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ــة        ــم املتحــدة واجه ــة لألم ــة العام ــة باألمان ــل إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي متث
حيويــة للتفاعــل بــني السياســات العامليــة يف اجملــاالت االقتصــادية، واالجتماعيــة، والبيئيــة وبــني    

ثـة جمـاالت رئيسـية مترابطـة،        وتعمـل اإلدارة يف ثال    . اإلجراءات اليت ُتتخذ على الصعيد الـوطين      
ــي ــات االقتصــادية       � �١: أال وه ــات واملعلوم ــن البيان ــة واســعة م ــل طائف ــد، وحتلي ــع وتولي جتمي

واالجتماعية والبيئية عن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت تسـترعي االنتبـاه للمشـكالت                    
ــارات املتعلقــة بالسياســات العامــة؛     ــيم اخلي يســري املفاوضــات الــيت  وت� �٢املشــتركة وتقــوم بتقي

جتريهــا الــدول األعضــاء يف العديــد مــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة بشــأن مســارات العمــل           
وإســــداء املشــــورة إىل � �٣املشــــتركة للتصــــدي للتحــــديات العامليــــة القائمــــة أو املســــتجدة؛ 

 احلكومات املهتمة بشأن طرق وسبل ترمجة ما يوضع مـن أُطـر للسياسـات العامـة يف املـؤمترات      
ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة إىل بـرامج علـى الصـعيد القطـري، واملعاونـة، مـن                  

 .خالل املساعدة التقنية، على بناء القدرات الوطنية
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 الفصل األول
 تنظيم املؤمتر  

 
 مقدمة -ألف  

 
ُعقد مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السادس عشر لرسم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                 - ١

وقــد ُعقــد املــؤمتر وفقــا . ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ١٨إىل  ١٤يف أوكينــاوا، باليابــان، يف الفتــرة مــن 
ــرري  ــسملقـ ــاعي  اجمللـ ــادي واالجتمـ ــؤرخ ٢٠٠٠/٢٢٩ االقتصـ ــوز ٢٦، املـ ــه /متـ  ٢٠٠٠يوليـ

 .٢٠٠٢يوليه /متوز ٢٣ املؤرخ ٢٠٠٢ و
 

 افتتاح املؤمتر -باء  
 
ــادية       - ٢ ــؤون االقتصـ ــإدارة الشـ ــائية بـ ــدة اإلحصـ ــم املتحـ ــعبة األمـ ــل شـ ــؤمتر ممثـ ــتح املـ افتـ
 .جتماعية التابعة لألمانة العامة، وألقى بيانا باسم األمني العام لألمم املتحدةواال
ــر        - ٣ ــائيب وزي ــل كــل مــن الســيد شــوماكوكي، كــبري ن ــة مــن ِقَب ــات افتتاحي وألقيــت بيان

 .األراضي واهلياكل األساسية والنقل باليابان، والسيد إنامني كيتشي، حمافظ أوكيناوا
 

 احلضور -جيم  
 
 وكاالت متخصصـة ومنظمـات علميـة دوليـة          ٥ بلدا و    ٤٣ ممثال لـ    ٣٠٢ملؤمتر  حضر ا  - ٤

 .وترد يف املرفق الثالث هلذا التقرير قائمة املشاركني.  متكلما مدعوا٣٠فضال عن 
 

 انتخاب أعضاء املكتب -دال  
 
، بانتخــاب ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ١٤قــام املــؤمتر، يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف   - ٥

 :اء املكتب التالية أمساؤهم، بالتزكيةأعض
 :الرئيس 
  )الصني(السيد يانغ كاي   
 :نائب الرئيس 
  )أستراليا(السيد بيتر هوالند   
 :املقرر 
 )اليابان(السيد هوشينو يوشيهيسا   
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 أهداف املؤمتر -هاء  
 
تحديـد أهـداف    يف اجللسة العامة األوىل، قام ممثل الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة ب             - ٦

ــايل   ــى النحــو الت ــؤمتر عل ــه      : امل ــدى إقليمــي يســتطيع في ــوفري منت اهلــدف الرئيســي للمــؤمتر هــو ت
ــادئ        ــة آســيا واحملــيط اهل ــن منطق ــاء، واخلــرباء م ــون، واملخططــون، والعلم املســؤولون احلكومي
ــاطق، تقــدمي التقــارير عمــا أُجنــز مــن جهــود يف تطــوير اهلياكــل األساســية للبيانــات        وســائر املن
ــات، ومعاجلــة         ــادل األفكــار واملعلوم ــادئ، وتب ــذها يف آســيا واحملــيط اهل ــة وتنفي ــة الوطني املكاني
االحتياجات، واملشكالت، واخلربات املشتركة يف جمال رسـم اخلـرائط، واملعلومـات اجلغرافيـة،              
ــة، واملســائل         ــة والتكنولوجي ــة، واالحتياجــات العلمي ــة والتدريبي ــب التعليمي ــك اجلوان ــا يف ذل مب

وتوجـد إضـافة إىل ذلـك أهـداف معينـة تتمثـل يف تقـدمي تقـارير عـن          . فوائد املتعلقـة بالتنفيـذ    وال
تقييم حالة القرارات اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلـرائط                   
آلسيا واحمليط اهلادئ، وتقـارير عـن تطـورات وإسـهامات رسـم اخلـرائط واملعلومـات اجلغرافيـة                   

 .٢١ تنفيذ جدول أعمال القرن يف دعم
 

 اعتماد النظام الداخلي -واو  
 
 مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت حبيـث        ٣٨قرر املؤمتر يف جلسته العامة األوىل تنقيح املادة          - ٧

ينتخــب املــؤمتر رئــيس كــل جلنــة ويــأذن لكــل جلنــة يف انتخــاب بقيــة �: يصــبح نصــهما كــاآليت
 .�أعضاء املكتب، حسب املقتضى

مــد املــؤمتر يف اجللســة نفســها نظامــه الــداخلي املؤقــت كمــا هــو وارد يف الوثيقــة     واعت - ٨
E/CONF.95/2بصيغتها املنقحة ،. 

 
 إقرار جدول األعمال -زاي  

 
أقر املؤمتر، يف جلسته العامـة األوىل، جـدول أعمالـه املؤقـت كمـا هـو وارد يف الوثيقـة                     - ٩

E/CONF.95/1 .وفيما يلي جدول األعمال: 
 .تتاح املؤمتراف - ١ 
 .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر - ٢ 
 .أهداف املؤمتر - ٣ 
 :املسائل التنظيمية - ٤ 
 النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛ )أ(  
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 إقرار جدول األعمال؛ )ب(  
 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب الرؤساء واملقررين؛ )ج(  
 تنظيم األعمال؛ )د(  
 تفويض املمثلني لدى املؤمتر؛وثائق  )هـ(  
اإلجراءات املتعلقة بانتخاب اللجنة الدائمـة املعنيـة باهليكـل األساسـي             )و(  

 .لنظم املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ
تقرير اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا              - ٥ 

 .واحمليط اهلادئ
 :املؤمترتقارير  - ٦ 
ــة        )أ(   ــم املتحــدة اإلقليمي ــؤمترات األم ــرارات م ــذ ق ــة بتنفي ــارير املتعلق التق

 لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ؛
 .التقارير القطرية )ب(  
 .البحوث اليت ُتقدم بناء على دعوة - ٧ 
 .اللجان الفنية للمؤمتر - ٨ 
 :التقارير والقرارات - ٩ 
 للمؤمتر؛تقارير اللجان الفنية  )أ(  
 اعتماد التقارير وخطط العمل؛ )ب(  
 .اعتماد القرارات )ج(  
 .استعراض إجنازات املؤمتر - ١٠ 
جــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع عشــر لرســم    - ١١ 

