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  الفصل األول
  تنظيم املؤمتر    

  
  مقدمة  - ألف  

ــصادي واالجتمــاعي     - ١ ــا ملقــرر اجمللــس االقت ــؤرخ ٢٠١١/٢٧٦وفق ــه /متــوز ٢٩ امل يولي
 عشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       التاسعقد مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي      ، عُ ٢٠١١

حملـيط اهلـادئ   رات التابع للجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا وا    يف مركز األمم املتحدة للمؤمت    
  . ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١إىل أكتوبر / تشرين األول٢٩ من يف بانكوك

  
  افتتاح املؤمتر  - باء  

  .)أستراليا( غريغ سكوت  املؤقت، الرئيُسافتتح املؤمتَر  - ٢
 يف األمــم اتءمــدير شــعبة اإلحــصا بــول تــشونغ، وأُلقــي بيانــان افتتاحيــان مــن جانــب  - ٣

، والعقيــد آنوديــث ناكورنثــاب، وزيــر تكنولوجيــا املعلومــات  نيابــة عــن األمــني العــام،املتحــدة
  .واالتصاالت يف تايلند

  
  احلضور  - جيم  

 اتنظمـ املتخصـصة و  امل توكـاال مـن ال   ١٠  بلـدا و   ٢٦ ممـثال عـن      ١٢٥حضر املـؤمتر      - ٤
 ،E/CONF.102/INF/2  يف الوثيقـة   وتـرد قائمـة املـشاركني      . والكيانات األخـرى   دولية ال علميةال

 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html: الشبكيوهي متاحة على املوقع 
  

  انتخاب أعضاء املكتب  - دال  
، انتخـــب ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٩يف اجللـــسة العامـــة األوىل، املعقـــودة يف   - ٥

  :ب التالية أمساؤهم بالتزكيةاملؤمتر أعضاء املكت
  :الرئيس  
  )الصني(يل بنغدي     
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  :نائبا الرئيس  
  )اليابان(يوشيكازو فوكوشيما     
  )ماليزيا(عبد القدير طيب     
  :املقرر  
  )مجهورية كوريا(سوغ  - شو وو    

  
  املسائل التنظيمية  - هاء  

  اعتماد النظام الداخلي  -  ١  
 ،٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٩، املعقودة يف ألوىل يف جلسته العامة ااملؤمتراعتمد    - ٦

 .E/CONF.102/2 يف الوثيقة كما يردنظامه الداخلي املؤقت، 
  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال املؤمتر  -  ٢  

ــر   - ٧ ــؤمترأق ــة األوىل،  امل ــسته العام ــودة يف  يف جل ــشرين األول٢٩املعق ــوبر / ت  ،٢٠١٢أكت
  :يلي وكان جدول األعمال كما. E/CONF.102/1يف الوثيقة كما يرد جدول أعماله املؤقت، 

  .افتتاح املؤمتر  - ١  
  .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر  - ٢  
  :إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٣  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال املؤمتر؛  )أ(    
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  ان التقنية وانتخاب رئيس كل جلنة؛إنشاء اللج  )ج(     
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  )د(    
ــة        - ٤   ــنظم املعلومــات اجلغرافي ــة باهليكــل األساســي ل ــة الدائمــة املعني ــر اللجن تقري
  .آلسيا واحمليط اهلادئاملكانية 
 الثـامن تقرير عن تنفيـذ القـرارات الـيت اختـذها مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي                     - ٥  

  .عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
  :ورقات املؤمتر  - ٦  
  التقارير القطرية؛  )أ(    
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إدارة  جمـال  يفالورقات املقدمة بناء على دعـوة بـشأن اإلجنـازات والتطـورات              )ب(  
   .ئل الوطنية واإلقليمية والعامليةفيما يتعلق مبعاجلة املسااملكانية املعلومات اجلغرافية 

  .اللجان التقنية للمؤمترتقارير   - ٧  
 لرسـم اخلـرائط   ينعشرالجدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي    - ٨  

  .آلسيا واحمليط اهلادئ
 عشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا        التاسعاعتماد تقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي         - ٩  

  .واحمليط اهلادئ
 ورقـة   الذي تضمنته شروع برنامج عمله    وافق املؤمتر على م   ويف اجللسة ذاهتا،      - ٨  
  .)E/CONF.102/L.1 (غري رمسية

  
  إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل جلنة  -  ٣  

 ،٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٩ املعقـودة يف   يف جلـسته العامـة األوىل،     أنشأ املؤمتر   - ٩
  :اللجان التقنية الثالث التالية وانتخب رؤساءها على النحو التايل

  التنمية املستدامةمن أجل نظام اإلسناد اجليوديسي   :للجنة األوىلا  
  )أستراليا(جون داوسون : الرئيس    
  تبادل البيانات وحتقيق التكامل بينها ألغراض إدارة الكوارث  :اللجنة الثانية  
  )مجهورية إيران اإلسالمية (فيزي هادي: الرئيس    
  ألغراض النمو االقتصادياملكانية  ة البيانات اجلغرافيإدارة  :اللجنة الثالثة  
  )الصني (جيانغ جي: الرئيس    

  
  وثائق التفويض  -  ٤  

 نــوفمرب/تــشرين الثــاين ١ املعقــودة يف ، يف اجللــسة العامــة الــسادسةأعلــن رئــيس املــؤمتر  - ١٠
ض وثــائق تفــويض اعرت مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر، اســ٣ وفقــا للمــادة  جــرى،، أنــه٢٠١٢

  .ا سليمةاملمثلني وتبني أهن
  الوثائق  -  ٥  

ــائق املقدمــة إىل املــؤمتر يف املرفــق اخلــامس و     - ١١ ــرد قائمــة بالوث علــى املوقــع  هــي متاحــة  ت
  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html :الشبكي
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 الثاين الفصل
 العامة اجللسة  

 ،٢٠١٢ أكتــوبر/األول ينتــشر ٢٩ يف املعقــودة ،األوىل العامــة جلــسته يف املــؤمتر بــدأ  - ١٢
 لـنظم  األساسـي  باهليكـل  املعنيـة  الدائمـة  اللجنـة  تقريـر ” ،األعمـال  جدول من ٤ البند يف نظره

 مـوجزا  الدائمـة،  اللجنـة  رئيس ،يل بنغدي  عرضو .“اهلادئ واحمليط آلسيا اجلغرافية املعلومات
جنـة ومـشاريعها   فسلط الـضوء علـى اجتماعـات الل       ،)E/CONF.103/3( الدائمة   اللجنة ألنشطة

ــة اهلياكــل األ       ــصاء حال ــسي املــشترك، واستق ــل اإلطــار اجليودي ــسية، مث ــية للبيانــات  الرئي ساس
وأشـار إىل اإلسـهامات الـيت       . املكانية، وتنمية القدرات يف جمال إدارة الكوارث، وما إىل ذلـك          

كانية على الـصعيد    قدمتها اللجنة الدائمة يف مبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية امل          
العــاملي، وإىل اإلنــشاء الالحــق للجنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى   

ومراعـاة التنـسيق معهـا يف       الصعيد العاملي، مث شدد على ضرورة التعاون الوثيق مع جلنة اخلرباء          
 . رؤيتها للمستقبل

األول املعـــين  العامـــل الفريـــق رئـــيس ا،ماتـــسوزاك شـــيغريو قـــدم ذاهتـــا، جللـــسةويف ا  - ١٣
ــات   ــات والتطبيق ــسيبالتكنولوجي ــشطةلأل ة، عرضــااجليودي ــق   ن ــا الفري ــيت اضــطلع هب  خــالل  ال

الثـامن   اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر املتخـذة يف     للقـرارات  اسـتجابة  املاضية الثالث السنوات
وشـرح املوضـوع والنـشاط       .٢٠٠٩ عـام  يف املعقود   اهلادئ واحمليط آلسيا اخلرائط لرسمعشر  

الرئيسي للفريق، وهو إنشاء مشروع إطـار اإلسـناد اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوضـح                   
حققـــه املـــشروع مـــن إجنـــازات، واســـتعرض كـــذلك احلملـــة املـــستمرة بـــشأن املـــشروع    مـــا

اء الـذي  وتناول تعاون الفريق العامل مع جلنـة اخلـرب        . اجليوديسي اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ    
تــضمن تقــدمي عــروض رئيــسية واملــشاركة يف منتــدى هــانغزو، والــدورة الثانيــة للجنــة اخلــرباء، 

  . واملناسبة اجلانبية املتعلقة بنظام اإلسناد اجليوديسي العاملي
بـإدارة   املعـين  الثـاين  العامـل  الفريـق  رئـيس  ،هـادي فيـزي    قـدم  أيـضا،  ذاهتا اجللسة ويف  - ١٤

 للقــراراتواســتجابة .  عرضــا ألنــشطة الفريــق الرئيــسية،فيــة املكانيــةوخــدمات البيانــات اجلغرا
 ،اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  اخلـرائط  لرسـم الثـامن عـشر      اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مؤمتراملتخذة يف   
، ُوضـع اسـتبيانان لتحديـد احلالـة الراهنـة لتطـور اهلياكـل األساسـية             ٢٠٠٩ عـام  يفالذي عقـد    

 ٢٠١١وقد ُعمم هذان االستبيانان على البلـدان األعـضاء يف عـام     . ةللبيانات املكانية يف املنطق   
 .التحليل التمهيدي والنتائج األولية على االجتماعات ذات الصلة وُعرض. ٢٠١٢وعام 

 الثالـث  العامـل  الفريـق  رئـيس  ،سيمون كاستيللو   توىل ،العامة األوىل أيضا   اجللسة ويف  - ١٥
املعلومات املكانية، عرض وتلخيص عـدد مـن         الل توفري من خ  بتمكني احلكومة واجملتمع   املعين
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دراســات احلالــة الــيت أجنــزت عــن الــتمكني مــن خــالل تــوفري املعلومــات املكانيــة علــى الــصعيد 
مـن   كما عرض تقريرا عن منتـديني هـامني يعـىن أحـدمها بـتمكني احلكومـة واجملتمـع                 . اإلقليمي

، ويعـىن اآلخـر بـإدارة       ٢٠١١اليا يف عـام     وقد عقد يف ملبـورن بأسـتر       خالل املعلومات املكانية  
 .٢٠١٢األراضي وقد عقد يف كواالملبور يف عام 

 ،٢٠١٢ أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٩ يف املعقـودة  العامة الثانيـة،   تهجلس يفنظر املؤمتر   و  - ١٦
 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  اختـذها  الـيت  القـرارات  تنفيذ عن تقرير”،  األعمال جدول من ٥ البنديف  

وتوىل جينـهوان يـون، الـذي َمثَّـل          .“اهلادئ واحمليط آلسيا اخلرائط لرسم عشر الثامن اإلقليمي
 آلسـيا  اجلغرافيـة  املعلومـات  لـنظم  ةاألساسـي  كـل اباهلي املعنيـة  الدائمة اللجنةإمي جوبني من أمانة     

، عرض تقرير، شاركت يف إعداده شـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة واللجنـة                اهلادئ واحمليط
 للقــرارات اســتجابة املاضــية الــثالث الــسنوات خــالل الــيت اختــذت اإلجــراءات مــة، بــشأنالدائ

 .اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  اخلـرائط  لرسـم الثـامن عـشر      اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مؤمتر يف املتخذة
 للجنــة التابعــة العاملــة األفرقــة قبــل مــن اختــذت  قــدالــصلة ذات اإلجــراءات معظــم بــأن أفــادف

، وأعرب عن امتنانه جلميع مـن شـاركوا جبهـودهم وتفـانيهم             األعضاء البلدان لقب ومن الدائمة
كمــا أكــد أمهيــة التعــاون الوثيــق بــني البلــدان األعــضاء واملنظمــات  . يف أعمــال اللجنــة الدائمــة

الدوليــة ذات الــصلة مــن أجــل مواجهــة التحــديات العامليــة الكــثرية القائمــة يف جمــال املعلومــات 
  .والتغلب عليهااجلغرافية املكانية 

ــد      - ١٧ ــدأ املــؤمتر نظــره يف البن ــسة نفــسها، ب ــات ’’  مــن جــدول األعمــال، ٦ويف اجلل ورق
ولفت رئيس اجللسة، سوه كينغ بينغ، انتباه املؤمتر إىل الوثائق املقدمـة يف إطـار البنـد                  . ‘‘املؤمتر
ــة ’’، )أ (٦ ــارير القطري ــأن التقــ  ). E/CONF.102/CRP.1-8(‘‘ التق ــؤمتر ب ــغ امل ــة وأبل ارير القطري

لــن تعــرض يف املــؤمتر، وذلــك وفقــا  ) CRPs(والورقــات األخــرى املــصنفة كورقــات اجتمــاع  
 . جرى اتباعها يف املؤمترات السابقةاليتللممارسة 

 األعمــال، جــدول مــن )ب( ٦ البنــد يف نظــره املــؤمتر بــدأ أيــضا، نفــسها اجللــسة ويف  - ١٨
ــاء علــى دعــوة بــشأن اإلجنــاز   ” املعلومــات إدارة  جمــال يفات والتطــورات الورقــات املقدمــة بن

 وتـوىل إمي جـوبن،      .“ئل الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة      فيما يتعلـق مبعاجلـة املـسا      املكانية  اجلغرافية  
الرئيس املـشارك للـدورة الثانيـة للجنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى             

وجهـات نظـر عامليـة بـشأن رؤيـة مبـادرة األمـم              ” نونـة مع رئيـسية  ورقة عرض الصعيد العاملي، 
 ).E/CONF.102/IP.1( “املتحـــدة إلدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة علـــى الـــصعيد العـــاملي

فشرح ضرورة مبادرة األمم املتحـدة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي          
، واســتعرض أوجــه التقــدم احملــرز ومنــها مــثال ‘‘ةمــن أجــل معاجلــة التحــديات العامليــة الراهنــ’’
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دورتــا جلنــة اخلــرباء، والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالتنميــة املــستدامة، وقائمــة  
املسائل الـيت تتـسم باجلـدوى واألمهيـة بوصـفها خريطـة طريـق، وأنـشطة الفريـق املعـين بالرؤيـة              

وقــدم . قبلــة يف جمــال املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة الــذي يتمثــل هدفــه يف حتديــد االجتاهــات امل 
عرضا لألنشطة احلالية املتعلقة بوضـع إطـار عـاملي للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، مبـا يف ذلـك                     
خريطــة طريــق وخطــة عمــل، وبإعــداد بيــان ملبــادئ األخالقيــات يف جمــال املعلومــات اجلغرافيــة 

 ببنـاء القـدرات وبالتـشغيل البـيين للمعلومـات اجلغرافيـة       املكانية، وطََرَح اقتراحا سياساتيا يتعلق  
  .املكانية على الصعيد العاملي

 باهليكـل  الدائمـة املعنيـة    اللجنـة  رئـيس  ،يل بنغدي  توىل ،العامة الثانية أيضا   اجللسة ويف  - ١٩
ــنظم األساســي ــات ل ــة املعلوم ــيا اجلغرافي ــادئ، واحملــيط آلس ــةعــرض  اهل ــة أساســية ورق  معنون

الوثيــق بــني بلــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ مــن أجــل تعزيــز تنميــة املعلومــات اجلغرافيــة التعــاون ”
ــة ــا      ).E/CONF.102/IP.2( “املكاني ــر تنوع ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ هــي األكث ــشرح أن منطق ف

. وحساسية، وتتألف من بلدان متر مبراحل خمتلفة من حيث تنميـة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة           
جة أقوى إىل تعزيز القـدرات الوطنيـة بغيـة احلـد مـن أي تقـدم غـري متـوازن                     ومن مث، توجد حا   

ــة      . يف املنطقــة ــشاملة للوكــاالت املعني ــادة القــدرات ال ــدويل هبــدف زي وشــدد علــى التعــاون ال
  .باملعلومات اجلغرافية املكانية على حنو متوازن

ملــساحة ورســم  املــدير العــام إلدارة ا،عبــد القــادر طيــب  عــرض ،نفــسها اجللــسة ويف  - ٢٠
االسـتفادة مـن اإلجنـازات والتطـورات املتعلقـة بـإدارة            ” معنونـة اخلرائط مباليزيا، ورقـة أساسـية       

فــساق أمثلــة  ).E/CONF.102/IP.3( “املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف معاجلــة القــضايا الوطنيــة
الرؤيـة  : منـها حمددة على مبادرات حكوميـة وطنيـة سـتنتفع مـن املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،                  

ــة     ٢٠٢٠ ــا الرقمي ــوطين؛ وماليزي ــامج التحــول احلكــومي؛ والتحــول ال ــذه  . ؛ وبرن وأتاحــت ه
املبادرات، فضال عـن حتـديات أخـرى مثـل املـشاكل احلـضرية وتغـري املنـاخ، فرصـا السـتخدام                      

