر لرسم   
أن تواصل دعم عمليـات املسـح ورسـم اخلـرائط وأنشـطة اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة                     

 علـى أن تواصـل، ضـمن املـوارد املتاحـة،            ، يف مجلـة أمـور     ، والعمل ،ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ   
 .البلدان منوا والبلدان النامية اجلزرية الصغرية يف املنطقةتيسري مشاركة أقل 

 احلواشي
، باكستان، ) اإلسالمية-مجهورية (اد الروسي، األردن، استراليا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، إيران االحت )١( 

البحرين، بروين دار السالم، بوتان، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توفالو، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية 
 سنغافورة، السويد، سرياليون، الصني، عمان، فانواتو، الشعبية، ساموا، سانت كيتس ونيفيس، سري النكا،

الفلبني، فيجي، فييت نام، قطر، كمبوديا، كندا، كرييباس، لبنان، ماليزيا، اململكة العربية السعودية، اململكة 
ا، الواليات املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، ميامنار، نيبال، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هولند

 .املتحدة األمريكية، اليابان
 واالحتاد الدويل ،الرابطة الدولية لرسم اخلرائط، اجلمعية الدولية هلندسة التصوير واالستشعار عن ُبعد )٢( 

 . وبرنامج األغذية العاملي، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،احنيللمسَّ
-١١ليمي اخلامس عشر لرسم اخلرائط ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، كواالملبور، تقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلق )٣( 

 .)، املرفق الثاينE.01.I.2منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤
م منشور األم (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دى جانريو،  )٤( 

، املرفق ١القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار : ، اجمللد األول)Corrigendaو . E.93.1.8املتحدة، رقم املبيع 
 .الثاين



 

04-33517A 7 
 

E/2004/57  

 املرفق األول
 قائمة القرارات  

 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية يف آسيا واحمليط اهلادئ - ١
 العمليات اجليوديسية اإلقليمية - ٢
 البيانات األساسية - ٣
 املكانيةاهلياكل األساسية للعمليات املسحية والبيانات  - ٤
 بناء القدرات - ٥
 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ - ٦
  للحكومة املضيفةركشاإلعراب عن ال - ٧
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 ثايناملرفق ال
جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر لرسم         

  اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
 .تاح املؤمترافت - ١
 .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر - ٢
 :إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٣

 النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 
 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب رؤسائها وسائر أعضاء مكاتبها؛ )ج( 
 ر؛تنظيم أعمال املؤمت )د( 
 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر )هـ( 

 .أهداف املؤمتر - ٤
 .تقرير اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ - ٥
 :تقارير املؤمتر - ٦

التقارير املتعلقة بتنفيذ قـرارات مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط                  )أ( 
 ا واحمليط اهلادئ؛آلسي

 .التقارير القطرية )ب( 
 .الورقات املقدمة بناء على دعوة - ٧
 .تقارير اللجان الفنية املنبثقة عن املؤمتر - ٨
 .استعراض منجزات املؤمتر - ٩

جــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عشــر لرســم اخلــرائط    - ١٠
 .آلسيا واحمليط اهلادئ

ــاد تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع عشــر لرســم اخلــرائط آلســيا           - ١١ اعتم
 .اهلادئ واحمليط

 