 .اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
ــة      - ١٢  ــة املعني ــة الدائم ــة باللجن ــة املتعلق ــنظم   املســائل التنظيمي باهليكــل األساســي ل

 :املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ
 انتخاب اجمللس التنفيذي؛ )أ(  
 النظام األساسي؛ )ب(  
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 األفرقة العاملة؛ )ج(  
 .االجتماع املقبل )د(  
اعتمــاد تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســادس عشــر لرســم اخلــرائط     - ١٣ 

 .آلسيا واحمليط اهلادئ
 

 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب الرؤساء -حاء  
 
قــام املــؤمتر، يف جلســته العامــة األوىل، بإنشــاء اللجــان الفنيــة الثالثــة التاليــة وانتخــاب      - ١٠

 .رؤسائها
 االحتياجات اإلمنائية وبناء القدرات املؤسسية :اللجنة األوىل 
 )اليابان(السيدة أكريا ياغوشي : الرئيس   
 البيانات األساسية، مبا يف ذلك مجعها وإدارهتا يف هنج متكامل :اللجنة الثانية 
 )الصني(السيد شني جون : الرئيس   
 اهلياكل األساسية للبيانات املكانية وتطويرها يف آسيا واحمليط اهلادئ :اللجنة الثالثة 
 )مجهورية كوريا(السيد كيم كيهيون : الرئيس   

 
 تنظيم األعمال -طاء  

 
ؤمتر، يف جلسته العامة األوىل أيضا تنظيمه املقترح ألعماله على النحـو الـوارد يف               أقر امل  - ١١

 .E/CONF.95/1/Add.1الوثيقة 
 

 وثائق التفويض -ياء  
 
، أعلـن رئـيس املـؤمتر أنـه     ٢٠٠٣يوليه /متوز ١٧يف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف   - ١٢

د اسُتعرضـت وثـائق تفـويض املمـثلني ووجـدت        من النظام الداخلي للمـؤمتر، فقـ       ٣وفقا للمادة   
 .سليمة

 
 الوثائق -كاف  

 
 .ترد يف امللحق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثائق املقدمة إىل املؤمتر - ١٣
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 الفصل الثاين
 اجللسات العامة  

 
تقريـر اللجنـة   ( من جدول األعمـال   ٥بدأ املؤمتر يف جلسته العامة األوىل نظره يف البند           - ١
وقـام يـانغ    ). لدائمة املعنية باهليكل األساسـي لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                ا

كاي، رئيس اللجنة الدائمة املعنية باهليكـل األساسـي لـنظم املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط                   
علومـات  ، مبـا يف ذلـك امل      ١٩٩٤اهلادئ، بتقدمي حملة عامة عن اللجنة الدائمـة منـذ إنشـائها عـام               

ــها، وعضــويتها، وأهــدافها، ومــديروها احلــاليون، وأنشــطتها الرئيســية وعالقاهتــا      األساســية عن
 (E/CONF.95/3)باملؤسسات الدولية العاملة يف جمال تطوير اهليكل األساسـي للبيانـات املكانيـة               

ية وأوضـح أن التقريـر قــد أبـرز بعـض املنجــزات املهمـة، مبـا يف ذلــك محـالت املراقبـة اجليوديســ        
ــات       ــة مبشــاطرة البيان ــة، والسياســة املتعلق ــات احلــدود اإلداري ــد لبيان ــة، واملشــروع الرائ اإلقليمي
األساســية، وفرقــة العمــل املعنيــة بعقــد البيانــات اخلاصــة مبركــز تبــادل املعلومــات حــول اهليكــل  

ريبيـة  األساسي للبيانات املكانيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واإلطـار املسـاحي وقاعـدة هاينـان التد                  
 .التابعة للجنة الدائمة

ويف اجللسة نفسها، قام جون ماننغ، رئيس الفريق العامـل املعـين باجليوديسـيا اإلقليميـة                 - ٢
 الــذي ٣التــابع للجنــة الدائمــة بتقــدمي ســتة مشــاريع جيــري تنفيــذها عمــال بــالقرار  ) ١الفريــق (

. ئط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ   اعتمد يف مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلـرا            
ــثالث املاضــية، إجــراء محــالت جيوديســية        ــع، خــالل الســنوات ال ومشلــت منجــزات هــذه اري
إقليمية، وإعداد بارامترات لتحويل مراجع اإلسناد، وحتسني اجملسـم األرضـي اإلقليمـي، وإطـار               

ودعـا  . احمليط اهلـادئ اإلسناد اإلقليمي للجاذبية املطلقة، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان اجلزرية بـ        
 .التقرير إىل تعزيز التعاون فيما بني األعضاء ومع األفرقة العاملة األخرى

ويف اجللســـة العامـــة األوىل أيضـــا، قـــام غـــالم فالحـــي، رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين  - ٣
التـابع للجنـة الدائمـة، بتقـدمي تقريـر عـن أنشـطة الفريـق العامـل                  ) ٢الفريق  (بالبيانات األساسية   

سياسـة مشـاطرة    : خالل السـنوات الـثالث املاضـية، مركـزا علـى املهـام الرئيسـية األربـع التاليـة                  
البيانــات األساســية، وتطــوير البيانــات األساســية، وتطــوير شــبكة اهليكــل األساســي للبيانــات      

وسـوف تتواصـل اجلهـود      . املكانية آلسيا واحمليط اهلـادئ، وتطبيقـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة            
ــوير  ــاز        لتط ــة، وإجن ــية اإلقليمي ــات األساس ــات البيان ــة جملموع ــة تنفيذي ــداد خط املواصــفات وإع

ــة آلســيا واحملــيط       ــهيكل األساســي للبيانــات املكاني ــابع لل املشــروع التجــرييب لُعقــد البيانــات الت
 التابعــة للمنظمــة ٢١١اهلــادئ، وإقامــة روابــط مــع املنظمــات ذات العالقــة، مثــل اللجنــة الفنيــة 

 .حيد القياسيالدولية للتو
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ويف اجللسة نفسها، قام إيان ويليامسون، رئيس الفريق العامل املعـين بسـجل األراضـي                - ٤
، بتقــدمي تقريــر عــن األنشــطة واملهــام الــيت ُنفــذت اســتجابة للغــرض مــن )٣الفريــق (املمســوحة 

الفريق، وال سيما استعراض األنشطة املساحية يف املنطقة من أجل فهـم أفضـل لـدور سـجالت                  
ألراضي املمسوحة يف أي هيكـل أساسـي وطـين للبيانـات املكانيـة، وإعـداد املبـادئ التوجيهيـة                    ا

وقد مت إعـداد مشـروع إطـار مسـاحي          . املالئمة للمنطقة فيما يتعلق بتصميم السجالت البحرية      
ومت االتفـاق علـى عقـد حلقـة عمـل معنيـة بسـجالت               . وتنقيحه مبدخالت من الـدول األعضـاء      

، انتــهت بنجــاح قُبيــل افتتــاح  ٢٠٠٣يوليــه /متــوز مــن ١٣ و ١٢، يــومي األراضــي املمســوحة
 .املؤمتر، القتراح مزيد من اإلجراءات بشأن اإلطار املساحي يف قرار سوف يقدم إىل املؤمتر