  .املعلومات اجلغرافية املكانية املوثوق هبا من أجل حتقيق النتائج املطلوبة يف بيئة السياسات
أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠وواصـــل املـــؤمتر، يف اجللـــسة العامـــة الثالثـــة، املعقـــودة يف   - ٢١

وتـويل سـوه كينـغ بينـغ، كـبري املـساحني            . من جدول األعمال  ) ب (٦، نظره يف البند     ٢٠١٢
أنـشطة اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة          ’’هبيئة األراضي يف سنغافورة، عرض ورقة معنونة        

فـــشرح البيئـــة التعاونيـــة يف جمـــال البيانـــات املكانيـــة      ). E/CONF.102/IP.4(‘ ‘يف ســـنغافورة
بــسنغافورة، الــيت يتعــاون يف إطارهــا القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واجملتمــع علــى إتاحــة          

. واستخدامها يف طائفة واسعة من التطبيقات واخلـدمات املـشتركة          املعلومات اجلغرافية املكانية  
، وهـي خطـة للنـهوض بالـسجل العقـاري           ٢٠٢٠العقاري يف عـام     وعرض أيضا رؤية السجل     
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مـسحا عقاريـا    ’’وأوضح أن نظام املـسح العقـاري احلـايل يف طريقـه ألن يـصبح                . يف سنغافورة 
ففـي املـستقبل القريـب سـيتبني        . ، مع االنتهاء من إعداد سجل ثالثي األبعـاد للعقـارات          ‘‘ذكيا

ــاد يعــ     ــة األبع ــة ثالثي ــسياسات، وصــنع    أن رســم خــرائط طوبوغرافي ــدعم ال ــضل ل ــيلة أف د وس
  .القرارات، وحوكمة البيانات اجلغرافية املكانية

ويف اجللسة نفسها، توىل أمحد فوزي بن نور الدين، نائب املدير العام إلدارة املـساحة                 - ٢٢
األنشطة اجلغرافية املكانيـة، اهلياكـل األساسـية    ’’ورسم اخلرائط يف ماليزيا، عرض ورقة معنونة      

 فأشـار إىل أن حكومـة   ).E/CONF.102/IP.5(‘‘  السياق املـاليزي -انات املكانية واالقتصاد  للبي
ماليزيا قد وضعت سياسات اقتصادية لتوجيه النمـو االقتـصادي للبلـد، وأن احلاجـة تتزايـد إىل                  

. ةاملعلومات اجلغرافية املكانية باعتبارها عامال ُيَمكِّن من تنفيذ السياسات واألنشطة االقتـصادي           
ويف هذا الصدد، اضطلعت اإلدارة، بوصفها املنظمـة الوطنيـة املعنيـة باملـساحة ورسـم اخلـرائط                  

وشــرح . يف ماليزيــا، بــدور هــام يف تــوفري جمموعــات البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة األساســية        
التطورات واالجتاهات اليت تتوخاهـا ماليزيـا مـستقبال، وكيـف أهنـا ستحـسن املـسح العقـاري،                   

البيانــات املكانيــة، والبحــث والتطــوير، واتبــاع منــاذج بيانــات أكثــر مشــوال، ممــا ســيتيح وتبــادل 
  .توليد أشكال أخرى من األنشطة االقتصادية ويسهم بالتايل يف منو االقتصاد الوطين

ويف اجللسة نفسها أيضا، تولت مونكتسيتـسيغ دالكـا، وهـي كـبرية أخـصائيني بـشعبة              - ٢٣
بــإدارة شــؤون األراضـي واجليوديــسيا ورســم اخلــرائط يف منغوليــا،  اجليوديـسيا ورســم اخلــرائط  

ــة    ــة معنونـ ــرض ورقـ ــصادي     ’’عـ ــو االقتـ ــق النمـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــة مـ ــات املكانيـ ‘‘ إدارة املعلومـ
)E/CONF.102/IP.6( تركــــز علــــى اســــتخدام وإدارة املعلومــــات املكانيــــة، والتقــــدم احملــــرز ،

وأوضــحت أنــه ملــا كانــت املعلومــات . ةخيــص اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات املكانيــ فيمــا
املكانية يف منغوليـا تـدار بـصورة غـري فعالـة مـن جانـب عـدة وكـاالت حكوميـة، فقـد قـررت                          

مجـع البيانـات اإلطاريـة للـهيكل األساسـي الـوطين            ’’حكومة منغوليا مؤخرا أن تنفـذ مـشروع         
بيانــات املكانيــة جتنبــا واعتمــدت قانونــا يتعلــق باهليكــل الــوطين األساســي لل‘‘ للبيانــات املكانيــة

وعليـه، ينتظـر أن تـدار وتـوزع البيانـات املكانيـة مـن جانـب موقـع                   . الزدواج العمل والتمويل  
  .شبكي مأذون له، مع إنتاج بيانات معتمدة عن طريق توحيد معايري البيانات

ويف اجللسة العامة الثالثة أيضا، تـوىل تيـو شـيهاي، رئـيس االحتـاد الـدويل للمـساحني،                     - ٢٤
ــة    ــة معنون ــع       ’’عــرض ورق ــة، صــوب إدارة مجي ــات املكاني ــوفري املعلوم ــن خــالل ت ــتمكني م ال

وأكـد أن مـن     . تـصف هيكـل االحتـاد وخطـة عملـه         ،  )E/CONF.102/IP.8(‘‘ املعلومات مكانيا 
املهم، بغية مواجهة التحديات العاملية على حنو فعال، متكني احلكومات واجملتمعات مـن خـالل       

كانيــة، واســتعرض أنــشطة ذات صــلة يقــوم هبــا االحتــاد منــها مــثال منــشوره تــوفري املعلومــات امل
  .من خالل توفري املعلومات املكانية  الذي يتناول متكني اجملتمع٥٨ رقم
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ويف اجللــسة نفــسها، تــوىل كريــشنا راج، وكيــل وزارة إصــالح األراضــي وإدارهتــا يف    - ٢٥
ــة     ــة معنون ــرض ورق ــال، ع ــات املت ’’نيب ــة يف    التحــديات واإلمكان ــات املكاني ــإدارة البيان ــة ب علق

فأوضح بإجياز سياق نيبال وشرح املعلومات املكانية اليت أنتجهـا          ). E/CONF.102/IP.9(‘‘نيبال
وأكـد أن احلكومـة ُتبـدي، يف هـذه املرحلـة           . القطاعان العام واخلاص لألغراض العامة يف نيبال      

مية احلكومـة اإللكترونيـة الـيت تقـود الـتغري       املبكرة إلدارة املعلومات املكانية، اهتماما جديدا بتن      
  .يف دور احلكومة

ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، تــوىل شــاندرا بــال، نائــب رئــيس إدارة املــساحة يف اهلنــد،     - ٢٦
ــة    ــة معنون ــد      ’’عــرض ورق ــة يف اهلن ــن أجــل ختطــيط التنمي ــة م ــات املكاني ‘‘ حتــسني إدارة البيان

)E/CONF.102/IP.7 .(ثانيــة عــشرة وقــدم اخلطــة اخلمــسية ال)الــيت ترمــي إىل ) ٢٠١٢-٢٠٠٧
كما شـرح نظـام   . حتسني استراتيجية إدارة البيانات، ومجع البيانات املكانية من مصادر متنوعة    

ــرامج البحــث والتطــوير يف جمــال        ــد أحــد ب ــذي يع ــة ال ــاملوارد الطبيعي ــة ب ــات املتعلق إدارة البيان
نـات املكانيـة الـذي يـشكل إطـار احلوكمـة            املعلومات اجلغرافية، واهليكل األساسي الوطين للبيا     

  .إلدارة البيانات اجلغرافية املكانية، والسياسات الوطنية املتصلة بتبادل البيانات والوصول إليها
أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠وواصـــل املـــؤمتر يف جلـــسته العامـــة الرابعـــة، املعقـــودة يف    - ٢٧

سـيمون كاسـتيللو، رئـيس الفريـق        وتوىل  . من جدول األعمال  ) ب (٦، نظره يف البند     ٢٠١٢
دور ’’الــوطين للمعلومــات اجلغرافيــة بوكالــة علــوم األرض يف أســتراليا، عــرض ورقــة معنونــة    

ــة يف إدارة الكــوارث    الــسلطات الوطنيــة ــة املكاني ــة باملعلومــات اجلغرافي  وجهــات نظــر -املعني
ــترالية  ــة  ). E/CONF.102/IP.10(‘‘ ٢٠١٣-٢٠١٠أسـ ــسلطات الوطنيـ ــح أن الـ ــة فأوضـ  املعنيـ

باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة تقــوم بــدور متزايــد يف تــوفري بيانــات متــسقة وموثــوق هبــا أثنــاء   
وشـــرح، مـــستندا إىل دراســـة حالـــة، اســـتجابة . حـــاالت الطـــوارئ ويف إدارة هـــذه احلـــاالت

  .٢٠١١ و ٢٠١٠احلكومة بعد الفيضانات املدمرة اليت حدثت يف أستراليا يف عامي 
ة نفــسها، تــوىل جــون فابيــك، مــدير إدارة إدارة املعلومــات باهليئــة الوطنيــة  ويف اجللــس  - ٢٨

حتقيــق التكامــل بــني البيانــات  ’’لرســم اخلــرائط ومعلومــات املــوارد يف الفلــبني، ورقــة معنونــة   
فأفـاد بـأن كـوارث طبيعيـة عديـدة          . )E/CONF.102/IP.11(‘‘وتبادهلا ألغـراض إدارة الكـوارث     
ن خططــا وسياســات وطنيــة قــد اســتحدثت للحــد مــن أخطــار  حــدثت يف الفلــبني مــؤخرا، وأ

ــة ودورهــا، بوصــفها مــصدرا للخــرائط األساســية     . الكــوارث وإدارهتــا  وشــرح مــشاركة اهليئ
، وهـو مـشروع لرسـم خـرائط         READYواملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة اجلوهريـة، يف مـشروع           

. مـستوى اجملتمـع احمللـي   لألخطار وتقييمها من أجل إدارة أخطار الكوارث بشكل فعـال علـى      
كمــا شــرح عمليــة إنــشاء بوابــة جغرافيــة يف الفلــبني تــوفر إطــارا مــشتركا للبيانــات اجلغرافيــة     

  .املكانية
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ويف اجللسة نفـسها أيـضا، تـوىل كاسوشـيغي كاواسـي، مـدير شـعبة الـشؤون الدوليـة                      - ٢٩
ــ’’هبيئــة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف اليابــان، عــرض ورقــة معنونــة    ف اســتجابت اهليئــة كي

الوطيـــة للمعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة يف اليابـــان للزلـــزال الكـــبري الـــذي وقـــع يف شـــرق         
فأشار إىل الضرر اهلائل الذي سـببه الزلـزال الكـبري الـذي وقـع       ). E/CONF.102/IP.12(‘‘اليابان

جلغرافيـة  ، وأنشطة االسـتجابة الـيت قامـت هبـا هيئـة املعلومـات ا              ٢٠١١يف شرق اليابان يف عام      
وأكـد أن اهليئـة سـتبذل،     . املكانية اليت أنشأت فريـق دعـم ووفـرت معلومـات جغرافيـة مكانيـة              

استنادا إىل ما حققته من إجنازات ومـا تواجهـه مـن حتـديات، قـصارى اجلهـد لتـوفري منتجـات                      
يف تغـيري الـسياق االجتمـاعي بوصـفها          من املعلومات اجلغرافية املكانية، وستؤدي دورا متزايـدا       

  .اهليئة الوطنية للمعلومات اجلغرافية املكانية
ويف اجللـــسة العامـــة الرابعـــة أيـــضا، تـــوىل بيمـــان بكتـــاش، املـــدير العـــام إلدارة نظـــام   - ٣٠

املعلومــات اجلغرافيــة واهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة بــاملركز الــوطين لرســم اخلــرائط يف     
طة مجهوريــة إيــران اإلســالمية املتعلقــة أنــش’’مجهوريــة إيــران اإلســالمية، عــرض ورقــة معنونــة  

‘‘ باهليكـــــل األساســـــي للبيانـــــات املكانيـــــة وبتبـــــادل البيانـــــات ألغـــــراض إدارة الكـــــوارث
)E/CONF.102/IP.13 .(          ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١١فارتكز على الزلزال األخري الـذي وقـع يف 

ــل    ــى حتلي ــة، وعل ــة حال ــران اإلســالم      كدراس ــة إي ــرب مجهوري ــشري يف مشــال غ ــشوه الق ية الت
ــليم     ــة إىل هيكـــل أساســـي سـ ــاملي لتحديـــد املواقـــع، ليـــشرح احلاجـ ــام العـ ــتناد إىل النظـ باالسـ
للمعلومات املكانية من أجـل التنميـة املـستدامة، ودور وأنـشطة املركـز الـوطين لرسـم اخلـرائط                    

وبعـد هـذا الـشرح، قـام علـى سـلطانبور، نائـب املـدير العـام إلدارة مـسح                     . يف إدارة الكوارث  
ملركز الوطين لرسم اخلرائط، باستكمال العرض فأوضح التشوه القـشري يف منطقـة             األراضي با 

واسـتعرض أمثلـة توضـيحية تتعلـق بـزالزل كـربى وبنتـائج التحليـل                . مجهورية إيران اإلسـالمية   
  .اجليوديسي

ويف اجللـسة نفـسها، تـوىل روب ديـاكني، الــرئيس الـتقين ملكتـب املعلومـات اجلغرافيــة          - ٣١
فتنـاول اجلهـود   ). E/CONF.102/IP.14(يوزيلندا، عرض التقرير القطري لنيوزيلنـدا   املكانية يف ن  

ــدا يف إنــشاء هيكــل       ــة املكــاين بنيوزيلن ــة املكاني الكــبرية الــيت يبــذهلا مكتــب املعلومــات اجلغرافي
 ٢٠١٠أساسي وطين للبيانات املكانية يف أعقاب الزلـزالني اللـذين وقعـا بكـانتربريي يف عـامي           

ــ. ٢٠١١ و ــع يف شــباط  فاس ــذي وق ــزال ال ــر /تجابة للزل ــاة   ٢٠١١فرباي ــسبب يف وف ــذي ت  وال
 بليـون دوالر وُسـجِّل بوصـفه ثـاين أكـرب الكـوارث              ٢٠شخصا ويف أضرار تبلغ قيمتـها        ١٨٥

الطبيعية يف نيوزيلندا، وضع املكتب استراتيجية قصرية األجل وطويلة األجـل اسـتنادا إىل نظـام            
  .املعلومات اجلغرافية
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تيـواري، موظـف الـشؤون االقتـصادية بـشعبة          .  اجللسة نفسها أيضا، تـوىل رام س       ويف  - ٣٢
تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت واحلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث باللجنـــة االقتـــصادية         

نظام املعلومات اجلغرافية املكانية مـن      ’’واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، عرض ورقة معنونة        
فـــشرح  ). E/CONF.102/IP.15(‘‘ آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ   أجـــل إدارة أخطـــار الكـــوارث يف  

تسببه الكوارث من خسائر وما ينجم عنها من آثار يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأكـد          ما
وعمـال علـى دعـم      . أن التأثريات اجملتمعـة تكـون أشـد خطـورة يف البلـدان املنخفـضة القـدرات                

 مبــادرة اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة تنميــة قــدرات البلــدان املعرضــة ملخــاطر عاليــة، شــرح
حتــسني التأهــب ملواجهــة أخطــار الكــوارث يف منطقــة اللجنــة ’’آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعنونــة 

ــادئ    ــة آلســيا واحملــيط اهل ــصادية واالجتماعي ــة     ‘‘ االقت ــضية عــدم قابلي ــيت ترمــي إىل معاجلــة ق ال
مات اجلغرافية املكانيـة وإىل تعزيـز قـدرة         املعلو/التشغيل البيين للمعلومات ذات اإلسناد اجلغرايف     

  .احلكومات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
ــودة يف       - ٣٣ ــسة املعق ــة اخلام ــسته العام ــؤمتر، يف جل ــشرين األول٣١وواصــل امل ــوبر / ت أكت

ــد  ٢٠١٢ ــانغ جــي، مــديرة املركــز   . مــن جــدول األعمــال ) ب (٦، نظــره يف البن وتولــت جي
حتـديث املـسند اجليوديـسي الـوطين        ’’الصني، عرض ورقة معنونـة      الوطين للهندسة اجلغرافية يف     

فقدمت تقريرا عن املسند اجليوديسي التقليـدي يف الـصني،          ). E/CONF.102/IP.16(‘‘يف الصني 
والربنامج اجلديد لتحديث املسند اجليوديسي الوطين احلايل من خـالل النظـام العـاملي للمالحـة                

ــسواتل وشــبكة احملطــات املر   ــة األساســية    بواســطة ال ــشبكة الوطني ــة باســتمرار، وال ــة العامل جعي
وسيتحقق هذا من جانب مركز البيانات التابع للمسند اجليوديسي يف الصني خـالل             . للجاذبية

وقامــت أخــريا بعـــرض النظــام العــاملي بايـــدو     ). ٢٠١٦-٢٠١٢(الــسنوات األربــع القادمـــة   
)Beidou (للمالحة بواسطة السواتل .  