ويف اجللسـة العامـة األوىل أيضــا، قـام بيتـر هوالنــد، باسـم رئـيس الفريــق العامـل املعــين         - ٥
، بإلقاء الضوء على ما بذل من املسـاعي، علـى الـرغم مـن     )٤امل الفريق الع(بالتعزيز املؤسسي   

التدريبيـة لبنـاء    /مشـاركة األعضـاء وإتاحـة الفـرص التعليميـة         : قلة املوارد، يف ثالثة جمـاالت هـي       
القــدرات، والــيت جيــري مــن أجلــها إعــداد بعــض الــربامج التدريبيــة؛ وتعزيــز الــروابط مــع األمــم 

ذات العالقـة؛ وبـث املعلومـات واالتصـال هبـدف توصُّـل مجيـع               املتحدة وسائر اهليئـات الدوليـة       
 .ومت تشجيع تقوية الدعم والتخطيط. األعضاء إىل املعلومات الالزمة

، قـام   )تقـارير املـؤمتر   ( من جدول األعمـال      ٦ويف اجللسة نفسها، ولدى النظر يف البند         - ٦
، شـاركت  (E/CONF.95/4)ريـر  عمر العرييب، بالشـعبة اإلحصـائية يف األمـم املتحـدة، بتقـدمي تق            

يف إعـداده األمـم املتحـدة واللجنـة الدائمــة، عـن إجـراءات املتابعـة الــيت اختـذت بشـأن كـل مــن           
القرارات الثمانية اليت اعُتمدت يف مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلـرائط                   

نـه قـد اختـذت اإلجـراءات        فأوضـح أ  .  يف كواالملبـور   ٢٠٠٠آلسيا واحمليط اهلادئ، املعقود عـام       
 .الالزمة من قبل األفرقة العاملة للجنة الدائمة وُنفذت اخلطط حبسب املقتضى

 مــن جــدول األعمــال ٧وبــدأ املــؤمتر، يف جلســته العامــة األوىل أيضــا، النظــر يف البنــد    - ٧
ميـة  وقـام كـازونوبو أونوغـادا، مبركـز األمـم املتحـدة للتن            ). البحوث اليت تقدم بناء على دعـوة      (

، مشـريا إىل خـربات   �اإلدارة البيئية واسـتخدام املعلومـات    �اإلقليمية بإلقاء بيان رئيسي بعنوان      
وأكــد البيــان علــى أن معلومــات  . قاعــدة بيانــات املــوارد العامليــة الــيت وضــعتها األمــم املتحــدة   

ل املثـال،  اخلرائط بالغة األمهية لإلدارة البيئية، وينبغـي عرضـها بأشـكال خمتلفـة، منـها علـى سـبي         
املعلومات املطبوعة، واملعلومات املرئية، واملعلومات الرقمية مـن خـالل شـبكة اإلنترنـت، وفقـا                

كمــا ذُكــر أن شــبكة اإلنترنــت قــد عــززت بنجــاح المركزيــة إدارة املعلومــات، وأن  . للحاجــة
 .النظام املفتوح ميكن تشغيله بكفاءة من خالل تقييم تفصيلي لالحتياجات



 

7 04-21248 
 

E/CONF.95/7  

وقـام  .  مـن جـدول األعمـال      ٧متر، يف جلسته العامة الثانية، نظـره يف البنـد           وواصل املؤ  - ٨
ــة          ــرض ورق ــة، بع ــة العاملي ــات املكاني ــية للبيان ــهياكل األساس ــة لل ــة العام ــتيفنس، باألمان آالن س

(E/CONF.95/6/IP.13) ــة ــة    � معنونـ ــات املكانيـ ــية للبيانـ ــل األساسـ ــديات اهلياكـ ــورات وحتـ تطـ
وتشـرح الـُنُهج الـيت      . �اسـي للبيانـات املكانيـة يف الواليـات املتحـدة          العاملية؛ تطور اهليكـل األس    

تتبعها الواليات املتحدة األمريكية يف جمال اهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة، ومهمـة اهلياكـل               
ــادرة    ــة؛ وذكـــر مبـ ــة العامليـ ــية للبيانـــات املكانيـ ــذها يف � الفريـــق األول�األساسـ اجلـــاري تنفيـ

الـيت ُتعـد عمليـة تعاونيـة تقـوم مـن خالهلـا الدولـة بتنظـيم إنتاجهـا؛ وإجنـاز                      الواليات املتحـدة، و   
املركـــز اجلـــامع للبيانـــات   �ومشـــاطرة املوجـــودات اجليوفضـــائية الرقميـــة؛ ونـــاقش مبـــادرة      

اهلادفـــة إىل تزويـــد الوكـــاالت االحتاديـــة والوكـــاالت علـــى مســـتوى الواليـــة،   � اجليوفضـــائية
إلغـاء  /وصـل إىل املعلومـات اجلغرافيـة، ممـا يـؤدي إىل تقلـيص      والوكاالت احمللية مبركـز وحيـد للت   

وانتهى البيان بعرض اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة العامليـة،             . فوائض البيانات وحمفوظاهتا  
إذكـاء وتطـوير الـوعي واملبـادالت، وتيسـري          : مع التركيز علـى أهـدافها الرئيسـية الـيت تتمثـل يف            

ــادل املعلومــات وبوابــات    التوصــل إىل املعلومــات أو اك تشــافها مــن خــالل خــدمات مراكــز تب
ــة حبــوث تطــوير       ــه، ورعاي ــام ب ــاء القــدرات والقي ــة للمعلومــات، واحلفــز علــى بن الشــبكة العاملي

 .اهلياكل األساسية للبيانات املكانية، وإشراك الشركاء يف دعم املوارد الشحيحة
نـة التوجيهيـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط          ويف اجللسة نفسها، قام فريزر تايلور، رئيس اللج        - ٩

رسـم اخلـرائط العامليـة واهلياكـل األساسـية       � معنونـة    (E/CONF.95/6/IP.7)العاملية بعـرض ورقـة      
فأوضـح أن   . �التطورات والتحديات فيمـا يتعلـق ببـث البيانـات اجليوفضـائية           : للبيانات املكانية 

ملية منـذ مفهومـه األويل وحـىت الوضـع          الورقة توجز ما مت إحرازه من تقدم يف رسم اخلرائط العا          
كمــا أهنــا توضــح التحــديات الــيت تواجــه رســم اخلــرائط  . احلــايل، وتــدعو الــدول إىل املشــاركة

كمـا توضـح   . العاملية استنادا إىل دراسة عن أفريقيا أجنزهتا األكادميية الوطنيـة للواليـات املتحـدة        
احتياجـات املسـتخدمني اإلمنائيـة، وبنـاء     الورقة أن مـن العوامـل الرئيسـية يف هـذا الصـدد، تلبيـة          

 ليشــيت، �كمــا تعــرض الورقــة دراســة حالــة خاصــة بتيمــور   . الرأمســال البشــري واالجتمــاعي 
ــة االحتياجــات      ــة أن يســاعد علــى تلبي حيــث ميكــن إلعــداد هيكــل أساســي للمعطيــات املكاني

كتــب القــائم لشــؤون وتتمثــل نقطــة البدايــة يف تنســيق جهــود امل. اإلمنائيــة لتلــك الدولــة الناشــئة
املقاطعات وبناء القدرات البشرية واملؤسسية لتمكني أهل تيمـور مـن الـتحكم بدرجـة أكـرب يف              

 .مصريهم
ويف اجللســة العامــة الثانيــة، قــام غــو هوادونــغ، األمــني العــام للجمعيــة الدوليــة لــألرض   - ١٠