هيون، املستشار األقدم باملعهـد الـوطين للمعلومـات          - سها، توىل جاي  ويف اجللسة نف    - ٣٤
ــة     ــة معنون ــا، عــرض ورق ــة كوري ــة يف مجهوري ــة   ’’اجلغرافي ــسي مــن أجــل التنمي اإلطــار اجليودي

فـــشرح تـــاريخ الـــشبكة اجليوديـــسية ). E/CONF.102/IP.17(‘‘املـــستدامة يف مجهوريـــة كوريـــا
ح أن تراتبية نقاط املراقبة الوطنيـة قـد حـددت بدقـة            وأوض. وحالتها الراهنة يف مجهورية كوريا    

. ٢٠١٢عالية مع بناء حمطات القياس بالتداخل الضوئي على خط قاعدي طويل جـدا يف عـام           
وكان من بني التغريات البارزة اليت تناوهلا نقطة املراقبة املوحـدة الـيت حتتـوي يف آن واحـد معـا                     

ــاع األ   ــسية، واالرتف ــى اإلحــداثيات اجليودي ــة  عل ــة اجلاذبي ــومتري، وقيم ــام  . رث ــرح يف اخلت واقت
اعتماد نظـام جيوديـسي عـاملي وتوحيـد نظـام االرتفاعـات مـن أجـل دعـم كـثري مـن املـشاكل                         

  .العلمية العاملية بشكل فعال
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ويف اجللسة نفسها أيضا، توىل صـمويال نايـسيغوسيغو، مـدير رسـم خـرائط األراضـي                   - ٣٥
ملـــوارد املعدنيـــة يف فيجـــي، عـــرض ورقـــة معنونـــة ومعلومـــات األراضـــي بـــوزارة األراضـــي وا

، تــسلط الــضوء علــى نظــام  )E/CONF.102/IP.18( ‘‘املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف فيجــي ’’
معلومــات األراضــي يف فيجــي بوصــفه مبــادرة تــستهدف توحيــد معلومــات األراضــي وتزويــد  

د اجليوديـسي جلـزر     كمـا شـرح املـسن     . مجاعات املستخدمني مبنفذ مشترك يسهل الوصول إليـه       
فيجي، وذكر أن احلكومة قد بذلت جهودا للتغلـب علـى حتـديات مثـل نوعيـة البيانـات وبنـاء                     

  .القدرات، وأشار إىل ضرورة وضع تشريع للتمكن من مواصلة ذلك
ــة       - ٣٦ ــة الدوليـ ــن الرابطـ ــون، مـ ــون داوسـ ــوىل جـ ــضا، تـ ــسة أيـ ــة اخلامـ ــسة العامـ ويف اجللـ

ــة    ــة معنونـــ ــرض ورقـــ ــسيا، عـــ ــستدامة   ’’للجيوديـــ ــة املـــ ــل التنميـــ ــن أجـــ ــسيا مـــ ‘‘ اجليوديـــ
)E/CONF.102/IP.19 .(          فاستعرض النظام العاملي للمراقبة اجليوديسية، بوصفه نشطا رئيـسيا يف

جمال اجليوديسيا يهدف إىل حتقيق تكامل بني اخلدمات الـيت تتيحهـا كـل التقنيـات اجليوديـسية                  
ــسية، مثــل النظــام العــاملي للمالحــة بوا    ــساتلية الرئي ــزري   ال ــد املــدى اللي ــسواتل، وحتدي ســطة ال

القياس بالتداخل الضوئي على خط قاعـدي طويـل جـدا، وتـسجيل دوبلـر املـداري                 الساتلي، و 
وشـرح إطـار اإلسـناد      . والتحديد اإلشعاعي للمواقع املتكاملني بواسطة الساتل، ومـا إىل ذلـك          

يـد املوثـوق بـه، وأكـد        األرضي اجليولوجي، الذي يعـد إطـار اإلسـناد اجليوديـسي العـاملي الوح             
ــة للـــهياكل األساســـية     ــتدامة، وحتـــسني الـــشبكة العامليـ أمهيـــة تبـــادل البيانـــات ألغـــراض االسـ

  .اجليوديسية، ودعم خدمات النظام العاملي للمراقبة اجليوديسية
رؤيــة مبــادرة األمــم ’’ويف اجللــسة نفــسها، عقــد املــؤمتر حلقــة نقــاش بــشأن موضــوع    - ٣٧

ات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي فيما خيص منطقة آسـيا واحملـيط             دارة املعلوم  إل املتحدة
ــادئ ــة النقــاش هريوشــي موراكــامي مــن اليابــان،         . ‘‘اهل وكــان مــن بــني املــشاركني يف حلق

وســنجاي كومــار مــن منظمــة وســائط املعلومــات واالتــصاالت اجلغرافيــة املكانيــة، وصــمويال   
وتــوىل ويل بنغــدي، . االحتــاد الــدويل للمــساحنينايــسيغوسيغو مــن فيجــي، وتيــو شــيهاي مــن  

رئيس املؤمتر واللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط           
وأكد أمهيـة آليـة اللجنـة الدائمـة لتنـسيق األنـشطة       . اهلادئ، رئاسة حلقة النقاش وقام بافتتاحها 

انية على الصعيد العاملي فيما بـني الـدول األعـضاء واملنظمـات             املتعلقة باملعلومات اجلغرافية املك   
الدولية، وضرورة أن تعزز اللجنة الدائمة دورها بوصفها آليـة أنـشئت علـى الـصعيد اإلقليمـي                   

وشـدد املـشاركون األربعـة يف       . بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع جلنة اخلرباء، بني جهات أخرى        
موا وجهـات نظـر وطنيـة ودوليـة وصـناعية تتـصل بأمهيـة             حلقة النقاش على هذا التـصريح وقـد       

هــذا التنــسيق بــني منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ واملبــادرات العامليــة املتعلقــة بــإدارة املعلومــات    
كمــا أكــدت حلقــة النقــاش، لــدى النظــر يف دور الــسلطات الوطنيــة املعنيــة . اجلغرافيــة املكانيــة
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ور اجلهات املـَُوفِّرة للمعلومات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق          باملعلومات اجلغرافية املكانية، أمهية د    
والوديعة هلا؛ وحتديـد املعـايري واألطـر؛ وحتقيـق التكامـل بـني البيانـات وإيـصاهلا؛ والنـهوض                     هبا

  . بأطر السياسات اجلغرافية املكانية الوطنية
يـة الـثالث،    ، اجتمعـت اللجـان التقن     ٢٠١٢أكتـوبر   /تشرين األول  ٣١وبعد ظهر يوم      - ٣٨
وازيـة مـن أجـل مناقـشة خمتلـف املواضـيع            ت يف اجللسة العامـة األوىل، يف جلـسات م         تنشئ أُ يتال

لى املؤمتر يف جلسته العامـة      ع عرض ستُ  اليت  نصوص مشاريع القرارات   والعمل على ذات الصلة   
  .ا واعتمادهاللنظر فيه
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 الفصل الثالث
 اختتام املؤمتر    

 نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١ يف    املعقـودة  ،الـسادسة لـسته العامـة      املؤمتر يف ج   ُعرضت على   - ٣٩
للجنــة امقــرر قــدم و. التقنيــةتقــارير اللجــان ،  مــن جــدول األعمــال٧ البنــد  إطــار، يف٢٠١٢

ــان(األوىل، شــيغريو ماتــسوزاكا  ــة،  مقــرر ، و)الياب ــة الثاني ــاكني اللجن ــدا(روبــرت دي  ،)نيوزيلن
 هبـا  تاضـطلع  عـن األعمـال الـيت     تقـاريرهم  ،)أستراليا(سيمون كاستيللو   اللجنة الثالثة،   مقرر  و

 ). األول والثاين والثالثاتانظر املرفق ( من هذه اللجان جلنةكل

 مــن جــدول األعمــال، جــدول  ٨ يف إطــار البنــد ،، اعتمــد املــؤمترنفــسهاويف اجللــسة   - ٤٠
واحملـيط اهلـادئ،     لرسـم اخلـرائط آلسـيا        العـشرين  األمم املتحدة اإلقليمي      ملؤمتر األعمال املؤقت 

 ).انظر املرفق الرابع(الذي عمم يف ورقة غري رمسية 

سـتة مـشاريع    :  مـشاريع قـرارات    واعتمد تـسعة  ، ناقش املؤمتر    نفسها أيضا ويف اجللسة     - ٤١
تــه اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل  مــشروع قــرار اقترحو ؛ أوصــت هبــا اللجــان التقنيــة قــرارات

فية املكانيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ؛ ومـشروع قـرار مقـدم مـن                 األساسي لنظم املعلومات اجلغرا   
 لرسـم   العـشرين  األمم املتحـدة اإلقليمـي       مؤمتر بشأن عقد    املشاركني يف املؤمتر؛ ومشروع قرار    

 ).انظر الفصل الرابع(ادئ اخلرائط آلسيا واحمليط اهل

اعتمـاد   ’’مـال،  مـن جـدول األع  ٩يف إطـار البنـد   و،  العامة السادسة أيـضا   ويف اجللسة     - ٤٢
 قـدم   ،‘‘ عشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           التاسعتقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي      

واعتمــد املــؤمتر مــشروع التقريــر .  يف ورقــة غــري رمسيــةكمــا وردملــؤمتر ااملقــرر مــشروع تقريــر 
ة، بغيـة تقدميـه إىل    النهائية، بالتشاور مـع األمانـة العامـ    تهصيغيف  لتقرير  ضع ا بأن ي وأذن للمقرر   

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي الختاذ اإلجراء املناسب

 األمـم املتحـدة    اختتام أعمال مـؤمتر ، أدىل رئيس املؤمتر ببيان وأعلن    نفسهاويف اجللسة     - ٤٣
  . عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئالتاسعاإلقليمي 
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 الفصل الرابع
 القرارات اليت اختذها املؤمتر  

  
 قائمة القرارات -ألف   

   ياجليوديسياإلطار   - ١
   الكوارثإدارة تبادل البيانات وحتقيق التكامل بينها ألغراض  - ٢
  املعلومات املكانية وحتديثها احلصول على  - ٣
  اخلدمات الذكية إليصال املعلومات اجلغرافية املكانية  - ٤
  واستخدامهاالقدرة على إيصال املعلومات اجلغرافية املكانية   - ٥
  جدوى ومنافع املعلومات اجلغرافية املكانية  - ٦
  بيان مشترك ملبادئ األخالقيات  - ٧
  التنسيق بني املبادرات اإلقليمية والعاملية بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  - ٨
  لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئالعشرونمؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي   - ٩

  
 صوص القراراتن  -باء   

  اجليوديسياإلطار  -  ١  

 ،إن املؤمتر 

بأن اهلياكل األساسية واملنتجات واخلـدمات اجليوديـسية تـدعم تكنولوجيـا             إذ يعترف  
حتديد املواقع بواسطة الـسواتل، وتـوفر إطـارا جلميـع األنـشطة اجلغرافيـة املكانيـة، وتعـد عـامال                  

نيـة، والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث، وحتقيـق التنميـة              رئيسيا يتيح التشغيل البيين للبيانات املكا     
 املستدامة،

بأن هذه قضية هامة يتعني على جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـات             يعترف أيضا وإذ   
 اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي أن تنظر فيها التشاور مع الدول األعضاء،

وحتــسني الــشبكة العامليــة للــهياكل  باحلاجــة إىل ضــمان اســتدامة  يعتــرف كــذلكوإذ  
النظام العاملي للمراقبة اجليوديـسية،     /األساسية، وخدمات ومنتجات الرابطة الدولية للجيوديسيا     

 مبا يف ذلك إطار اإلسناد األرضي الدويل،
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علــى حتديــد الواليــات وتقــدمي  الــدول األعــضاء مــساعدةضرورة بــ  أيــضايعتــرفوإذ  
 ت واملنتجات واخلدمات اجليوديسية،الدعم فيما خيص توفري البيانا

باملشاكل املرتبطة بنقص التنـسيق بـني الـدول األعـضاء وبـضرورة           يعترف كذلك وإذ   
  وضع ترتيبات مؤسسية وأطر تنسيقية، مبا يف ذلك بني املناطق،

 بالتقدم الذي أحرزته اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل األساسـي لنظـام                وإذ حييط علما    
غـرايف آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وفريقهـا العامـل املعـين بالتكنولوجيـات والتطبيقـات                  املعلومات اجل 

  اجليوديسية يف حتسني ترتيبات تبادل البيانات والتعاون الدويل،
 مبا لدى السلطات الوطنيـة املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة              وإذ حييط علما أيضا     

املنافع اليت ميكن حتقيقها مـن حتـسني التواصـل بـني      والرابطة الدولية للجيوديسيا من خربات، وب     
  احلكومات والرابطة،

 احلساسيات األمنية والتجارية اليت ميكن أن ينطوي عليهـا تبـادل          وإذ يضع يف اعتباره     
  البيانات،
وقدرتــه،   ضــرورة حتــسني اســتدامة النظــام العــاملي للمراقبــة اجليوديــسية      وإذ يــدرك  

  ر اإلسناد األرضي الدويل،وضرورة تشجيع ودعم اعتماد إطا
  التحديات اليت تواجه بناء القدرات التقنية يف البلدان النامية،وإذ يدرك كذلك  

 :مبا يليالدول األعضاء  يوصي 

أن حتث جلنة اخلرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد           )أ(  
تمــاد ومــساندة إطــار إســناد جيوديــسي العــاملي علــى أن تتــشاور مــع الــدول األعــضاء بــشأن اع

 عاملي، ووضع خريطة طريق لتنفيذه؛

أن تشارك يف النظام العـاملي للمراقبـة اجليوديـسية وأن تتعهـد بالتزامـات إزاءه                  )ب(  
  ضمانا الستدامته يف األجل الطويل؛

أن تدعم اعتماد إطار اإلسناد األرضي الدويل عن طريق املشاركة يف الـربامج               )ج(  
  ديسية اإلقليمية، مثل إطار اإلسناد اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ؛اجليو

أن تعمـــل علـــى ربـــط وتبـــادل البيانـــات املتعلقـــة بـــنظم اإلســـناد الوطنيـــة          )د(  
   لالرتفاعات؛
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ــادل،  )هـ(   ــا يف     أن تتب ــة األساســية، مب بأشــكال مفتوحــة، جمموعــات بيانــات املراقب
ي للمالحــة بواســطة الــسواتل، وقياســات املناســيب   ذلــك البيانــات املــستقاة مــن النظــام العــامل  

 اجليوديسية واجلاذبية األرضية واملد واجلزر؛ 

تقدمي الدعم خلرباء اجليوديسيا من الدول األعضاء حلضور املنتديات اإلقليميـة             )و(  
  .بالتكنولوجيات والتطبيقات اجليوديسية، مثل اجتماعات الفريق العامل املعين املناسبة

  
 ادل البيانات وحتقيق التكامل بينها ألغراض إدارة الكوارثتب -  ٢  

 إن املؤمتر،  

ــة       إذ يعتــرف  ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ معرضــة لكــثري مــن األخطــار الطبيعي ــأن منطق ب
ــدمرة  ــة يف إتاحــة      ،والكــوارث امل ــالغ األمهي ــؤدي دورا ب ــة ت ــة املكاني ــات اجلغرافي ــأن املعلوم  وب

  ل تقدمي الدعم يف حاالت الطوارئ واالستجابة هلا،املعلومات يف الوقت املناسب من أج
 إىل أنــه يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة  وإذ يــشري  

، حث املـؤمتر احلكومـات واملنظمـات علـى االلتـزام باحلـد مـن                )١(‘‘املستقبل الذي نصبو إليه   ’’
عات علـى مواجهـة الكـوارث، وفقـا ملـا تـسمح بـه           الكوارث من أجل تعزيز قدرة املدن واجملتم      

  ظروفها وقدراهتا،
 إىل أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة قد أقر حتديدا، يف الفقـرة              وإذ يشري أيضا    
بأمهيــة إجــراء تقييمــات شــاملة للمخــاطر واألخطــار، وتبــادل  ’’، )١( مــن وثيقتــه اخلتاميــة١٨٧

 ،‘‘بادل معلومات جغرافية مكانية موثوق هبااملعارف واملعلومات، مبا يف ذلك ت

 أن إحدى املسائل الـواردة يف قائمـة املـسائل املعروضـة علـى جلنـة اخلـرباء                   وإذ يالحظ   
املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي لبحثها تضمنت تبادل املعلومـات             

  قة رمسية ومستدامة،اجلغرافية املكانية بني الوكاالت احلكومية بطري
 املــشاريع واألنــشطة الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة القائمــة ذات   وإذ يــضع يف اعتبــاره  

  الصلة بتبادل البيانات ألغراض إدارة الكوارث،
 أن تنفيــذ أي حــل لتحــسني تبــادل البيانــات واملعلومــات  وإذ يــضع يف اعتبــاره أيــضا  

هــــم الحتياجــــات خمتلــــف املــــستخدمني، ألغــــراض إدارة الكــــوارث يــــتعني أن يــــستند إىل ف
 واالعتراف بتباين اهلياكل األساسية للبيانات املكانية ومضموهنا بني الدول األعضاء،

__________ 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )١(  
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ــة آلســيا        يوصــي  ــنظم املعلومــات اجلغرافي ــة باهليكــل األساســي ل ــة الدائمــة املعني اللجن
 :أن تقوم مبا يلي بواحمليط اهلادئ

اجلغرافيـة الوطنيـة والدوليـة القائمـة لتبـادل          إجراء حبوث أولية بشأن البوابـات         )أ(  
البيانات واملعلومات املتصلة بإدارة الكوارث من أجل حتديـد األنـواع املختلفـة مـن احتياجـات               

مثـل تقيـيم    (املستخدمني املرتبطة بشىت أنواع املخاطر، وخمتلف مراحل أنشطة إدارة الكـوارث            
وكيفيــة انعكــاس ذلــك علــى االحتياجــات ، )املخــاطر؛ وختطــيط التأهــب؛ واإلنقــاذ؛ واإلنعــاش

 املتعلقة بالبيانات؛

اتباع هنج تدرجيي يف إقامة مشروع منوذجي دون إقليمـي مـستند إىل املعـايري،         )ب(  
ألغــراض إدارة الكــوارث بغيــة إيــضاح كيفيــة جتميــع    واحــد أو أكثــر، لــدعم تبــادل البيانــات 

 ؛ة على املستوى اإلقليميالبيانات والبيانات الوصفية واخلدمات الشبكية الوطني

الــشروع يف تــصميم وتنفيــذ بوابــة جغرافيــة إقليميــة إلدارة الكــوارث، علــى أن     )ج(  
  .يكون اهلدف املتوخى، كنتيجة دنيا، هو إنشاء بوابة دون إقليمية خالل السنوات الثالث املقبلة

  
 احلصول على املعلومات املكانية وحتديثها -  ٣  

 ،إن املؤمتر 

زايد أمهية املعلومات املكانية لكثري من جوانب النمو االقتـصادي والتنميـة            ت يالحظإذ   
 ،اجملتمعية

تزايــد دور قواعــد البيانــات املوزعــة والقابلــة للتــشغيل البــيين الــيت      أيــضاوإذ يالحــظ 
 ،تنشئها وحتدثها البلدان واملناطق املختلفة من أجل دعم املعاجلة والبحث الشبكيني

وافر معلومات جغرافية مكانية حديثة ومتكاملـة تكـامال سـليما           بضرورة ت  يعترفوإذ   
مــن أجــل التطبيقــات الــيت يعــد الــزمن عنــصرا حامســا فيهــا، مثــل احلكومــة اإللكترونيــة وإدارة   

   ،حاالت الطوارئ وإدارة الكوارث
 مبنافع تبـادل املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق هبـا واسـتخدامها                وإذ يعترف أيضا    
  شتركة،بصورة م
 بأمهية زيـادة اجلهـود الوطنيـة، مبـا يف ذلـك االسـتثمارات، الراميـة                 وإذ يعترف كذلك    

 وحتديثها ونشرها، إىل احلصول على املعلومات اجلغرافية املكانية

الــدول األعــضاء احلــصول علــى املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة         ُتَحــسِّنبــأن يوصــي 
 :وحتديثها عن طريق ما يلي
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ــ  )أ(   ــة   تعزيـــز اسـ ــة مكانيـ ــة، ومعلومـــات جغرافيـ ــزة استـــشعار متنوعـ تخدام أجهـ
تصويرية وطوعية من أجـل اإلسـراع باحلـصول علـى املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق هبـا                     

 وحتديثها؛

جتريــب وتقيــيم اســتخدام املعلومـــات اجلغرافيــة املكانيــة األساســية املتعـــددة         )ب(  
 .ية واإلقليميةاالستخدامات يف التطبيقات احمللية الوطن

  
 اخلدمات الذكية إليصال املعلومات اجلغرافية املكانية -  ٤  

 إن املؤمتر، 

أن تزايــد اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى اإلنترنــت قــد غــري     يالحــظإذ  
 ، بصفة مستمرة من طريقة عمل احلكومات وتعاملها فيما خيص املعلومات واخلدمات

الـسحابية مـن أجـل تـوفري        /ه إىل استخدام التطبيقـات الـشبكية      االجتا يالحظ أيضا وإذ   
ــصات اخلــدمات        ــها، وإتاحــة من ــة ومعاجلت ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة إلدارة املعلوم خــدمات ذكي

 ،اخلاصة هبا

السحابية من إمكانـات لكـل مـن معاجلـة          / مبا تتيحه اخلدمات الشبكية    حييط علما وإذ   
   والدينامية وإيصاهلا وتطبيقها،البيانات اجلغرافية املكانية الثابتة 

 بــأن املنظمــات الدوليــة املعنيــة باملعــايري، مثــل املنظمــة الدوليــة   وإذ حيــيط علمــا أيــضا  
للتوحيد القياسي واحتاد املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة املفتـوح، تعكـف علـى اسـتحداث معـايري         

 إليصال املعلومات اجلغرافية املكانية وتبادهلا،

دم الـسلطات الوطنيـة املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة وتتبـادل               بأن تـستخ  يوصي    
سحابية وخدمات ذكية أخـرى مـن أجـل إدارة املعلومـات            /املعارف عن طريق منصات شبكية    

 .اجلغرافية املكانية ومعاجلتها وعرضها تصويريا وحتليلها وإيصاهلا بطريقة دينامية
  

 افية املكانية واستخدامهاالقدرة على إيصال املعلومات اجلغر -  ٥  

 إن املؤمتر، 

 يف منطقة آسـيا      األساسية  املكانية تنمية املعلومات اجلغرافية  ز يف   التقدم احملر إذ يالحظ    
 واحمليط اهلادئ،

التفــاوت يف نــضج اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة داخــل    أيــضاوإذ يالحــظ  
  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
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واملهنيني الـوطنيني املعنـيني باملعلومـات اجلغرافيـة          اجة السلطات  ح وإذ يالحظ كذلك    
 املكانية إىل حتديث معارفهم املتعلقة باملعلومات اجلغرافية املكانية وتبادهلا،

بتزايد الطلب على املعلومات اجلغرافية املكانية لدعم الوظـائف احلكوميـة            يعترفوإذ   
 ،ورفاه اجملتمع

لـوطنيني املعنـيني باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف الـدول             الـسلطات واملهنـيني ا     يوصي 
واســتخدامها عــن  األعــضاء بتوســيع نطــاق قــدراهتم علــى إيــصال املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة 

طريــق وضــع بــرامج عمــل مــشتركة للتثقيــف والتــدريب وبنــاء القــدرات بــشأن احلــصول علــى 
  . وتطبيقهااملعلومات اجلغرافية املكانية وإدارهتا وإيصاهلا

  
 جدوى املعلومات اجلغرافية املكانية ومنافعها -  ٦  

 إن املؤمتر، 

مبا للمعلومات واخلرائط اجلغرافية املكانية الـيت ُيَعـوَّل عليهـا وُيوثـق هبـا مـن            يعترفإذ   
ــة     ــة، والتنميـ ــوارد الطبيعيـ ــة باالســـتخدام املـــستدام للمـ ــرارات املتعلقـ ــنع القـ نفـــع هائـــل يف صـ

 اه اجملتمع،االقتصادية، ورف

احلاجة إىل تعزيز التثقيف والتـدريب بـشأن املعلومـات اجلغرافيـة             يضع يف اعتباره  وإذ   
املكانية يف صفوف حكومات البلدان، ومتخذي القرار، وصناعة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة              

 ومستخدميها،

صة للـسنة   األعمال التحضريية اليت تقوم هبـا اللجنـة املخصـ          يضع يف اعتباره أيضا   وإذ   
الدولية للخرائط التابعة للرابطة الدولية لرسم اخلرائط، ودعم هـذه املبـادرة مـن جانـب اجمللـس                  

   املشترك جلمعيات املعلومات اجلغرافية املكانية،
يف  وتـنظم سـنة دوليـة لرسـم اخلـرائط           الرابطة الدولية لرسم اخلرائط بـأن تعلـن        يوصي  

 .٢٠١٥عام 
  

 خالقياتبيان مشترك ملبادئ األ  -  ٧  

 إن املؤمتر، 

الــدوائر املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة إىل بيــان مببــادئ   حاجــة  بــأنيعتــرف إذ 
لألخالقيات قد أثريت يف عـدد مـن املناقـشات احلكوميـة الدوليـة الـيت جـرت مـؤخرا، بوصـفه                      

  وسيلة لتعزيز ثقة اجلمهور باملعلومات اجلغرافية املكانية،
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 مببــادئ لألخالقيــات قــد نــوقش يف الــدورة الثانيــة للجنــة اخلــرباء  أن بيانــاوإذ يالحــظ  
  املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي،

 أن جلنة اخلرباء قـد طلبـت مـن األمانـة أن تواصـل التـشاور بـشأن                  وإذ يالحظ كذلك    
  وأن تقدم تقريرا عنه إىل اللجنة،‘‘ بيان املبادئ املشترك’’

 أن عدة هيئات ورابطات مهنيـة وصـناعية متتثـل بالفعـل لبيانـات أو مبـادئ            ذ يدرك وإ  
  لألخالقيات،

 بأن تصدر جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد                يوصي  
  .العاملي بيانا لألخالقيات من أجل الدوائر املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانية

  
 نسيق بني املبادرات اإلقليمية والعاملية املتعلقة بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةالت  -  ٨  

  إن املؤمتر، 
 املتخـذ يف مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثالـث عـشر لرسـم                  ١٦ إىل القرار    إذ يشري   

 بــأن ينــاقش ويتفــق، ضــمن مجلــة أمــور، بــشأن معــايري نظــم  )٢(اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ
ملعلومات اجلغرافية، وتطوير اهلياكل األساسية واملؤسسات املتعلقة بنظم املعلومـات اجلغرافيـة،          ا

وعالقــة اللجنــة املرتقــب إنــشاؤها باهليئــات ذات الــصلة يف العــامل، وإىل القيــام الحقــا بإنــشاء     
يط اهلـادئ   اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية املكانية آلسيا واحملـ           

  ،١٩٩٥يف عام 
ــرف   ــة اهلياكــل       وإذ يعت ــة يف جمــال تنمي ــة الدائم ــه اللجن ــذي أحرزت ــدم الكــبري ال  بالتق

  علومات اجلغرافية املكانية منذ إنشائها،األساسية لنظم امل
 أن املعلومات اجلغرافية املكانية قد أصبحت أداة ال تقدر قيمتـها            ارهبوإذ يضع يف اعت     

صنع القرارات باالستناد إىل األدلة، وأن بوسعها من مث أن تـؤدي دورا             يف ختطيط السياسات و   
حيويا يف فهم ومعاجلة التحديات الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت تواجههـا الـدول األعـضاء يف                

  هذا العامل املعقد واملترابط،

__________ 
  / أيــار١٨‐٩مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثالــث عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ، بــيجني،     )٢(  

، الفـصل الـسادس،     )E.94.I.19منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       ( تقرير املؤمتر   اجمللد األول،  ،١٩٩٤مايو  
 .باء اجلزء
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 عـشر    املتخذ يف مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن            ٧ إىل القرار    وإذ يشري كذلك    
 يف البـدء  املتحـدة  لألمـم  العامـة  واألمانـة  العـام  األمني إىل والذي طلب    )٣(آلسيا واحمليط اهلادئ  

ــشات إجــراء ــر، وحتــضري مناق ــدورة تقري ــة ل ــصادي للمجلــس مقبل ــشأن ،واالجتمــاعي االقت  ب
 يعـامل  منتـدى  إنـشاء  إمكانيـة  يف النظـر  ذلـك  يف مبا اجلغرافية، املعلومات إلدارة العاملي التنسيق
 تـوافر  عـدم  يف ضـوء   األخـرى،  املعنيـة  واألطـراف  البلـدان  بـني  املعلومـات  لتبادل املتحدة لألمم
 املكانيـة   اجلغرافيـة  املعلومـات  إدارة تعـاجل  األعـضاء  الـدول  تقودهـا  املتحـدة  لألمم تشاور عملية

  ،العاملي على الصعيد
 / متـوز  ٢٧ؤرخ   املـ  ٢٠١١/٢٤ بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      وإذ حييط علما    

 الذي قرر فيه اجمللس إنشاء جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة               ٢٠١١يوليه  
على الصعيد العاملي من أجل توفري منتدى للتنسيق والتحاور فيمـا بـني الـدول األعـضاء، وبـني                

مـم املتحـدة اإلقليميـة      الدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلـك مـؤمترات األ            
لرسم اخلرائط وجلاهنا الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة، بـشأن تعزيـز التعـاون             

  يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية،
 األدوار احليويــة املنوطــة باللجــان الدائمــة اإلقليميــة يف تنفيــذ اإلجــراءات   وإذ يالحــظ  

تقــدم يف إدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى الــصعيد العــاملي يف الــدورة   الالزمــة إلحــراز 
  الثانية للجنة اخلرباء،

للجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل األساسـي لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة                 بأن تعـزز ا    يوصي  
يدين املكانيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ دورهــا يف إدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى الــصع   

اإلقليمي والعاملي، بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة             
املكانية على الصعيد العاملي، ضمن جهات أخـرى، باسـم جديـد ميثـل الواليـة املـستجدة، وأن                 

  .ُتبلغ املؤمتر بانتظام مبا حترزه من تقدم
  

  لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئونعشرالمي مؤمتر األمم املتحدة اإلقلي -  ٩  

 إن املؤمتر، 

ــا   ــدم يف      إذ حيــيط علم ــن تق ــم املتحــدة م ــضاء يف األم ــدول األع ــه ال ــا أحرزت ــال مب   جم
   الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، كل من على املكانيةملعلومات اجلغرافيةا

__________ 
 تـشرين   ٢٩‐٢٦مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، بـانكوك،                    )٣(  

، الفـصل   )E.10.I.12منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع          ( تقرير املؤمتر   اجمللد األول،  ،٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 .باء السادس، اجلزء
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 الــشأن كــل مــن مــؤمتر  بالــدور األساســي الــذي يؤديــه يف هــذاوإذ حيــيط علمــا أيــضا 
األمــم املتحــدة اإلقليمــي احلــايل لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ واللجنــة الدائمــة املعنيــة   

 باهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ،

 ١٦ عمـال بـالقرار   ١٩٩٤ أنـشئت سـنة   أن اللجنـة الدائمـة    بـ   كـذلك  حييط علمـا  وإذ   
 األمم املتحدة اإلقليمـي الثالـث عـشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،            مؤمتر اختذهالذي  

 ،)٤(املعقود يف بيجني

 أعربــت عــن رغبتــها يف أن تعقــد اجتماعهــا  قــد بــأن اللجنــة الدائمــةوإذ حيــيط علمــا 
  لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ، العشرينبالتزامن مع مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي 

  ضرورة استمرار هذا العمل اهلام، ركوإذ يد 

ــصادي واالجتمــاعي يوصــي  ــأن ُي  اجمللــس االقت ــم املتحــدة اإلقليمــي    ب ــؤمتر األم ــد م عق
  . ٢٠١٥ لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام ينعشرال

__________ 
  / أيــار١٨‐٩الــث عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ، بــيجني،   مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الث  )٤(  

، الفـصل الـسادس،     )E.94.I.19منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       ( تقرير املؤمتر  اجمللد األول، ،  ١٩٩٤مايو  
  .باء اجلزء
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 األول املرفق
ــة     ــة اللجنـ ــة    :األوىل التقنيـ ــناد اجليوديـــسي مـــن أجـــل التنميـ ــام اإلسـ نظـ