األرض � بعنــوان (E/CONF.95/6/IP.16)الرقميــة، باســم رئيســها لــو يونــغ ذيــانغ، بتقــدمي ورقــة 
فأوضح أن مفهوم األرض الرقمية قـد أدخـل باعتبـاره مرفـق             . �التطورات والتحديات : الرقمية
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ومت . املعلومــات لنظــام متعــدد األبعــاد، ومتعــدد املقــاييس، ومتعــدد األزمنــة، ومتعــدد الطبقــات  
ألرض التأكيــد علــى أمهيــة التعــاون مــع املنظمــات األخــرى، ومت إدخــال نظــام منــوذجي أويل لــ  

 .الرقمية
 ويف اجللسة نفسها، قام سانتياغو بوريرو، رئـيس جلنـة رسـم اخلـرائط، مبعهـد البلـدان                   - ١١

اهلياكـل األساسـية    � بعنـوان    (E/CONF.95/6/IP.3)األمريكية للجغرافيا والتـاريخ، بعـرض ورقـة         
لتأكيــد علــى ومت ا. �للبيانــات املكانيــة يف األمــريكتني، اخلطــط والتحــديات احلاليــة واملســتقبلية 

الـــدور املتزايـــد األمهيـــة للمعهـــد املـــذكور، وغايـــة وأهـــداف اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهلياكـــل 
ولوحظــت أشــكال التقــدم املهمــة للــهياكل األساســية . األساســية للبيانــات املكانيــة لألمــريكتني

ــال بنـــاء القـــدرا        ــة، إضـــافة إىل االحتياجـــات يف جمـ ــة للبيانـــات املكانيـــة يف املنطقـ ت، الوطنيـ
وصعوبات التمويل، مع التأكيد على ضرورة تعاون املعهـد واللجنـة الدائمـة علـى تنفيـذ الرؤيـة              

 .املتعلقة باهليكل األساسي اإلقليمي للبيانات املكانية
ويف اجللسة العامـة الثانيـة أيضـا قـام عبـاس رجـاء بيفـرد، مـن جامعـة ملبـورن، بعـرض                         - ١٢

إبـراز القضـايا    :  اهلياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة       تطوير� بعنوان   (E/CONF.95/6/IP.1)ورقة  
فــألقى الضــوء علــى العوامــل الرئيســية املــؤثرة يف تطــوير أي    . �ذات العالقــة والعوامــل املــؤثرة 

هيكــل أساســي للبيانــات املكانيــة، مث نــاقش وحلــل النظــام اهلرمــي للــهيكل األساســي للبيانــات  
وأوضـح أنـه جيـب النظـر إىل إعـداد           . للبيانات املكانيـة  املكانية والعالقات بني اهلياكل األساسية      

 - تقنيـــة واجتماعيـــة -هيكـــل أساســـي نـــاجح للبيانـــات املكانيـــة باعتبـــاره عمليـــة اجتماعيـــة 
 .اقتصادية ال جمرد عملية تقنية حمضة

ويف اجللسة نفسها، قام وانـغ شـوفينغ، نائـب املـدير العـام للمكتـب احلكـومي للمسـح                     - ١٣
ــة  ورســم اخلــرائط، ب  ــوان (E/CONF.95/6/IP.17)الصــني، بعــرض ورق اهليكــل األساســي  �، بعن

وقـــد اعتـــرب التنســـيق، واملســـامهات املاليـــة، واملعـــايري، . �الصـــنيالـــوطين للبيانـــات املكانيـــة يف 
 .والتطبيقات الواسعة عناصر أساسية ألي تطوير ناجح للهيكل األساسي للبيانات املكانية

ــة الثان يف و - ١٤ ــة اجللســة العام ــام  ي ــة    بجــون أيضــا، ق ــام ملكتــب احلكوم ــدير الع اســباي، امل
عنــوان بورقــة بتقــدمي  ،ســترالية إلدارة البيانــات املكانيــة، باســم جملــس املعلومــات املكانيــة      األ
وينبغـي إيـالء    . )E/CONF.95/6/IP.10 (�سـتراليا الاهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانية      �

ــإلدارة والشــراكة وبنــ   ــة ل ــام اء املؤسســات والقــدرات، فضــال عــن خفــض احلــواجز   األولوي  أم
 .احلصول على البيانات واستخدامها لدى وضع اهلياكل األساسية للبيانات املكانية وتنفيذها

ــة ،ش كومــار، نائــب كــبري مســاحي اهلنــد  يــويف اجللســة ذاهتــا، قــدم جري  - ١٥ ــوان  ورق بعن
 قـدم و). (E/CONF.95/6/IP.18 �درة اهلنديـة  املبـا : اهلياكل األساسية الوطنية للبيانـات املكانيـة      �
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وعناصـر التصـميم يف الـرؤى واألهـداف وأصـحاب           األساسـية   دراسة واسعة تتضمن احملتويـات      
 .املصلحة واملستفيدين

ــودة يف    - ١٦ ــة املعق ــة الثالث ــه / متــوز١٥ويف اجللســة العام ــؤمتر نظــره  ٢٠٠٣يولي ، واصــل امل
ــد  يف ــذا البنــ ــون . هــ ــيم كيهيــ ــدم كــ ـــ ،وقــ ــن جامعـ ــهاية إ مــ ــا ،نــ ــة كوريــ ــة ، جبمهوريــ  ورقــ
ــا   اهلياكــــل� عنــــوانب ــة جلمهوريــــة كوريــ ــية الوطنيــــة للبيانــــات املكانيــ  اتالتطــــور: األساســ

 ٢٠٠٠-١٩٩٥ للفتــرتني ني الرئيســيتنيوعــرض اخلطــت). (�E/CONF.95/6/IP.19 والتحــديات
نــاول كمــا تنتائجهمــا تنــاول ساســية للبيانــات املكانيــة واألياكــل اهل إلنشــاء ٢٠٠٥-٢٠٠٠و 

 . املهام املقبلة
نظـم  ورئـيس احتـاد      باليابـان،    ، من جامعة نـارا،    يوسوأويف اجللسة ذاهتا، قدم تريوكو       - ١٧

اهلياكـل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة يف      �عنـوان  ب ورقـة  ،املعلومات اجلغرافيـة يف اليابـان    
العــرض أن الزلــزال  يف هــذاوأكــد ). (E/CONF.95/6/IP.19 � والتحــدياتاتالتطــور: اليابــان

 للبيانـات   الوطنيـة الذي حدث يف كـويب قـد أدى إىل زيـادة الـوعي وانتشـار اهلياكـل األساسـية                    
يف إطـار احلكومـة      استراتيجية لنظـام املعلومـات اجلغرافيـة         ،هلذه الغاية ،  وقدم. املكانية يف اليابان  

ا خطـة    باعتبارمهـ  ٢٠٠٥-٢٠٠٢وبرنامج عمـل نظـام املعلومـات اجلغرافيـة للفتـرة            اإللكترونية  
 .تنفيذية
 إمنارك، ممثل االحتاد الدويل للمسـاحني ورقـة         غقدم ستي أيضا،  ويف اجللسة العامة الثالثة      - ١٨
ــوان ب ــا  ) (E/CONF/95/6/IP.12 �دعــم نظــم اإلدارة املســتدامة لألراضــي  �عن نظــام عــرف فيه

الـذي يقـوم   دور اهلـام   الـ دارة األراضي وهتيئتها وأكـد  إلالنظام الرئيسي   األراضي باعتباره   مسح  
يف وأشـار  . يف دعـم التنميـة املسـتدامة    املتعلقة باألراضي،   باعتباره نظاما أساسيا للمعلومات     به،  
صـدر عـن    ذي  الـ املسـتدامة   بشأن إدارة األراضـي ألغـراض التنميـة         باثورست   إىل إعالن    هعرض

الفعليـة   ضـمان احليـازة   الذي دعا إىلو ١٩٩٩عام يف  األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمساحني      
بعـدد مـن املالحظـات مـن بينـها        عرضـه   ؛ وخـتم    يف احلصـول علـى امللكيـة      اجلميـع   حـق   ة  لوكفا

مناشدة املنظمات الدوليـة االعتـراف بزيـادة الطلـب علـى اإلدارة املسـتدامة لألراضـي واهلياكـل            
 .األساسية للبيانات املكانية

ــد    يفو - ١٩ ــدم جــون ترين ــا، ق ــيس ر اجللســة ذاهت ــة للمســح   ، رئ ــة الدولي التصــويري اجلمعي
الص جتارب استخدام صور السواتل العاليـة الدقـة السـتخ         � ورقة بعنوان    ،بعدعن  واالستشعار  
نظــرة عامــة عــن صــور الســواتل العاليــة الدقــة ى فيهــا أعطــ) (E/CONF.95/6/IP.21 �املعلومــات

 إيـروس مركـز    و )IKONOS (إيكونـوس الساتل التصـويري    جهات من قبيل    قدمتها  احلديثة اليت   
)EROS(  شــركة كــويكبريد وللبيانــات)Quickbird( لبيانــات للتصــوير واملعلومــات باســتخدام ا
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التوصـل إىل   أيضـا   تناولـت الورقـة     و. املوضـوعية اسـتخالص املعلومـات     يف  التقييم اهلندسـي و   يف  
عيـة   وهـو عضـو فخـري يف اجلم        ،نكينوفرايد كـ  توقدم غو . لبياناتالعادية ل تكاليف  الالبيانات و 

 .تكميليا، بيانا بعدعن واالستشعار التصويري الدولية للمسح 
ــة لرســم  د، قــدم بينغــت ريســت  أيضــاويف اجللســة العامــة الثالثــة  - ٢٠ ، رئــيس الرابطــة الدولي

صـورة مـن صـور اهليكـل األساسـي        خـرائط األطلـس باعتبارهـا       رسـم   �اخلرائط، ورقـة بعنـوان      
 علــى وضــع أطلــس وطــين هعرضــيف وركــز ). (E/CONF.95/6/IP.14  �اجليوفضــائيةللبيانــات 

مـن حيـث تـوفري    يشـكل إسـهاما كـبريا    ممـا  نترنـت  لكتروين ميكن االطالع عليه على شـبكة اإل     إ
ــام  . املعلومــات يف الوقــت املناســب  ــروين علــى شــبكة  أن األطلــس اإلعرضــه وأكــد يف خت لكت

، والعكــس بــالعكس اجليوفضــائيةاإلنترنــت ميكــن أن يســتفيد مــن اهلياكــل األساســية للبيانــات   
ألنـه والـذي    البلـدان   سـتأثر بإعجـاب     على شبكة اإلنترنت قد ي    سيقام  أن األطلس الذي    مضيفا  

 .اجليوفضائيةهلياكل األساسية للبيانات احصيلة هو 
 التابعـة للمنظمـة     ٢١١فنيـة   وستنسـن، رئـيس اللجنـة ال      أويف اجللسة ذاهتا، قـدم أوالف        - ٢١

ــد ا  ــة لتوحيـ ــاييس،الدوليـ ــة ملقـ ــوان  ورقـ ــية    �بعنـ ــهياكل األساسـ ــاس للـ ــة كأسـ ــايري املكانيـ املعـ
أوضـح  و). (E/CONF.95/6/IP22 � والتحديات املقبلـة   ة احلالي اتالتطور: املستدامةاجليوفضائية  

 ملختلـــف أنـــواع املعـــايري املتعلقـــة يـــا مفاهيماتصـــنيف، وقـــدم خلفيـــة اللجنـــة ومركزهـــا احلـــايل
لضـمان  علـى الـدور احليـوي واألساسـي للمعـايري           أيضـا   تـه   ورق يف   وشـدد . باملعلومات اجلغرافية 

الـيت  التعـاون مـع املنظمـات    ، موضـحا أن وضـعها يقتضـي         تكامل املعلومات اجلغرافية وتفاعلـها    
 .املعلومات اجلغرافية املفتوحنظم دف من قبيل احتاد هلا نفس اهل

رسـم اخلـرائط    كامي، من أمانة قسم     اورمويف اجللسة العامة الثالثة ذاهتا، قدم هريوشي         - ٢٢
اليــة  احلاتالتطــور: قاعــدة البيانــات اجلغرافيــة لألمــم املتحــدة � ورقــة بعنــوان ،بــاألمم املتحــدة

قاعـدة البيانـات   بشـأن    ا عامـ  ا وقدم عرض  .(E/CONF.95/6/IP.23) �واخلطط والتحديات املقبلة  
خـالل   علومـات علـى أحـدث امل    ستجابة للطلب الناشـئ     اليت وضعت لال  اجلغرافية لألمم املتحدة    

ــة يف األمــم املتحــدة  إتاحــة جملــس األمــن وجلســات  تطــرق و. هيكــل أساســي للبيانــات املكاني
ــر الســريع    ل ــة مــن قبيــل البيانــات ذات األث والتعــاون مــع  ) ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١(لتطــورات الراهن

باحلــدود التــابع لفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة  الفريــق العامــل املعــين 
 وإنشـاء مركـز لتبـادل املعلومـات      اخلطط االستراتيجية ج التطبيق العديدة اليت تشمل وضع       ومناذ

 أن مثـة    هعرضـ يف  وأكـد   . )مبـا يف ذلـك التطبيـق علـى شـبكة اإلنترنـت            (ووضع منـوذج للتطبيـق      
باملعلومــات اجلغرافيــة ملواجهــة الطلــب تعــىن ألمــم املتحــدة تابعــة لحاجــة ملحــة إىل إنشــاء جلنــة 

 . املعلومات اجلغرافيةاملتزايد على
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ي، املــدير التنفيــذي املســاعد للوكالـــة    اجهيكو كاتـــغوســو تويف اجللســة ذاهتــا، قــدم     - ٢٣
ــة الفضــائية   ــة للتنمي ــة الياباني ــوان  ،الوطني ــة بعن ــة    � ورق ــة للتنمي ــة الياباني ــة الوطني ــامج الوكال برن

وتنــاول يف هــذه . (E/CONF.95/6/IP.24)� الفضــائية ملراقبــة األرض ألغــراض التنميــة املســتدامة
تطبيــق نظــام الســاتل املتقــدم لرصــد احملــدد ل وخصائصــها واجلــدول الــزمين ةأدوات البعثــالورقــة 
 ةاملخصصـــالفتـــرة الزمنيـــة  اخلـــرائط وةتكلفـــالكـــبري يف فـــض اخل إىل ا مشـــري،)آلـــوس (األرض

بيانــات القــد ُععــددا مــن الــذي يشــمل آلــوس عقــدة بيانــات مفهــوم وشــرح أيضــا . عــدادهاإل
 تطـرق للمشـاريع الرائـدة لرصـد األرض اخلاصـة بآسـيا واحملـيط                ،وأخريا. لنشر البيانات قررة  امل