 املستدامة
 ٢٠١٢ أكتـــوبر/األول تــشرين  ٣١ يـــوم ظهــر  بعــد األوىل  التقنيـــة اللجنــة  جتمعــت ا - ١

وتناولت اللجنة املـسائل املرتبطـة باسـتدامة وحتـسني الـشبكة           .)أستراليا (وسوناد جون برئاسة
ــة الدوليــة          ــيت توفرهــا الرابط ــسي واخلــدمات واملنتجــات ال ــهيكل األساســي اجليودي ــة لل العاملي

  ).مبا يف ذلك إطار اإلسناد األرضي الدويل(ي للمراقبة اجليوديسية النظام العامل/للجيوديسيا
 :التالية املسائل أيضا اللجنة وناقشت - ٢

 ؛االحتياجات، واألشكال املشتركة، والشواغل األمنية: تبادل البيانات )أ( 

 ؛تنمية اهلياكل األساسية وتنسيقها )ب( 

 ؛حتديد الواليات )ج( 

 .يةبناء القدرات التقن )د( 

وعلــى أســاس املناقــشات، وضــعت اللجنــة مــشروع قــرار ومخــس توصــيات، كــي          - ٣
دعــم اهلياكــل األساســية للنظــام العــاملي  ) أ: (يعتمــدها املــؤمتر، تعــاجل املــسائل املرتبطــة مبــا يلــي  

إطـار اإلسـناد األرضـي الـدويل وإطـار اإلسـناد اإلقليمـي              ) ب(يـسية ومنتجاتـه؛     دللمراقبة اجليو 
  .بناء القدرات) هـ(تبادل البيانات؛ ) د(نظم إسناد االرتفاعات؛ ) ج(هلادئ؛ آلسيا واحمليط ا

 . وقدمت اللجنة التقنية مشروع قرار عن اإلطار اجليوديسي العاملي كي يعتمده املؤمتر
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 الثاين املرفق
تبــادل البيانــات وحتقيــق التكامــل بينــها ألغــراض  : نيــة الثانيــةتقاللجنــة ال    

 إدارة الكوارث
 وقـدم  .٢٠١٢ أكتـوبر /األول تـشرين  ٣١ يوم ظهر بعد الثانية نيةتقال اللجنة تمعتاج  - ١

عرضــا ألنــشطة برنــامج العمــل الــيت  ) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(هــادي فيــزي  اللجنــة رئــيس
وأشار إىل أن استبيان تقـصي احلقـائق الـذي قـدم            . ضطلع هبا يف فترة السنوات الثالث املاضية      ا

 القى استجابة ضعيفة، وأن هناك حاجة إىل تلقي مزيد من الردود كـي              إىل الدول األعضاء قد   
واقترح الـسيد فيـزي      .يتسىن إجراء حتليل ُمجٍد الستخدام البيانات والنظم يف كل أحناء املنطقة          

مشروع قرار يتعلق بإنشاء بوابة جغرافية لدعم تبادل البيانات وحتقيق التكامـل بينـها ألغـراض                
 .َض بيانا للنظام قائما على املعايري ميكن أن يدعم تشغيلهإدارة الكوارث، وَعَر

  
 :التالية املسائل اللجنة وناقشت  - ٢

ميكن حتقيق استجابة أفضل لالسـتبيان باسـتخدام خمطـط االسـتبيانات اخلـاص                )أ(  
ع  مـ  اتساقهبلجنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي، وحتقيق            

 قائمة املسائل املعروضة على جلنة اخلرباء؛

 بوابــة جغرافيــة إقليميــة تــستند فيهــا البيانــات اجملمعــة  ذالنــواحي العمليــة لتنفيــ  )ب(  
 والبيانات الوصفية واخلدمات إىل جمموعة من البوابات اجلغرافية الوطنية؛

اسـعة مـن   ما هو نوع البيانات الذي قد تكون هناك حاجـة إليـه لتلبيـة طائفـة و             )ج(  
ــاألنواع املختلفــة مــن الكــوارث وباجلوانــب املختلفــة إلدارة      احتياجــات املــستخدمني املرتبطــة ب

 ؛الكوارث

 ما الذي ميكن تعلمه وإعادة استخدامه من النظم املماثلة القائمة؛  )د(  

كيف ميكن لنهج تدرجيي وجترييب أن يؤدي يف هنايـة املطـاف إىل إنـشاء بوابـة         )هـ(  
 .ية تؤدي املهمة املطلوبة منهاجغرافية إقليم

مـشروع قـرار عـن تبـادل املعلومـات وحتقيـق التكامـل بينـها ألغـراض                   اللجنـة  تقدمو  - ٣
 .املؤمتر يعتمده إدارة الكوارث كي
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 الثالث املرفق
ــة ال     ـــ تقاللجنــ ــة الثالثـ ــات: ةنيــ ــةإدارة املعلومــ ــو   املكانيــ ــراض النمــ  ألغــ

 االقتصادي
برئاسـة   ٢٠١٢ أكتـوبر /األول تشرين ٣١ يوم ظهر بعد الثةالثالتقنية   اللجنة اجتمعت  - ١

، وسـيمون  )ماليزيـا (وقـدم كـل مـن جيـانغ يل، وأمحـد فـوزي نـور الـدين            ). الـصني (جيانغ يل   
ــه نطــاق عمــل     ا عرضــ)أســتراليا(كاســتيللو  ــد أن ــا ُيعتق ــةمل ــأن  اللجن ــد ب ــراف املتزاي ، أي االعت

   .االقتصادية احلكوميةاملعلومات املكانية عنصر هام من برامج التنمية 
وقد أخذ هذا االعتراف يشيع يف كل أحناء املنطقة، على الرغم من أن فـرادى البلـدان            - ٢

ويتبـاين نـضج مـا يتـوافر للـسلطات الوطنيـة            . قد يكون لديها دوافع ومصاحل نوعية خاصـة هبـا         
لومـات أساسـية ومـن      املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مـن مع           

ومــن شــأن تبــادل اخلــربات اجلغرافيــة املكانيــة بــني الــسلطات الوطنيــة املعنيــة   . آليــات إليــصاهلا
ــة للمنطقــة      ــهوض القــدرات اجلماعي ــل بن ــساعد يف التعجي ــة أن ي ــة املكاني . باملعلومــات اجلغرافي

ــة مــع االحت     ــة املكاني ياجــات وجيــب علــى هــذه الــسلطات أن تواصــل مواءمــة براجمهــا اجلغرافي
ويتطلــب هــذا فهمــا لكيفيــة تطبيــق املعلومــات  . العريــضة للمــستخدمني يف إطــار اختــصاصاهتا 

اجلغرافيــة املكانيــة يف صــنع القــرارات، وكــذلك قيــام هــذه الــسلطات بتــرويج االســتخدامات     
ــة   ــة املكاني ــة للمعلومــات اجلغرافي ــشأن     . املمكن ــا ب ــم املتحــدة توجيه ــوفر األم ــا ينبغــي أن ت كم

غرافيــة املكانيــة املطلوبــة للــربامج اخلاصــة هبــا، بــالنظر إىل أن املعلومــات اجلغرافيــة املعلومــات اجل
املكانية العاملية واإلقليمية ُتستقى، من الناحية املثلى، مـن الـسلطات الوطنيـة املعنيـة باملعلومـات                 

 .اجلغرافية املكانية

باحلـصول الـسريع     تتعلـق    املـؤمتر  يعتمـدها كـي    قـرارات  مـشاريع  أربعة اللجنة تقدمو  - ٣
.  كما نوقشت ووضـعت خطـة عمـل        .على املعلومات، واملنصات، وتنمية القدرات، والترويج     

ومت التــشديد علــى أن جيــري، حيثمــا أمكــن، إدمــاج األنــشطة القائمــة املــضطلع هبــا يف البلــدان  
األعضاء يف خطة العمل، وأن ينظر يف تنفيذ مـشاريع جتريبيـة صـغرية، وخاصـة لـصاحل البلـدان                    

 .جلزرية الصغريةا
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 الرابع املرفق
 لرسـم   ينعـشر الجدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي                  

 اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
 .املؤمتر افتتاح - ١

 .املؤمتر مكتب أعضاء وسائر الرئيس انتخاب - ٢

 :أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - ٣

 املؤمتر؛ أعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  )أ(  

 الداخلي؛ النظام اعتماد )ب( 

  جلنة؛ كل رئيس وانتخاب التقنية اللجان إنشاء  )ج(  

 .املؤمتر لدى ثلنيمامل تفويض وثائق )د( 

 آلســيا ةاجلغرافيــ املعلومــات لــنظم األساســي باهليكــل املعنيــة الدائمــة اللجنــة تقريــر - ٤
 .اهلادئ واحمليط

 لرسـم  عـشر التاسع   اإلقليمي املتحدة األمم مؤمتراملتخذة يف    القرارات تنفيذ عن تقرير - ٥
 .اهلادئ واحمليط آلسيا خلرائط

 :املؤمتر ورقات - ٦

 القطرية؛ التقارير )أ( 

إدارة  جمـال  يف والتطـورات  اإلجنـازات  بـشأن  دعـوة  على بناء املقدمة الورقات )ب( 
 الوطنيـــــة املـــــسائل ةمبعاجلـــــ يتعلـــــق فيمـــــا  املكانيـــــةاجلغرافيـــــة املعلومـــــات
 .والعاملية واإلقليمية

 .للمؤمتر التقنية اللجان تقارير - ٧

ــال جــدول - ٨ ــت األعم ــؤمتر املؤق ــم مل ــشريناحلــادي و اإلقليمــي املتحــدة األم  لرســم الع
 .اهلادئ واحمليط آلسيا اخلرائط

ــاد  - ٩ ــر اعتمـ ــؤمتر تقريـ ــم مـ ــدة األمـ ــي املتحـ ــشرين اإلقليمـ ــم العـ ــرائط لرسـ ــيا اخلـ  آلسـ
 .اهلادئ يطواحمل
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  اخلامس املرفق
  )أ(قائمة الوثائق    

  
  العنوان  الرقم

E/CONF.102/1* جدول األعمال املؤقت  
E/CONF.102/2 املؤقت النظام الداخلي  
E/CONF.102/INF/1 وثائق املؤمتر 

E/CONF.102/INF/2  ملشاركنياقائمة 

E/CONF.102/L.1 تنظيم األعمال  
E/CONF.102/3     آلسـيا   املكانيـة يكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافيـة  تقريـــــر اللجنة الدائمة املعنية باهل 

 اهلادئواحمليط 

E/CONF.102/4               تقرير الفريق العامل األول التابع للجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لـنظم املعلومـات
  ة اجليوديسي التكنولوجيات والتطبيقات: آلسيا واحمليط اهلادئ املكانيةاجلغرافية

E/CONF.102/5                 تقرير الفريق العامل الثاين التابع للجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسـي لـنظم املعلومـات
 إدارة وخدمات البيانات اجليوديسية:  آلسيا واحمليط اهلادئ املكانيةةاجلغرافي

E/CONF.102/6    التابع للجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومـات          لثتقرير الفريق العامل الثا 
ــة ــة اجلغرافي ــة واجملتمــع :  آلســيا واحملــيط اهلــادئ املكاني ــوفري   متكــني احلكوم مــن خــالل ت

 املعلومات املكانية

E/CONF.102/7    ر الثـامن عـش   قرارات مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي         اإلجراءات املتخذة بشأن    تقرير عن
 لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ

E/CONF.102/IP.1 منظورات عاملية عن رؤية مبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 

E/CONF.102/IP.2                بلدان آسيا واحمليط اهلادئ تتعاون تعاونا وثيقا من أجل تعزيز تنمية املعلومـات اجلغرافيـة
 املكانية

E/CONF.102/IP.3    ــإدارة امل ــة ب ــة يف  االســتفادة مــن اإلجنــازات والتطــورات املتعلق ــة املكاني علومــات اجلغرافي
 معاجلة القضايا الوطنية

E/CONF.102/IP.4 تقرير قطري عن أنشطة اهلياكل األساسية للبيانات املكانية يف سنغافورة 

E/CONF.102/IP.5   الــسياق -األنــشطة اجلغرافيــة املكانيــة، اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة واالقتــصاد 
 املاليزي

E/CONF.102/IP.6 ة من أجل حتقيق النمو االقتصاديإدارة املعلومات املكاني 

E/CONF.102/IP.7 حتسني إدارة البيانات املكانية من أجل ختطيط التنمية يف اهلند 

E/CONF.102/IP.8 صوب إدارة مجيع املعلومات مكانيا ،ن خالل توفري املعلومات املكانيةمتمكني ال 

E/CONF.102/IP.9 التحديات واإلمكانات املتعلقة بإدارة البيانات املكانية يف نيبال 

E/CONF.102/IP.10  رؤى أسترالية-دور السلطات اجلغرافية املكانية الوطنية يف إدارة الكوارث  

 
  

: مجيع الوثائق منشورة، من دون أي حترير رمسي، على املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة         )أ(  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html. 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html�
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  العنوان  الرقم

E/CONF.102/IP.11 حتقيق التكامل بني البيانات وتبادهلا ألغراض إدارة الكوارث 

E/CONF.102/IP.12       للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف اليابـان للزلـزال الكـبري              ةالوطنيـ كيف اسـتجابت اهليئـة 
 الذي وقع يف شرق اليابان

E/CONF.102/IP.13  تبــادل بيكــل األساســي للبيانــات املكانيــة واهلب املتعلقــةأنــشطة مجهوريــة إيــران اإلســالمية
  إدارة الكوارثألغراضالبيانات 

E/CONF.102/IP.14 التقرير القطري لنيوزيلندا 

E/CONF.102/IP.15 ’’                     نظام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـن أجـل إدارة أخطـار الكـوارث يف آسـيا واحملـيط
 اهلادئ

E/CONF.102/IP.16 حتديث املسند اجليوديسي الوطين يف الصني 

E/CONF.102/IP.17 اإلطار اجليوديسي للتنمية املستدامة يف مجهورية كوريا 

E/CONF.102/IP.18 املعلومات اجلغرافية املكانية يف فيجي 

E/CONF.102/IP.19 اجليوديسيا من أجل التنمية املستدامة 

E/CONF.102/CRP.1 تقرير قطري عن حالة األنشطة املتصلة باملعلومات اجلغرافية املكانية يف اليابان 

E/CONF.102/CRP.2 التقرير الوطين عن اهلندسة اجلغرافية يف مجهورية إيران اإلسالمية 

E/CONF.100/CRP.3                   إطالق كل إمكانات السجل العقـاري اإللكتـروين فيمـا خيـص نظـام املـسح العقـاري يف
 ماليزيا

E/CONF.102/CRP.4 لعاملي لتحديد املواقعرصد الصدوع النشطة يف راناو، ساباه، باستخدام النظام ا 

E/CONF.102/CRP.5 حالة املساحة ورسم اخلرائط يف ماليزيا 

E/CONF.102/CRP.6 تقرير تايلند عن أنشطة رسم اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية املكانية 

E/CONF.102/CRP.7 ية املكانية يف الصنيحالة إدارة املعلومات اجلغراف 

E/CONF.102/CRP.8 التقرير القطري إلندونيسيا 
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	1 - وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/276 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2011، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. 
	باء - افتتاح المؤتمر
	2 - افتتح المؤتمرَ الرئيسُ المؤقت، غريغ سكوت (أستراليا).
	3 - وأُلقي بيانان افتتاحيان من جانب بول تشونغ، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، نيابة عن الأمين العام، والعقيد آنوديث ناكورنثاب، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايلند.
	جيم - الحضور
	4 - حضر المؤتمر 125 ممثلا عن 26 بلدا و 10 من الوكالات المتخصصة والمنظمات العلمية الدولية والكيانات الأخرى. وترد قائمة المشاركين في الوثيقة E/CONF.102/INF/2، وهي متاحة على الموقع الشبكي: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html.
	دال - انتخاب أعضاء المكتب
	5 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية:
	الرئيس:
	لي بنغدي (الصين)
	نائبا الرئيس:
	يوشيكازو فوكوشيما (اليابان)
	عبد القدير طيب (ماليزيا)
	المقرر:
	شو وو - سوغ (جمهورية كوريا)
	هاء - المسائل التنظيمية
	1 - اعتماد النظام الداخلي

	6 - اعتمد المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظامه الداخلي المؤقت، كما يرد في الوثيقة E/CONF.102/2.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال المؤتمر