شركاء من قبيل املعهد الـوطين اإلندونيسـي للمالحـة          عدد من ال  مع  بالتعاون  اهلادئ اليت ستنفذ    
هـد  والتكنولوجيـا الفضـائية واملع    األرضية  اجلوية والفضاء والوكالة التايلندية لتطوير اإلعالميات       

 .اآلسيوي للتكنولوجيا
، نظـره يف    ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٦العامـة الرابعـة املعقـودة يف         جلسته   واصل املؤمتر يف  و - ٢٤

اهليدروغرافيــة الشــؤون وقــدم مينــورو ساســاكي، مــن إدارة    .  مــن جــدول األعمــال  ٧البنــد 
 ،غرافيــة الدوليــةاليابانيــة، باســم املنظمــة اهليدروســواحل واألوقيانوغرافيــة التابعــة هليئــة حــرس ال

 يف هـذه    أوجـز و .)E/CONF.95/6/IP.4 (�أنشـطة املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة       �ورقة بعنوان   
ــة  ــةالورق ــى  دور املنظم ــة ، مؤكــدا عل ــة األنشــطة اهليدروغرافي ــوجزا عــن   و. أمهي ــدم عرضــا م ق

يــة أمه، مؤكــدا علــى لكترونيــةاخلريطــة املالحيــة اإلعــن لكترونيــة ونظــام عرضــها واخلريطــة اإل
 .لكترونية على الصعيد العاملياخلريطة املالحية اإلاستخدام توسيع نطاق 

 ،ويف اجللســة ذاهتــا، قــدم يوشــيوكي هوشــياما، ممثــل الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل   - ٢٥
دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ملشاريع اهلياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة           �ورقة بعنوان   

). E/CONF.95/6/IP.11 (�جتــارب يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ:  البلــدان الناميــةيفالوطنيــة 
، مبـا يف    �املتعلقة بوضع اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة         دراسات  ال�بإجياز ألنواع   طرق  وت

الـذي  ) البيانـات الطبوغرافيـة   (وعرض مشروع الدراسـة     . �إعداد البيانات الطبوغرافية  ��ذلك  
لكترونيـــة وميثـــل هـــذا املشـــروع الواســـع النطـــاق لوضـــع اخلـــرائط اإل . ببـــنغالديشكـــا ديف مت 
دراســة الوعــرض أيضــا مشــروع . اجتاهــا حــديثا يف إعــداد البيانــات الطبوغرافيــة  ) ٥٠٠٠:١(

مصـادر  األساسـية وخـرائط   املعـامل   على استخدام خـرائط  مثاالمعتربا إياه غواتيماال الذي مت يف   
 .عن الكوارث الطبيعيةيت تنجم أن ختفف من األضرار ال اليت يتوقع منها ،اخلطر
، قـدم هاغـاي نيـابوال، رئـيس الفريـق العامـل التنفيـذي               أيضـا ويف اجللسة العامة الرابعة      - ٢٦

التابع للجنة الفرعية املعنية باملعلومات اجلغرافية التابعة للجنة املعنيـة باملعلومـات اإلمنائيـة واملـدير       
لفريـق العامـل التنفيـذي اجلديـد التـابع للجنـة       ادور � ورقـة بعنـوان      ، كينيـا  ملسوح يف يئة ا العام هل 
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محــل مشــعل الفرعيــة املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة التابعــة للجنــة املعنيــة باملعلومــات اإلمنائيــة يف  
ضـرورة  وشـدد علـى   . )E/CONF.95/6/IP.25( �اهلياكل األساسـية للبيانـات املكانيـة يف أفريقيـا     

وفقـا ملـا جـاء يف إحـدى      ئمة معنية باهليكل األساسـي للبيانـات املكانيـة يف أفريقيـا             إنشاء جلنة دا  
مـايو  /التوصيات الصادرة عن االجتماع الثاين للجنة املعنيـة باملعلومـات اإلمنائيـة املعقـود يف أيـار            

العمــل ات حلقــالصــادرة عــن إحــدى توصــية ال؛ وأشــار إىل ، وأوضــح مــربرات إنشــائها٢٠٠١
لجنة الفرعية املعنية باملعلومات اجلغرافية التابعـة للجنـة املعنيـة باملعلومـات اإلمنائيـة               املوجهة إىل ال  

مبهــام جلنــة دائمــة معنيــة باهليكــل األساســي للبيانــات   إىل النــهوض الــيت تــدعو اللجنــة الفرعيــة  
عـن الفريـق العامـل التنفيـذي املتوقـع          هاب  وبعد أن حتـدث السـيد نيـابوال باسـ         . فريقياألاملكانية  
بالــدعوة إىل عرضــه األفرقــة العاملــة املشــار إليهــا يف التوصــيات، خــتم  مــن غــريه عــن وإنشــاؤه 

 اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة  مــن حيــثحتياجــات الــدول األعضــاء  الــتفهم الشــامل ال
 .شراكة واسعة النطاقاستنادا إىل املوارد ال بد منه حلشد شرطا  ذلك باعتبار
اهلياكـل األساسـية العامليـة للبيانـات        هيئـة    قدم آلن ستيفن، مـن أمانـة         ويف اجللسة ذاهتا،   - ٢٧

أدوات لتيســـري بنـــاء : اهلياكـــل األساســـية العامليـــة للبيانـــات املكانيـــة�املكانيـــة، ورقـــة بعنـــوان 
دليــل منجــزات بــارزة يف هــذا اجملــال، منــها  ةوعــرض عــد). E/CONF.95/6/IP.28 (�القــدرات

ــةاســتخدام اهلياكــل األساســية للب  ــة هتــدف إىل املســاعدة علــى   و. يانــات املكاني هــو وثيقــة دولي
ــة     ــات املكاني ــرويج اهلياكــل األساســية للبيان ــاملي  ت ــى الصــعيد الع أيضــا إىل ار وأشــ. املتســقة عل

 بالتعـاون مـع    ،التيسري اليت نظمـت يف املعهـد الكـيين للمسـح وإعـداد اخلـرائط              /التدريبات  دور
ليت نظمها مركز بيانات نظـم رصـد مـوارد    التدريب اات  دور و ،الوكالة اليابانية للتعاون الدويل   

قاعـدة بيانـات املـوارد العامليـة وشـبكة معلومـات االحتــاد       /األرض وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    
برنـامج االتفاقـات التعاونيـة التـابع للجنـة          مبنحـة مـن      ،الصني والربازيـل  الدويل لعلوم األرض يف     

أيضــا تطــرق و. باعتبارهــا مــن املنجــزات البــارزة يف هــذا الصــدد ، االحتاديــة للبيانــات اجلغرافيــة
هيئــة اخلــرائط مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات، مــن أجــل شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص لل

وتنـاول  . اهلياكـل األساسـية العامليـة للبيانـات املكانيـة ومعهـد حبـوث الـنظم البيئيـة            هيئة  العاملية و 
موضــوع اســتحداث ياكــل األساســية العامليــة للبيانــات املكانيــة و هليئــة ا هلة املقبلــةنشــطأيضــا األ

 .التعاون مع املبادرات اإلقليميةموضوع منوذج إقليمي لبناء القدرات و
بأسـتراليا،  يلبـورن  ، قـدم إيـان ويليامسـن، مـن جامعـة م          أيضـا  ويف اجللسة العامة الرابعة    - ٢٨

منـارك، مـن    إ، وسـتيغ     ميلبـورن  عـة جامنفـس   ، مـن    ربيفردورقة أعدها بالتشارك مع عبـاس رجـا       
اهلياكـل األساسـية للبيانـات      يف جمـال    بنـاء القـدرات     �وكـان عنواهنـا     . لبورغ، الـدامنرك  آجامعة  
، مؤكـدا  بنـاء القـدرات  بأساسـيا  مفهومـا    يف هذه الورقة وقدم). E/CONF.95/6/IP.3 (�املكانية

ــة علــى ميكــن أن تعــاجل  املســائل أن  املســتوى /األوســعومــة نظاملمســتوى  :مســتويات هــي ثالث
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وعــالوة . الفــردمســتوى /اجملموعــةمســتوى املســتوى التنظيمــي؛ و/الكيــانمســتوى اجملتمعــي؛ و
 عـن  وتسـاءل يف سياق البلـدان الناميـة      على ذلك، أكد أمهية اهلياكل األساسية للبيانات املكانية         

ــيت  كيفال ــة ال ــا ميكــن ي ــة   هب ــة املعني ــة الدائم ــة كاللجن ــن  ملنظم ــات ظم باهليكــل األساســي ل املعلوم
 إىل تصـميم بنـاء القـدرات أن تنـهض بأعماهلـا علـى هـذه                 ةدفااجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ اهل    

األساسـية للبيانـات    املنشور من فـوره بشـأن اهلياكـل         الكتاب  عرض  وأخريا،  . املستويات الثالثة 
 .�ىل التطبيقنظرية إمن ال: طوير اهلياكل األساسية للبيانات املكانيةت�بعنوان املكانية 

العالقـة بـني إدارة األراضـي       �ن ورقـة بعنـوان      ويف اجللسة ذاهتـا، قـدم السـيد ويليامسـ         و - ٢٩
علـى ضـرورة النظـر إىل       وأكـد   ). E/CONF.95/6/IP.29 (�واهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة     

كانيـة  للبيانـات امل أي هيكـل أساسـي وطـين     يف يا أساسـ اعنصـر باعتباره املكاين اإلطار املساحي   
 .األراضيالبيانات الواسعة النطاق وقطع دعا إىل التركيز أكثر على و

و، مـن املركـز الـوطين الصـيين للدراسـات           هـ ، قدم خو ز    أيضا ويف اجللسة العامة الرابعة    - ٣٠
ــوان    ــة بعن ــهيكل األساســي    إنشــاء �الرياضــية لســطح األرض، ورق ــات لل ــادل معلوم مركــز تب

الـوظيفي  ني  لجـانب تطـرق ل  و ).E/CONF.95/6/IP/27 (�يط اهلـادئ  للبيانات املكانيـة آلسـيا واحملـ      
موقـع مركـز    ونـوقش أيضـا تصـميم       . واصفات التقنيـة  املالربجميات و حلول  إىل  واملعماري وكذا   

علـى شـبكة    للبيانـات املكانيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     تبادل املعلومات اخلاص باهليكل األساسي     
 . أمكن هبدف وضعه موضع التنفيذ إناإلنترنت

، نظـره يف  ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٧العامة اخلامسة املعقودة يف     جلسته  واصل املؤمتر يف    و - ٣١
وقـــدم جـــي فـــوكي، ممثـــل مصـــلحة املســـاحة اجليولوجيـــة يف .  مـــن جـــدول األعمـــال٧البنـــد 

ــوان     ــة بعنــ ــدة، ورقــ ــات املتحــ ــرين    �الواليــ ــادي والعشــ ــرن احلــ ــة للقــ ــة طبوغرافيــ � خريطــ
)E/CONF.95/6/IP/30( .وج مصــلحة املســاحة اجليولوجيــة يف الواليــات املتحــدة مشــروع  وتــر
ــة � ــوخى  �اخلريطــة الوطني ــة استرســال   الــيت تت ــة األساســية  كفال واســتكماهلا البيانــات اجلغرافي

وفرهـا  وتعتـرب البيانـات اجلغرافيـة الوطنيـة الـيت ت          . اتسـاقها علـى الصـعيد الـوطين       باطراد وضـمان    
مخسـة  شـمل   أساسـية إلعـداد اخلريطـة الوطنيـة الـيت ت          لى شراكة جيدة،    بناء ع منظمات أخرى،   

النقـــل، (ومســـات املســـارات  الســـطح، ات وارتفاعـــعـــاد تقوميهـــا،الصـــور امل:  هـــيمســـتويات
ــدروغرافيا، واهلياكــل، واحلــدود   ــة،  ) واهلي أيضــا عــرض و. األرضــيوالغطــاء واألمســاء اجلغرافي

باعتبـاره وسـيلة    ألرض مـن بعـد      استشعار ا عنصر  الربنامج اجلغرايف للمصلحة، مع التركيز على       
 . األمدبعد انتهاء الكوارث ورصد اجلفاف الطويلعلومات جلمع امل

ــة        - ٣٢ ــة، ورق ــنظم البيئي ــة معهــد حبــوث ال ويف اجللســة ذاهتــا، قــدمت شــيال ســوليفان، ممثل
ــة  : نشـــر البيانـــات�بعنـــوان  ــية للبيانـــات املكانيـ � الفصـــل األخـــري مـــن لغـــز اهلياكـــل األساسـ
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)E/CONF.95/6/IP/31( .                وأكدت يف بياهنا أن اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة تـوفر إطـارا
ــى تنســيق         ــيت تســاعد عل ــات ال ــات واإلجــراءات والتكنولوجي ــايري والسياســات والبيان ــن املع م

وركزت أيضا يف عرضـها علـى أمهيـة إنشـاء بوابـة             . املعلومات اجلغرافية ونشرها على حنو فعال     
التوصُّـل إىل  اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة الالزمـة لتيسـري            دعيم  تيف إطار   جيدة التصميم   

لعمليـات وتـوفري   الكفـاءة ل  االت الطـوارئ، وضـمان      حلـ االستجابة  السرعة يف   البيانات، وكفالة   
 .البيانات واخلدمات

إنترغـراف،  مؤسسـة   ، قـدم ريتشـارد سيمسـون، ممثـل           أيضا ويف اجللسة العامة اخلامسة    - ٣٣
نبـذة   وقـدم    .)E/CONF.95/6/IP/32(� مجـع البيانـات املكانيـة وإدارهتـا ونشـرها         �وان  ورقة بعنـ  

املقدمـة مـن   قابليـة التشـغيل املتبـادل    وتطـرق ملنحـة   .  املفتـوح احتاد نظام املعلومات اجلغرافيةعن  
احلــث علــى اســتخدام معــايري قابليــة  الــيت هتــدف إىل )  ماليــني دوالر٥,٥(إنترغــراف مؤسســة 
 . وتوفري الدعم للمنظمات املعنية املفتوحةبادلالتشغيل املت

وضــع �زو، مــن جامعــة طوكيــو، ورقــة بعنــوان  يويف اجللســة ذاهتــا، قــدم إيهــان شــيم  - ٣٤
 وأكـد ) E/CONF.95/6/IP/8(� التركيز على طوكيو الزمن املاضـي     : املدن القدمية تصور لشكل   

ــة أن تركــز   أن  ــاةفلســفمــن املستصــوب للغاي ىل أقصــى حــد علــى  إدن ختطــيط املــ   وتكنولوجي
الطبيعيـة  نـاظر   خمتلـف امل  علـى أمهيـة تصـوير        وهلـذه الغايـة، شـدد     .  األصلية اخصائص الطبوغرافي 