	7 - أقر المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جدول أعماله المؤقت، كما يرد في الوثيقة E/CONF.102/1. وكان جدول الأعمال كما يلي:
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب المؤتمر.
	3 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى:
	(أ) إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال المؤتمر؛
	(ب) اعتماد النظام الداخلي؛
	(ج) إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل لجنة؛
	(د) وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر.
	4 - تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ.
	5 - تقرير عن تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	6 - ورقات المؤتمر:
	(أ) التقارير القطرية؛
	(ب) الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن الإنجازات والتطورات في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية. 
	7 - تقارير اللجان التقنية للمؤتمر.
	8 - جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	9 - اعتماد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	8 - وفي الجلسة ذاتها، وافق المؤتمر على مشروع برنامج عمله الذي تضمنته ورقة غير رسمية (E/CONF.102/L.1).
	3 - إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل لجنة

	9 - أنشأ المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اللجان التقنية الثلاث التالية وانتخب رؤساءها على النحو التالي:
	اللجنة الأولى: نظام الإسناد الجيوديسي من أجل التنمية المستدامة
	الرئيس: جون داوسون (أستراليا)
	اللجنة الثانية: تبادل البيانات وتحقيق التكامل بينها لأغراض إدارة الكوارث
	الرئيس: هادي فيزي (جمهورية إيران الإسلامية)
	اللجنة الثالثة: إدارة البيانات الجغرافية المكانية لأغراض النمو الاقتصادي
	الرئيس: جيانغ جي (الصين)
	4 - وثائق التفويض

	10 - أعلن رئيس المؤتمر في الجلسة العامة السادسة، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أنه جرى، وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي للمؤتمر، استعراض وثائق تفويض الممثلين وتبين أنها سليمة.
	5 - الوثائق

	11 - ترد قائمة بالوثائق المقدمة إلى المؤتمر في المرفق الخامس وهي متاحة على الموقع الشبكي: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html.
	الفصل الثاني
	الجلسة العامة
	12 - بدأ المؤتمر في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظره في البند 4 من جدول الأعمال، ”تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ“. وعرض لي بنغدي، رئيس اللجنة الدائمة، موجزا لأنشطة اللجنة الدائمة (E/CONF.103/3)، فسلط الضوء على اجتماعات اللجنة ومشاريعها الرئيسية، مثل الإطار الجيوديسي المشترك، واستقصاء حالة الهياكل الأساسية للبيانات المكانية، وتنمية القدرات في مجال إدارة الكوارث، وما إلى ذلك. وأشار إلى الإسهامات التي قدمتها اللجنة الدائمة في مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، وإلى الإنشاء اللاحق للجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ثم شدد على ضرورة التعاون الوثيق مع لجنة الخبراء ومراعاة التنسيق معها في رؤيتها للمستقبل. 
	13 - وفي الجلسة ذاتها، قدم شيغيرو ماتسوزاكا، رئيس الفريق العامل الأول المعني بالتكنولوجيات والتطبيقات الجيوديسية، عرضا للأنشطة التي اضطلع بها الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة للقرارات المتخذة في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ المعقود في عام 2009. وشرح الموضوع والنشاط الرئيسي للفريق، وهو إنشاء مشروع إطار الإسناد الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وأوضح ما حققه المشروع من إنجازات، واستعرض كذلك الحملة المستمرة بشأن المشروع الجيوديسي الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ. وتناول تعاون الفريق العامل مع لجنة الخبراء الذي تضمن تقديم عروض رئيسية والمشاركة في منتدى هانغزو، والدورة الثانية للجنة الخبراء، والمناسبة الجانبية المتعلقة بنظام الإسناد الجيوديسي العالمي. 
	14 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، قدم هادي فيزي، رئيس الفريق العامل الثاني المعني بإدارة وخدمات البيانات الجغرافية المكانية، عرضا لأنشطة الفريق الرئيسية. واستجابة للقرارات المتخذة في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في عام 2009، وُضع استبيانان لتحديد الحالة الراهنة لتطور الهياكل الأساسية للبيانات المكانية في المنطقة. وقد عُمم هذان الاستبيانان على البلدان الأعضاء في عام 2011 وعام 2012. وعُرض التحليل التمهيدي والنتائج الأولية على الاجتماعات ذات الصلة.
	15 - وفي الجلسة العامة الأولى أيضا، تولى سيمون كاستيللو، رئيس الفريق العامل الثالث المعني بتمكين الحكومة والمجتمع من خلال توفير المعلومات المكانية، عرض وتلخيص عدد من دراسات الحالة التي أنجزت عن التمكين من خلال توفير المعلومات المكانية على الصعيد الإقليمي. كما عرض تقريرا عن منتديين هامين يعنى أحدهما بتمكين الحكومة والمجتمع من خلال المعلومات المكانية وقد عقد في ملبورن بأستراليا في عام 2011، ويعنى الآخر بإدارة الأراضي وقد عقد في كوالالمبور في عام 2012.
	16 - ونظر المؤتمر في جلسته العامة الثانية، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، في البند 5 من جدول الأعمال، ”تقرير عن تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ“. وتولى جينهوان يون، الذي مَثَّل إيم جوبين من أمانة اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ، عرض تقرير، شاركت في إعداده شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة واللجنة الدائمة، بشأن الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة للقرارات المتخذة في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ. فأفاد بأن معظم الإجراءات ذات الصلة قد اتخذت من قبل الأفرقة العاملة التابعة للجنة الدائمة ومن قبل البلدان الأعضاء، وأعرب عن امتنانه لجميع من شاركوا بجهودهم وتفانيهم في أعمال اللجنة الدائمة. كما أكد أهمية التعاون الوثيق بين البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل مواجهة التحديات العالمية الكثيرة القائمة في مجال المعلومات الجغرافية المكانية والتغلب عليها.
	17 - وفي الجلسة نفسها، بدأ المؤتمر نظره في البند 6 من جدول الأعمال، ’’ورقات المؤتمر‘‘. ولفت رئيس الجلسة، سوه كينغ بينغ، انتباه المؤتمر إلى الوثائق المقدمة في إطار البند 6 (أ)، ’’التقارير القطرية‘‘ (E/CONF.102/CRP.1-8). وأبلغ المؤتمر بأن التقارير القطرية والورقات الأخرى المصنفة كورقات اجتماع (CRPs) لن تعرض في المؤتمر، وذلك وفقا للممارسة التي جرى اتباعها في المؤتمرات السابقة.
	18 - وفي الجلسة نفسها أيضا، بدأ المؤتمر نظره في البند 6 (ب) من جدول الأعمال، ”الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن الإنجازات والتطورات في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية“. وتولى إيم جوبن، الرئيس المشارك للدورة الثانية للجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، عرض ورقة رئيسية معنونة ”وجهات نظر عالمية بشأن رؤية مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي“ (E/CONF.102/IP.1). فشرح ضرورة مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي ’’من أجل معالجة التحديات العالمية الراهنة‘‘، واستعرض أوجه التقدم المحرز ومنها مثلا دورتا لجنة الخبراء، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، وقائمة المسائل التي تتسم بالجدوى والأهمية بوصفها خريطة طريق، وأنشطة الفريق المعني بالرؤية الذي يتمثل هدفه في تحديد الاتجاهات المقبلة في مجال المعلومات الجغرافية المكانية. وقدم عرضا للأنشطة الحالية المتعلقة بوضع إطار عالمي للمعلومات الجغرافية المكانية، بما في ذلك خريطة طريق وخطة عمل، وبإعداد بيان لمبادئ الأخلاقيات في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، وطَرَحَ اقتراحا سياساتيا يتعلق ببناء القدرات وبالتشغيل البيني للمعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي.
	19 - وفي الجلسة العامة الثانية أيضا، تولى لي بنغدي، رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ، عرض ورقة أساسية معنونة ”التعاون الوثيق بين بلدان آسيا والمحيط الهادئ من أجل تعزيز تنمية المعلومات الجغرافية المكانية“ (E/CONF.102/IP.2). فشرح أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر تنوعا وحساسية، وتتألف من بلدان تمر بمراحل مختلفة من حيث تنمية المعلومات الجغرافية المكانية. ومن ثم، توجد حاجة أقوى إلى تعزيز القدرات الوطنية بغية الحد من أي تقدم غير متوازن في المنطقة. وشدد على التعاون الدولي بهدف زيادة القدرات الشاملة للوكالات المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية على نحو متوازن.
	20 - وفي الجلسة نفسها، عرض عبد القادر طيب، المدير العام لإدارة المساحة ورسم الخرائط بماليزيا، ورقة أساسية معنونة ”الاستفادة من الإنجازات والتطورات المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية في معالجة القضايا الوطنية“ (E/CONF.102/IP.3). فساق أمثلة محددة على مبادرات حكومية وطنية ستنتفع من المعلومات الجغرافية المكانية، منها: الرؤية 2020؛ وبرنامج التحول الحكومي؛ والتحول الوطني؛ وماليزيا الرقمية. وأتاحت هذه المبادرات، فضلا عن تحديات أخرى مثل المشاكل الحضرية وتغير المناخ، فرصا لاستخدام المعلومات الجغرافية المكانية الموثوق بها من أجل تحقيق النتائج المطلوبة في بيئة السياسات.
	21 - وواصل المؤتمر، في الجلسة العامة الثالثة، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظره في البند 6 (ب) من جدول الأعمال. وتولي سوه كينغ بينغ، كبير المساحين بهيئة الأراضي في سنغافورة، عرض ورقة معنونة ’’أنشطة الهياكل الأساسية للبيانات المكانية في سنغافورة‘‘ (E/CONF.102/IP.4). فشرح البيئة التعاونية في مجال البيانات المكانية بسنغافورة، التي يتعاون في إطارها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع على إتاحة المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها في طائفة واسعة من التطبيقات والخدمات المشتركة. وعرض أيضا رؤية السجل العقاري في عام 2020، وهي خطة للنهوض بالسجل العقاري في سنغافورة. وأوضح أن نظام المسح العقاري الحالي في طريقه لأن يصبح ’’مسحا عقاريا ذكيا‘‘، مع الانتهاء من إعداد سجل ثلاثي الأبعاد للعقارات. ففي المستقبل القريب سيتبين أن رسم خرائط طوبوغرافية ثلاثية الأبعاد يعد وسيلة أفضل لدعم السياسات، وصنع القرارات، وحوكمة البيانات الجغرافية المكانية.
	22 - وفي الجلسة نفسها، تولى أحمد فوزي بن نور الدين، نائب المدير العام لإدارة المساحة ورسم الخرائط في ماليزيا، عرض ورقة معنونة ’’الأنشطة الجغرافية المكانية، الهياكل الأساسية للبيانات المكانية والاقتصاد - السياق الماليزي‘‘ (E/CONF.102/IP.5). فأشار إلى أن حكومة ماليزيا قد وضعت سياسات اقتصادية لتوجيه النمو الاقتصادي للبلد، وأن الحاجة تتزايد إلى المعلومات الجغرافية المكانية باعتبارها عاملا يُمَكِّن من تنفيذ السياسات والأنشطة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، اضطلعت الإدارة، بوصفها المنظمة الوطنية المعنية بالمساحة ورسم الخرائط في ماليزيا، بدور هام في توفير مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الأساسية. وشرح التطورات والاتجاهات التي تتوخاها ماليزيا مستقبلا، وكيف أنها ستحسن المسح العقاري، وتبادل البيانات المكانية، والبحث والتطوير، واتباع نماذج بيانات أكثر شمولا، مما سيتيح توليد أشكال أخرى من الأنشطة الاقتصادية ويسهم بالتالي في نمو الاقتصاد الوطني.
	23 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تولت مونكتسيتسيغ دالكا، وهي كبيرة أخصائيين بشعبة الجيوديسيا ورسم الخرائط بإدارة شؤون الأراضي والجيوديسيا ورسم الخرائط في منغوليا، عرض ورقة معنونة ’’إدارة المعلومات المكانية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي‘‘ (E/CONF.102/IP.6)، تركز على استخدام وإدارة المعلومات المكانية، والتقدم المحرز فيما يخص الهيكل الأساسي الوطني للبيانات المكانية. وأوضحت أنه لما كانت المعلومات المكانية في منغوليا تدار بصورة غير فعالة من جانب عدة وكالات حكومية، فقد قررت حكومة منغوليا مؤخرا أن تنفذ مشروع ’’جمع البيانات الإطارية للهيكل الأساسي الوطني للبيانات المكانية‘‘ واعتمدت قانونا يتعلق بالهيكل الوطني الأساسي للبيانات المكانية تجنبا لازدواج العمل والتمويل. وعليه، ينتظر أن تدار وتوزع البيانات المكانية من جانب موقع شبكي مأذون له، مع إنتاج بيانات معتمدة عن طريق توحيد معايير البيانات.
	24 - وفي الجلسة العامة الثالثة أيضا، تولى تيو شيهاي، رئيس الاتحاد الدولي للمساحين، عرض ورقة معنونة ’’التمكين من خلال توفير المعلومات المكانية، صوب إدارة جميع المعلومات مكانيا‘‘ (E/CONF.102/IP.8)، تصف هيكل الاتحاد وخطة عمله. وأكد أن من المهم، بغية مواجهة التحديات العالمية على نحو فعال، تمكين الحكومات والمجتمعات من خلال توفير المعلومات المكانية، واستعرض أنشطة ذات صلة يقوم بها الاتحاد منها مثلا منشوره رقم 58 الذي يتناول تمكين المجتمع من خلال توفير المعلومات المكانية.
	25 - وفي الجلسة نفسها، تولى كريشنا راج، وكيل وزارة إصلاح الأراضي وإدارتها في نيبال، عرض ورقة معنونة ’’التحديات والإمكانات المتعلقة بإدارة البيانات المكانية في نيبال‘‘(E/CONF.102/IP.9). فأوضح بإيجاز سياق نيبال وشرح المعلومات المكانية التي أنتجها القطاعان العام والخاص للأغراض العامة في نيبال. وأكد أن الحكومة تُبدي، في هذه المرحلة المبكرة لإدارة المعلومات المكانية، اهتماما جديدا بتنمية الحكومة الإلكترونية التي تقود التغير في دور الحكومة.
	26 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تولى شاندرا بال، نائب رئيس إدارة المساحة في الهند، عرض ورقة معنونة ’’تحسين إدارة البيانات المكانية من أجل تخطيط التنمية في الهند‘‘ (E/CONF.102/IP.7). وقدم الخطة الخمسية الثانية عشرة (2007-2012) التي ترمي إلى تحسين استراتيجية إدارة البيانات، وجمع البيانات المكانية من مصادر متنوعة. كما شرح نظام إدارة البيانات المتعلقة بالموارد الطبيعية الذي يعد أحد برامج البحث والتطوير في مجال المعلومات الجغرافية، والهيكل الأساسي الوطني للبيانات المكانية الذي يشكل إطار الحوكمة لإدارة البيانات الجغرافية المكانية، والسياسات الوطنية المتصلة بتبادل البيانات والوصول إليها.
	27 - وواصل المؤتمر في جلسته العامة الرابعة، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظره في البند 6 (ب) من جدول الأعمال. وتولى سيمون كاستيللو، رئيس الفريق الوطني للمعلومات الجغرافية بوكالة علوم الأرض في أستراليا، عرض ورقة معنونة ’’دور السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية في إدارة الكوارث - وجهات نظر أسترالية 2010-2013‘‘ (E/CONF.102/IP.10). فأوضح أن السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية تقوم بدور متزايد في توفير بيانات متسقة وموثوق بها أثناء حالات الطوارئ وفي إدارة هذه الحالات. وشرح، مستندا إلى دراسة حالة، استجابة الحكومة بعد الفيضانات المدمرة التي حدثت في أستراليا في عامي 2010 و 2011.
	28 - وفي الجلسة نفسها، تولى جون فابيك، مدير إدارة إدارة المعلومات بالهيئة الوطنية لرسم الخرائط ومعلومات الموارد في الفلبين، ورقة معنونة ’’تحقيق التكامل بين البيانات وتبادلها لأغراض إدارة الكوارث‘‘(E/CONF.102/IP.11). فأفاد بأن كوارث طبيعية عديدة حدثت في الفلبين مؤخرا، وأن خططا وسياسات وطنية قد استحدثت للحد من أخطار الكوارث وإدارتها. وشرح مشاركة الهيئة ودورها، بوصفها مصدرا للخرائط الأساسية والمعلومات الجغرافية المكانية الجوهرية، في مشروع READY، وهو مشروع لرسم خرائط للأخطار وتقييمها من أجل إدارة أخطار الكوارث بشكل فعال على مستوى المجتمع المحلي. كما شرح عملية إنشاء بوابة جغرافية في الفلبين توفر إطارا مشتركا للبيانات الجغرافية المكانية.
	29 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تولى كاسوشيغي كاواسي، مدير شعبة الشؤون الدولية بهيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان، عرض ورقة معنونة ’’كيف استجابت الهيئة الوطية للمعلومات الجغرافية المكانية في اليابان للزلزال الكبير الذي وقع في شرق اليابان‘‘(E/CONF.102/IP.12). فأشار إلى الضرر الهائل الذي سببه الزلزال الكبير الذي وقع في شرق اليابان في عام 2011، وأنشطة الاستجابة التي قامت بها هيئة المعلومات الجغرافية المكانية التي أنشأت فريق دعم ووفرت معلومات جغرافية مكانية. وأكد أن الهيئة ستبذل، استنادا إلى ما حققته من إنجازات وما تواجهه من تحديات، قصارى الجهد لتوفير منتجات من المعلومات الجغرافية المكانية، وستؤدي دورا متزايدا في تغيير السياق الاجتماعي بوصفها الهيئة الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية.
	30 - وفي الجلسة العامة الرابعة أيضا، تولى بيمان بكتاش، المدير العام لإدارة نظام المعلومات الجغرافية والهيكل الأساسي للبيانات المكانية بالمركز الوطني لرسم الخرائط في جمهورية إيران الإسلامية، عرض ورقة معنونة ’’أنشطة جمهورية إيران الإسلامية المتعلقة بالهيكل الأساسي للبيانات المكانية وبتبادل البيانات لأغراض إدارة الكوارث‘‘ (E/CONF.102/IP.13). فارتكز على الزلزال الأخير الذي وقع في 11 آب/أغسطس 2012 كدراسة حالة، وعلى تحليل التشوه القشري في شمال غرب جمهورية إيران الإسلامية بالاستناد إلى النظام العالمي لتحديد المواقع، ليشرح الحاجة إلى هيكل أساسي سليم للمعلومات المكانية من أجل التنمية المستدامة، ودور وأنشطة المركز الوطني لرسم الخرائط في إدارة الكوارث. وبعد هذا الشرح، قام على سلطانبور، نائب المدير العام لإدارة مسح الأراضي بالمركز الوطني لرسم الخرائط، باستكمال العرض فأوضح التشوه القشري في منطقة جمهورية إيران الإسلامية. واستعرض أمثلة توضيحية تتعلق بزلازل كبرى وبنتائج التحليل الجيوديسي.
	31 - وفي الجلسة نفسها، تولى روب دياكين، الرئيس التقني لمكتب المعلومات الجغرافية المكانية في نيوزيلندا، عرض التقرير القطري لنيوزيلندا (E/CONF.102/IP.14). فتناول الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب المعلومات الجغرافية المكانية المكاني بنيوزيلندا في إنشاء هيكل أساسي وطني للبيانات المكانية في أعقاب الزلزالين اللذين وقعا بكانتربيري في عامي 2010 و 2011. فاستجابة للزلزال الذي وقع في شباط/فبراير 2011 والذي تسبب في وفاة 185 شخصا وفي أضرار تبلغ قيمتها 20 بليون دولار وسُجِّل بوصفه ثاني أكبر الكوارث الطبيعية في نيوزيلندا، وضع المكتب استراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل استنادا إلى نظام المعلومات الجغرافية.
	32 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تولى رام س. تيواري، موظف الشؤون الاقتصادية بشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحد من أخطار الكوارث باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، عرض ورقة معنونة ’’نظام المعلومات الجغرافية المكانية من أجل إدارة أخطار الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ‘‘(E/CONF.102/IP.15). فشرح ما تسببه الكوارث من خسائر وما ينجم عنها من آثار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكد أن التأثيرات المجتمعة تكون أشد خطورة في البلدان المنخفضة القدرات. وعملا على دعم تنمية قدرات البلدان المعرضة لمخاطر عالية، شرح مبادرة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعنونة ’’تحسين التأهب لمواجهة أخطار الكوارث في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ‘‘ التي ترمي إلى معالجة قضية عدم قابلية التشغيل البيني للمعلومات ذات الإسناد الجغرافي/المعلومات الجغرافية المكانية وإلى تعزيز قدرة الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
	33 - وواصل المؤتمر، في جلسته العامة الخامسة المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظره في البند 6 (ب) من جدول الأعمال. وتولت جيانغ جي، مديرة المركز الوطني للهندسة الجغرافية في الصين، عرض ورقة معنونة ’’تحديث المسند الجيوديسي الوطني في الصين‘‘(E/CONF.102/IP.16). فقدمت تقريرا عن المسند الجيوديسي التقليدي في الصين، والبرنامج الجديد لتحديث المسند الجيوديسي الوطني الحالي من خلال النظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل وشبكة المحطات المرجعية العاملة باستمرار، والشبكة الوطنية الأساسية للجاذبية. وسيتحقق هذا من جانب مركز البيانات التابع للمسند الجيوديسي في الصين خلال السنوات الأربع القادمة (2012-2016). وقامت أخيرا بعرض النظام العالمي بايدو (Beidou) للملاحة بواسطة السواتل. 
	34 - وفي الجلسة نفسها، تولى جاي - هيون، المستشار الأقدم بالمعهد الوطني للمعلومات الجغرافية في جمهورية كوريا، عرض ورقة معنونة ’’الإطار الجيوديسي من أجل التنمية المستدامة في جمهورية كوريا‘‘(E/CONF.102/IP.17). فشرح تاريخ الشبكة الجيوديسية وحالتها الراهنة في جمهورية كوريا. وأوضح أن تراتبية نقاط المراقبة الوطنية قد حددت بدقة عالية مع بناء محطات القياس بالتداخل الضوئي على خط قاعدي طويل جدا في عام 2012. وكان من بين التغيرات البارزة التي تناولها نقطة المراقبة الموحدة التي تحتوي في آن واحد معا على الإحداثيات الجيوديسية، والارتفاع الأرثومتري، وقيمة الجاذبية. واقترح في الختام اعتماد نظام جيوديسي عالمي وتوحيد نظام الارتفاعات من أجل دعم كثير من المشاكل العلمية العالمية بشكل فعال.
	35 - وفي الجلسة نفسها أيضا، تولى صمويلا نايسيغوسيغو، مدير رسم خرائط الأراضي ومعلومات الأراضي بوزارة الأراضي والموارد المعدنية في فيجي، عرض ورقة معنونة ’’المعلومات الجغرافية المكانية في فيجي‘‘ (E/CONF.102/IP.18)، تسلط الضوء على نظام معلومات الأراضي في فيجي بوصفه مبادرة تستهدف توحيد معلومات الأراضي وتزويد جماعات المستخدمين بمنفذ مشترك يسهل الوصول إليه. كما شرح المسند الجيوديسي لجزر فيجي، وذكر أن الحكومة قد بذلت جهودا للتغلب على تحديات مثل نوعية البيانات وبناء القدرات، وأشار إلى ضرورة وضع تشريع للتمكن من مواصلة ذلك.
	36 - وفي الجلسة العامة الخامسة أيضا، تولى جون داوسون، من الرابطة الدولية للجيوديسيا، عرض ورقة معنونة ’’الجيوديسيا من أجل التنمية المستدامة‘‘ (E/CONF.102/IP.19). فاستعرض النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية، بوصفه نشطا رئيسيا في مجال الجيوديسيا يهدف إلى تحقيق تكامل بين الخدمات التي تتيحها كل التقنيات الجيوديسية الساتلية الرئيسية، مثل النظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل، وتحديد المدى الليزري الساتلي، والقياس بالتداخل الضوئي على خط قاعدي طويل جدا، وتسجيل دوبلر المداري والتحديد الإشعاعي للمواقع المتكاملين بواسطة الساتل، وما إلى ذلك. وشرح إطار الإسناد الأرضي الجيولوجي، الذي يعد إطار الإسناد الجيوديسي العالمي الوحيد الموثوق به، وأكد أهمية تبادل البيانات لأغراض الاستدامة، وتحسين الشبكة العالمية للهياكل الأساسية الجيوديسية، ودعم خدمات النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية.
	37 - وفي الجلسة نفسها، عقد المؤتمر حلقة نقاش بشأن موضوع ’’رؤية مبادرة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي فيما يخص منطقة آسيا والمحيط الهادئ‘‘. وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش هيروشي موراكامي من اليابان، وسنجاي كومار من منظمة وسائط المعلومات والاتصالات الجغرافية المكانية، وصمويلا نايسيغوسيغو من فيجي، وتيو شيهاي من الاتحاد الدولي للمساحين. وتولى ولي بنغدي، رئيس المؤتمر واللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ، رئاسة حلقة النقاش وقام بافتتاحها. وأكد أهمية آلية اللجنة الدائمة لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وضرورة أن تعزز اللجنة الدائمة دورها بوصفها آلية أنشئت على الصعيد الإقليمي بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع لجنة الخبراء، بين جهات أخرى. وشدد المشاركون الأربعة في حلقة النقاش على هذا التصريح وقدموا وجهات نظر وطنية ودولية وصناعية تتصل بأهمية هذا التنسيق بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمبادرات العالمية المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. كما أكدت حلقة النقاش، لدى النظر في دور السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية، أهمية دور الجهات المـُوَفِّرة للمعلومات الجغرافية المكانية الموثوق بها والوديعة لها؛ وتحديد المعايير والأطر؛ وتحقيق التكامل بين البيانات وإيصالها؛ والنهوض بأطر السياسات الجغرافية المكانية الوطنية. 
	38 - وبعد ظهر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اجتمعت اللجان التقنية الثلاث، التي أُنشئت في الجلسة العامة الأولى، في جلسات متوازية من أجل مناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة والعمل على نصوص مشاريع القرارات التي ستُعرض على المؤتمر في جلسته العامة للنظر فيها واعتمادها.
	الفصل الثالث
	اختتام المؤتمر
	39 - عُرضت على المؤتمر في جلسته العامة السادسة، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في إطار البند 7 من جدول الأعمال، تقارير اللجان التقنية. وقدم مقرر اللجنة الأولى، شيغيرو ماتسوزاكا (اليابان)، ومقرر اللجنة الثانية، روبرت دياكين (نيوزيلندا)، ومقرر اللجنة الثالثة، سيمون كاستيللو (أستراليا)، تقاريرهم عن الأعمال التي اضطلعت بها كل لجنة من هذه اللجان (انظر المرفقات الأول والثاني والثالث).
	40 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المؤتمر، في إطار البند 8 من جدول الأعمال، جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ، الذي عمم في ورقة غير رسمية (انظر المرفق الرابع).
	41 - وفي الجلسة نفسها أيضا، ناقش المؤتمر واعتمد تسعة مشاريع قرارات: ستة مشاريع قرارات أوصت بها اللجان التقنية؛ ومشروع قرار اقترحته اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ؛ ومشروع قرار مقدم من المشاركين في المؤتمر؛ ومشروع قرار بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ (انظر الفصل الرابع).
	42 - وفي الجلسة العامة السادسة أيضا، وفي إطار البند 9 من جدول الأعمال، ’’اعتماد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ‘‘، قدم المقرر مشروع تقرير المؤتمر كما ورد في ورقة غير رسمية. واعتمد المؤتمر مشروع التقرير وأذن للمقرر بأن يضع التقرير في صيغته النهائية، بالتشاور مع الأمانة العامة، بغية تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ الإجراء المناسب.
	43 - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس المؤتمر ببيان وأعلن اختتام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
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	باء - نصوص القرارات
	1 - الإطار الجيوديسي 

	إن المؤتمر،
	إذ يعترف بأن الهياكل الأساسية والمنتجات والخدمات الجيوديسية تدعم تكنولوجيا تحديد المواقع بواسطة السواتل، وتوفر إطارا لجميع الأنشطة الجغرافية المكانية، وتعد عاملا رئيسيا يتيح التشغيل البيني للبيانات المكانية، والتخفيف من حدة الكوارث، وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ يعترف أيضا بأن هذه قضية هامة يتعين على لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي أن تنظر فيها التشاور مع الدول الأعضاء،
	وإذ يعترف كذلك بالحاجة إلى ضمان استدامة وتحسين الشبكة العالمية للهياكل الأساسية، وخدمات ومنتجات الرابطة الدولية للجيوديسيا/النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية، بما في ذلك إطار الإسناد الأرضي الدولي،
	وإذ يعترف أيضا بضرورة مساعدة الدول الأعضاء على تحديد الولايات وتقديم الدعم فيما يخص توفير البيانات والمنتجات والخدمات الجيوديسية،
	وإذ يعترف كذلك بالمشاكل المرتبطة بنقص التنسيق بين الدول الأعضاء وبضرورة وضع ترتيبات مؤسسية وأطر تنسيقية، بما في ذلك بين المناطق،
	وإذ يحيط علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظام المعلومات الجغرافي لآسيا والمحيط الهادئ وفريقها العامل المعني بالتكنولوجيات والتطبيقات الجيوديسية في تحسين ترتيبات تبادل البيانات والتعاون الدولي،
	وإذ يحيط علما أيضا بما لدى السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية والرابطة الدولية للجيوديسيا من خبرات، وبالمنافع التي يمكن تحقيقها من تحسين التواصل بين الحكومات والرابطة،
	وإذ يضع في اعتباره الحساسيات الأمنية والتجارية التي يمكن أن ينطوي عليها تبادل البيانات،
	وإذ يدرك ضرورة تحسين استدامة النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية وقدرته، وضرورة تشجيع ودعم اعتماد إطار الإسناد الأرضي الدولي،
	وإذ يدرك كذلك التحديات التي تواجه بناء القدرات التقنية في البلدان النامية،
	يوصي الدول الأعضاء بما يلي:
	(أ) أن تحث لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي على أن تتشاور مع الدول الأعضاء بشأن اعتماد ومساندة إطار إسناد جيوديسي عالمي، ووضع خريطة طريق لتنفيذه؛
	(ب) أن تشارك في النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية وأن تتعهد بالتزامات إزاءه ضمانا لاستدامته في الأجل الطويل؛ 
	(ج) أن تدعم اعتماد إطار الإسناد الأرضي الدولي عن طريق المشاركة في البرامج الجيوديسية الإقليمية، مثل إطار الإسناد الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ؛ 
	(د) أن تعمل على ربط وتبادل البيانات المتعلقة بنظم الإسناد الوطنية للارتفاعات؛ 
	(هـ) أن تتبادل، بأشكال مفتوحة، مجموعات بيانات المراقبة الأساسية، بما في ذلك البيانات المستقاة من النظام العالمي للملاحة بواسطة السواتل، وقياسات المناسيب الجيوديسية والجاذبية الأرضية والمد والجزر؛ 
	(و) تقديم الدعم لخبراء الجيوديسيا من الدول الأعضاء لحضور المنتديات الإقليمية المناسبة، مثل اجتماعات الفريق العامل المعني بالتكنولوجيات والتطبيقات الجيوديسية. 
	2 - تبادل البيانات وتحقيق التكامل بينها لأغراض إدارة الكوارث

	إن المؤتمر،
	إذ يعترف بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ معرضة لكثير من الأخطار الطبيعية والكوارث المدمرة، وبأن المعلومات الجغرافية المكانية تؤدي دورا بالغ الأهمية في إتاحة المعلومات في الوقت المناسب من أجل تقديم الدعم في حالات الطوارئ والاستجابة لها،
	وإذ يشير إلى أنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘()، حث المؤتمر الحكومات والمنظمات على الالتزام بالحد من الكوارث من أجل تعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وفقا لما تسمح به ظروفها وقدراتها،
	وإذ يشير أيضا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قد أقر تحديدا، في الفقرة 187 من وثيقته الختامية(1)، ’’بأهمية إجراء تقييمات شاملة للمخاطر والأخطار، وتبادل المعارف والمعلومات، بما في ذلك تبادل معلومات جغرافية مكانية موثوق بها‘‘،
	وإذ يلاحظ أن إحدى المسائل الواردة في قائمة المسائل المعروضة على لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي لبحثها تضمنت تبادل المعلومات الجغرافية المكانية بين الوكالات الحكومية بطريقة رسمية ومستدامة،
	وإذ يضع في اعتباره المشاريع والأنشطة الوطنية والإقليمية والعالمية القائمة ذات الصلة بتبادل البيانات لأغراض إدارة الكوارث،
	وإذ يضع في اعتباره أيضا أن تنفيذ أي حل لتحسين تبادل البيانات والمعلومات لأغراض إدارة الكوارث يتعين أن يستند إلى فهم لاحتياجات مختلف المستخدمين، والاعتراف بتباين الهياكل الأساسية للبيانات المكانية ومضمونها بين الدول الأعضاء،
	يوصي اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ بأن تقوم بما يلي:
	(أ) إجراء بحوث أولية بشأن البوابات الجغرافية الوطنية والدولية القائمة لتبادل البيانات والمعلومات المتصلة بإدارة الكوارث من أجل تحديد الأنواع المختلفة من احتياجات المستخدمين المرتبطة بشتى أنواع المخاطر، ومختلف مراحل أنشطة إدارة الكوارث (مثل تقييم المخاطر؛ وتخطيط التأهب؛ والإنقاذ؛ والإنعاش)، وكيفية انعكاس ذلك على الاحتياجات المتعلقة بالبيانات؛
	(ب) اتباع نهج تدريجي في إقامة مشروع نموذجي دون إقليمي مستند إلى المعايير، واحد أو أكثر، لدعم تبادل البيانات لأغراض إدارة الكوارث بغية إيضاح كيفية تجميع البيانات والبيانات الوصفية والخدمات الشبكية الوطنية على المستوى الإقليمي؛
	(ج) الشروع في تصميم وتنفيذ بوابة جغرافية إقليمية لإدارة الكوارث، على أن يكون الهدف المتوخى، كنتيجة دنيا، هو إنشاء بوابة دون إقليمية خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
	3 - الحصول على المعلومات المكانية وتحديثها

	إن المؤتمر،
	إذ يلاحظ تزايد أهمية المعلومات المكانية لكثير من جوانب النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية،
	وإذ يلاحظ أيضا تزايد دور قواعد البيانات الموزعة والقابلة للتشغيل البيني التي تنشئها وتحدثها البلدان والمناطق المختلفة من أجل دعم المعالجة والبحث الشبكيين،
	وإذ يعترف بضرورة توافر معلومات جغرافية مكانية حديثة ومتكاملة تكاملا سليما من أجل التطبيقات التي يعد الزمن عنصرا حاسما فيها، مثل الحكومة الإلكترونية وإدارة حالات الطوارئ وإدارة الكوارث، 
	وإذ يعترف أيضا بمنافع تبادل المعلومات الجغرافية المكانية الموثوق بها واستخدامها بصورة مشتركة،
	وإذ يعترف كذلك بأهمية زيادة الجهود الوطنية، بما في ذلك الاستثمارات، الرامية إلى الحصول على المعلومات الجغرافية المكانية وتحديثها ونشرها،
	يوصي بأن تُحَسِّن الدول الأعضاء الحصول على المعلومات الجغرافية المكانية وتحديثها عن طريق ما يلي:
	(أ) تعزيز استخدام أجهزة استشعار متنوعة، ومعلومات جغرافية مكانية تصويرية وطوعية من أجل الإسراع بالحصول على المعلومات الجغرافية المكانية الموثوق بها وتحديثها؛
	(ب) تجريب وتقييم استخدام المعلومات الجغرافية المكانية الأساسية المتعددة الاستخدامات في التطبيقات المحلية الوطنية والإقليمية.
	4 - الخدمات الذكية لإيصال المعلومات الجغرافية المكانية

	إن المؤتمر،
	إذ يلاحظ أن تزايد استخدام المعلومات الجغرافية المكانية على الإنترنت قد غير بصفة مستمرة من طريقة عمل الحكومات وتعاملها فيما يخص المعلومات والخدمات، 
	وإذ يلاحظ أيضا الاتجاه إلى استخدام التطبيقات الشبكية/السحابية من أجل توفير خدمات ذكية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ومعالجتها، وإتاحة منصات الخدمات الخاصة بها،
	وإذ يحيط علما بما تتيحه الخدمات الشبكية/السحابية من إمكانات لكل من معالجة البيانات الجغرافية المكانية الثابتة والدينامية وإيصالها وتطبيقها، 
	وإذ يحيط علما أيضا بأن المنظمات الدولية المعنية بالمعايير، مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واتحاد المعلومات الجغرافية المكانية المفتوح، تعكف على استحداث معايير لإيصال المعلومات الجغرافية المكانية وتبادلها،
	يوصي بأن تستخدم السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية وتتبادل المعارف عن طريق منصات شبكية/سحابية وخدمات ذكية أخرى من أجل إدارة المعلومات الجغرافية المكانية ومعالجتها وعرضها تصويريا وتحليلها وإيصالها بطريقة دينامية.
	5 - القدرة على إيصال المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها

	إن المؤتمر،
	إذ يلاحظ التقدم المحرز في تنمية المعلومات الجغرافية المكانية الأساسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
	وإذ يلاحظ أيضا التفاوت في نضج استخدام المعلومات الجغرافية المكانية داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
	وإذ يلاحظ كذلك حاجة السلطات والمهنيين الوطنيين المعنيين بالمعلومات الجغرافية المكانية إلى تحديث معارفهم المتعلقة بالمعلومات الجغرافية المكانية وتبادلها،
	وإذ يعترف بتزايد الطلب على المعلومات الجغرافية المكانية لدعم الوظائف الحكومية ورفاه المجتمع،
	يوصي السلطات والمهنيين الوطنيين المعنيين بالمعلومات الجغرافية المكانية في الدول الأعضاء بتوسيع نطاق قدراتهم على إيصال المعلومات الجغرافية المكانية واستخدامها عن طريق وضع برامج عمل مشتركة للتثقيف والتدريب وبناء القدرات بشأن الحصول على المعلومات الجغرافية المكانية وإدارتها وإيصالها وتطبيقها. 
	6 - جدوى المعلومات الجغرافية المكانية ومنافعها

	إن المؤتمر،
	إذ يعترف بما للمعلومات والخرائط الجغرافية المكانية التي يُعَوَّل عليها ويُوثق بها من نفع هائل في صنع القرارات المتعلقة بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والتنمية الاقتصادية، ورفاه المجتمع،
	وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى تعزيز التثقيف والتدريب بشأن المعلومات الجغرافية المكانية في صفوف حكومات البلدان، ومتخذي القرار، وصناعة المعلومات الجغرافية المكانية ومستخدميها،
	وإذ يضع في اعتباره أيضا الأعمال التحضيرية التي تقوم بها اللجنة المخصصة للسنة الدولية للخرائط التابعة للرابطة الدولية لرسم الخرائط، ودعم هذه المبادرة من جانب المجلس المشترك لجمعيات المعلومات الجغرافية المكانية، 
	يوصي الرابطة الدولية لرسم الخرائط بأن تعلن وتنظم سنة دولية لرسم الخرائط في عام 2015.
	7 - بيان مشترك لمبادئ الأخلاقيات

	إن المؤتمر،
	إذ يعترف بأن حاجة الدوائر المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية إلى بيان بمبادئ للأخلاقيات قد أثيرت في عدد من المناقشات الحكومية الدولية التي جرت مؤخرا، بوصفه وسيلة لتعزيز ثقة الجمهور بالمعلومات الجغرافية المكانية،
	وإذ يلاحظ أن بيانا بمبادئ للأخلاقيات قد نوقش في الدورة الثانية للجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي،
	وإذ يلاحظ كذلك أن لجنة الخبراء قد طلبت من الأمانة أن تواصل التشاور بشأن ’’بيان المبادئ المشترك‘‘ وأن تقدم تقريرا عنه إلى اللجنة،
	وإذ يدرك أن عدة هيئات ورابطات مهنية وصناعية تمتثل بالفعل لبيانات أو مبادئ للأخلاقيات،
	يوصي بأن تصدر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي بيانا للأخلاقيات من أجل الدوائر المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية. 
	8 - التنسيق بين المبادرات الإقليمية والعالمية المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية

	إن المؤتمر،
	إذ يشير إلى القرار 16 المتخذ في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثالث عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ() بأن يناقش ويتفق، ضمن جملة أمور، بشأن معايير نظم المعلومات الجغرافية، وتطوير الهياكل الأساسية والمؤسسات المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية، وعلاقة اللجنة المرتقب إنشاؤها بالهيئات ذات الصلة في العالم، وإلى القيام لاحقا بإنشاء اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ في عام 1995،
	وإذ يعترف بالتقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة الدائمة في مجال تنمية الهياكل الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية المكانية منذ إنشائها،
	وإذ يضع في اعتباره أن المعلومات الجغرافية المكانية قد أصبحت أداة لا تقدر قيمتها في تخطيط السياسات وصنع القرارات بالاستناد إلى الأدلة، وأن بوسعها من ثم أن تؤدي دورا حيويا في فهم ومعالجة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا العالم المعقد والمترابط،
	وإذ يشير كذلك إلى القرار 7 المتخذ في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لآسيا والمحيط الهادئ() والذي طلب إلى الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة البدء في إجراء مناقشات وتحضير تقرير، لدورة مقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن التنسيق العالمي لإدارة المعلومات الجغرافية، بما في ذلك النظر في إمكانية إنشاء منتدى عالمي للأمم المتحدة لتبادل المعلومات بين البلدان والأطراف المعنية الأخرى، في ضوء عدم توافر عملية تشاور للأمم المتحدة تقودها الدول الأعضاء تعالج إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي،
	وإذ يحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/24 المؤرخ 27 تموز/ يوليه 2011 الذي قرر فيه المجلس إنشاء لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي من أجل توفير منتدى للتنسيق والتحاور فيما بين الدول الأعضاء، وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية لرسم الخرائط ولجانها الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية، بشأن تعزيز التعاون في مجال المعلومات الجغرافية المكانية العالمية،
	وإذ يلاحظ الأدوار الحيوية المنوطة باللجان الدائمة الإقليمية في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإحراز تقدم في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي في الدورة الثانية للجنة الخبراء،
	يوصي بأن تعزز اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية المكانية لآسيا والمحيط الهادئ دورها في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ضمن جهات أخرى، باسم جديد يمثل الولاية المستجدة، وأن تُبلغ المؤتمر بانتظام بما تحرزه من تقدم.
	9 - مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرون لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ

	إن المؤتمر،
	إذ يحيط علما بما أحرزته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تقدم في مجال المعلومات الجغرافية المكانية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، 
	وإذ يحيط علما أيضا بالدور الأساسي الذي يؤديه في هذا الشأن كل من مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الحالي لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ،
	وإذ يحيط علما كذلك بأن اللجنة الدائمة أنشئت سنة 1994 عملا بالقرار 16 الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثالث عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ، المعقود في بيجين()،
	وإذ يحيط علما بأن اللجنة الدائمة قد أعربت عن رغبتها في أن تعقد اجتماعها بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ، 
	وإذ يدرك ضرورة استمرار هذا العمل الهام، 
	يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2015. 
	المرفق الأول
	اللجنة التقنية الأولى: نظام الإسناد الجيوديسي من أجل التنمية المستدامة
	1 - اجتمعت اللجنة التقنية الأولى بعد ظهر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 برئاسة جون داوسون (أستراليا). وتناولت اللجنة المسائل المرتبطة باستدامة وتحسين الشبكة العالمية للهيكل الأساسي الجيوديسي والخدمات والمنتجات التي توفرها الرابطة الدولية للجيوديسيا/النظام العالمي للمراقبة الجيوديسية (بما في ذلك إطار الإسناد الأرضي الدولي).
	2 - وناقشت اللجنة أيضا المسائل التالية:
	(أ) تبادل البيانات: الاحتياجات، والأشكال المشتركة، والشواغل الأمنية؛
	(ب) تنمية الهياكل الأساسية وتنسيقها؛
	(ج) تحديد الولايات؛
	(د) بناء القدرات التقنية.
	3 - وعلى أساس المناقشات، وضعت اللجنة مشروع قرار وخمس توصيات، كي يعتمدها المؤتمر، تعالج المسائل المرتبطة بما يلي: (أ) دعم الهياكل الأساسية للنظام العالمي للمراقبة الجيوديسية ومنتجاته؛ (ب) إطار الإسناد الأرضي الدولي وإطار الإسناد الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ؛ (ج) نظم إسناد الارتفاعات؛ (د) تبادل البيانات؛ (هـ) بناء القدرات.
	وقدمت اللجنة التقنية مشروع قرار عن الإطار الجيوديسي العالمي كي يعتمده المؤتمر. 
	المرفق الثاني
	اللجنة التقنية الثانية: تبادل البيانات وتحقيق التكامل بينها لأغراض إدارة الكوارث
	1 - اجتمعت اللجنة التقنية الثانية بعد ظهر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وقدم رئيس اللجنة هادي فيزي (جمهورية إيران الإسلامية) عرضا لأنشطة برنامج العمل التي اضطلع بها في فترة السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أن استبيان تقصي الحقائق الذي قدم إلى الدول الأعضاء قد لاقى استجابة ضعيفة، وأن هناك حاجة إلى تلقي مزيد من الردود كي يتسنى إجراء تحليل مُجدٍ لاستخدام البيانات والنظم في كل أنحاء المنطقة. واقترح السيد فيزي مشروع قرار يتعلق بإنشاء بوابة جغرافية لدعم تبادل البيانات وتحقيق التكامل بينها لأغراض إدارة الكوارث، وعَرَضَ بيانا للنظام قائما على المعايير يمكن أن يدعم تشغيله.
	2 - وناقشت اللجنة المسائل التالية:
	(أ) يمكن تحقيق استجابة أفضل للاستبيان باستخدام مخطط الاستبيانات الخاص بلجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، وتحقيق اتساقه مع قائمة المسائل المعروضة على لجنة الخبراء؛
	(ب) النواحي العملية لتنفيذ بوابة جغرافية إقليمية تستند فيها البيانات المجمعة والبيانات الوصفية والخدمات إلى مجموعة من البوابات الجغرافية الوطنية؛
	(ج) ما هو نوع البيانات الذي قد تكون هناك حاجة إليه لتلبية طائفة واسعة من احتياجات المستخدمين المرتبطة بالأنواع المختلفة من الكوارث وبالجوانب المختلفة لإدارة الكوارث؛
	(د) ما الذي يمكن تعلمه وإعادة استخدامه من النظم المماثلة القائمة؛
	(هـ) كيف يمكن لنهج تدريجي وتجريبي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء بوابة جغرافية إقليمية تؤدي المهمة المطلوبة منها.
	3 - وقدمت اللجنة مشروع قرار عن تبادل المعلومات وتحقيق التكامل بينها لأغراض إدارة الكوارث كي يعتمده المؤتمر.
	المرفق الثالث
	اللجنة التقنية الثالثة: إدارة المعلومات المكانية لأغراض النمو الاقتصادي
	1 - اجتمعت اللجنة التقنية الثالثة بعد ظهر يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 برئاسة جيانغ لي (الصين). وقدم كل من جيانغ لي، وأحمد فوزي نور الدين (ماليزيا)، وسيمون كاستيللو (أستراليا) عرضا لما يُعتقد أنه نطاق عمل اللجنة، أي الاعتراف المتزايد بأن المعلومات المكانية عنصر هام من برامج التنمية الاقتصادية الحكومية. 
	2 - وقد أخذ هذا الاعتراف يشيع في كل أنحاء المنطقة، على الرغم من أن فرادى البلدان قد يكون لديها دوافع ومصالح نوعية خاصة بها. ويتباين نضج ما يتوافر للسلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من معلومات أساسية ومن آليات لإيصالها. ومن شأن تبادل الخبرات الجغرافية المكانية بين السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية أن يساعد في التعجيل بنهوض القدرات الجماعية للمنطقة. ويجب على هذه السلطات أن تواصل مواءمة برامجها الجغرافية المكانية مع الاحتياجات العريضة للمستخدمين في إطار اختصاصاتها. ويتطلب هذا فهما لكيفية تطبيق المعلومات الجغرافية المكانية في صنع القرارات، وكذلك قيام هذه السلطات بترويج الاستخدامات الممكنة للمعلومات الجغرافية المكانية. كما ينبغي أن توفر الأمم المتحدة توجيها بشأن المعلومات الجغرافية المكانية المطلوبة للبرامج الخاصة بها، بالنظر إلى أن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية والإقليمية تُستقى، من الناحية المثلى، من السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية.
	3 - وقدمت اللجنة أربعة مشاريع قرارات كي يعتمدها المؤتمر تتعلق بالحصول السريع على المعلومات، والمنصات، وتنمية القدرات، والترويج. كما نوقشت ووضعت خطة عمل. وتم التشديد على أن يجري، حيثما أمكن، إدماج الأنشطة القائمة المضطلع بها في البلدان الأعضاء في خطة العمل، وأن ينظر في تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة، وخاصة لصالح البلدان الجزرية الصغيرة.
	المرفق الرابع
	جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب المؤتمر.
	3 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى:
	(أ) إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال المؤتمر؛
	(ب) اعتماد النظام الداخلي؛
	(ج) إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل لجنة؛ 
	(د) وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر.
	4 - تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ.
	5 - تقرير عن تنفيذ القرارات المتخذة في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم لخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	6 - ورقات المؤتمر:
	(أ) التقارير القطرية؛
	(ب) الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن الإنجازات والتطورات في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية.
	7 - تقارير اللجان التقنية للمؤتمر.
	8 - جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الحادي والعشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	9 - اعتماد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	المرفق الخامس
	(أ) جميع الوثائق منشورة، من دون أي تحرير رسمي، على الموقع الشبكي لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap19.html.
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