من منظورات خمتلفة، باستخدام أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات اجلغرافيـة املتاحـة، فضـال عـن                      
إيـدو،  منظـر    هـو    مثـال ملمـوس   أشـار إىل    و. احلاسـويب لرسم  نظم املعلومات اجلغرافية وأدوات ا    

 الــذي اليوكيــواســتخدام املعلومــات الــواردة يف ديــوان  بالــذي مت استنســاخه ) طوكيــو القدميــة(
صـلي  أونسخ أيضـا مشـهد      . خرىاألقدمية  الغرافية  اجلعلومات  وضعه هريوهيجي وغريها من امل    

اكـل  اهليأكـد يف ختـام عرضـه مـدى إثـراء            و. احلـرب العامليـة الثانيـة     انـدالع   ملدينة أوكيناوا قبل    
 .اتنااجلغرافية وجملتمع التارخيية لنظم املعلومات األساسية للبيانات املكانية

ــة اخلامســة   - ٣٥ ــون  أيضــاويف اجللســة العام ــدم إد بارس ــرة  ز، ق ــل دائ خــرائط املســاحة  ، ممث
 وقـدم نظـرة عامـة      .)E/CONF.95/6/IP/9( �اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت     �الرمسية، ورقة بعنـوان     

 اخلـرائط الرئيسـية لـدائرة املسـوح الرمسيـة           ةخدممشريا إىل منوذج    رنت  عن خدمات شبكة اإلنت   
ــها وكاشــفة مســارات اخلــدمات هبــا ومنصــة      .علــى شــبكة اإلنترنــت   وركــز علــى خطــة عمل

 . ونوقشت أيضا إمكانية ربط خدماهتا. اخلدمات هبا
انيـة والثالثـة   ، عقدت اللجان الفنيـة األوىل والث      للمؤمتر وبعد رفع اجللسة العامة اخلامسة     - ٣٦

ــة يف  ــه / متــوز١٧دورات موازي  مــن ٨، ونظــرت يف مســائل خمتلفــة يف إطــار البنــد   ٢٠٠٣يولي
 .جدول األعمال
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، نظـر املـؤمتر يف البنـد        ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٨ويف اجللسة العامة السادسـة املعقـودة يف          - ٣٧
وقـدم السـيد    ). ؤمترتقـارير اللجـان الفنيـة للمـ       : قـرارات التقـارير و  ال( من جدول األعمال     )أ( ٩

 تقريــرا عــن أعمــال اللجنــة الفنيــة ،املســؤول عــن اللجنــة الفنيــة األوىل) اليابــان(وشــي غأكــريا يا
) مجهوريــة إيــران اإلســالمية(فالحــي الم رضــا  وقــدم الســيد غــ؛)انظــر الفصــل الثالــث(األوىل 

 وقـدم   ؛)لفصـل الرابـع   انظـر ا  ( تقريرا عن أعمال اللجنة الثانيـة        ،املسؤول عن اللجنة الفنية الثانية    
 تقريـرا عـن أعمـال    ،املسـؤول عـن اللجنـة الفنيـة الثالثـة        ) مجهوريـة كوريـا   (كـيم   كيهيون  السيد  

ونــاقش املـؤمتر املقترحـات الــيت أوصـت اللجـان بــالنظر     ). انظــر الفصـل اخلـامس  (اللجنـة الثالثـة   
 ).انظر الفصل السادس(مشاريع قرارات مخسة فيها واعتمد 

العامــة اجللســة يف لــب الــذي تقــدم بــه كــل مــن ممثلــي كنــدا وأســتراليا   وبنــاء علــى الط - ٣٨
ــة العامــة لألمــم املتحــدة توضــيحا بشــأن    / متــوز١٨السادســة املعقــودة يف  ــه، قــدمت األمان يولي

باهليكــل األساســي لــنظم العالقــة بــني اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي واللجنــة الدائمــة املعنيــة  
مــؤمتر الــذي اختــذه  ١٦يط اهلــادئ الــيت أنشــئت عمــال بــالقرار املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا واحملــ

 األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثالــث عشــر املعــين برســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعقــود يف  
بـأن تقـوم جمـالس إدارة اهليئـات      �ويف ذلك القرار، أوصـى املـؤمتر        . ١٩٩٤مايو  / أيار يفبيجني  

 وبـدعم إداري مبـدئي مـن        ،ملنطقة، يف غضون سنة من اآلن     اخلرائط يف ا  ورسم  الوطنية للمسح   
معـايري  مجلـة مـن املواضـيع، منـها وضـع           األمانة العامة لألمم املتحدة، بإنشاء جلنة دائمة ملناقشـة          

 ،نظم املعلومـات اجلغرافيـة وتطـوير املؤسسـات        وضع هيكل أساسي ل   نظم املعلومات اجلغرافية و   
ونظـرا إىل   . �، واالتفـاق عليهـا    يئـات ذات الصـلة يف العـامل       هل املرتقبـة مـع ا      اللجنة ةعالقحتديد  و

ومل ئها  أن القرار مل يطلب إىل اجمللس اختاذ أي إجراء بشـأن إنشـاء اللجنـة، فـإن اجمللـس مل ينشـ                     
 األمـم   يـة ميزانعلـى   اآلثار املترتبـة    من قبيل    (هاتقدمي تقارير ل أو   ايضع أي معايري لعقد اجتماعاهت    

 وأإجــراءات اإلبــالغ،  وأاللجنــة،  تشــكيل وأالعضــوية، أو تماعــات،  االجأو دوريــةاملتحــدة، 
 ليسـت هنـاك أي عالقـة مباشـرة أو صـلة فرعيـة بـني اللجنـة الدائمـة                  ،ولـذلك ). االختصاصات

 . واجمللس١٦/١٣اليت أنشأهتا املنظمات املذكورة يف القرار 
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 الفصل الثالث  
ائيـــــــة وبنـــــــاء االحتياجـــــــات اإلمن: أعمـــــــال اللجنـــــــة الفنيـــــــة األوىل  

 املؤسسية القدرات
ـــه العامــة السادســة الــيت عقــدها يف    - ١ ، يف ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١٨نظــر املــؤمتر يف جلستـ

وقـدمت  ). تقـارير اللجـان الفنيـــة للمـؤمتر    ( من جدول األعمال التقارير والقرارات) أ (٩البند 
االحتياجـات اإلمنائيـة   (وىل تقريرا شفويا عـن أعمـال اللجنـة األ   ) اليابان(السيدة أكيـرا ياغوشي    
 :وقامت اللجنة، يف أعماهلا، مبا يلي). وبناء القدرات املؤسسية

نظم اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــ استعرضــت مــا اضــطلعت بــه   )أ( 
سـجل   (٣ مـن أنشـطة ذات صـلة بـالفريقني العـاملني             املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلـادئ     

ــز املؤسســـي  (٤و ) حـــةاألراضـــي املمسو ــاد  ) التعزي ــذ انعق ــم املتحــدة اإلقليمــي   من ــؤمتر األم م
 ؛آلسيا واحمليط اهلادئ لرسم اخلرائطاخلامس عشر 

ناقشت التوصيات اليت قدمت أثناء انعقاد حلقة العمل املتعلقة برسـم اخلـرائط              )ب( 
 ابان؛ يف أوكيناوا، الي٢٠٠٣يوليه / متوز١٣ و ١٢اليت امتدت يومني وعقدت يف 

استعرضت ما شهده املؤمتر حىت اآلن من عروض ومناقشـات بشـأن املواضـيع               )ج( 
 اليت تبحثها اللجنة؛

 ناقشت مسألتـي التعزيز املؤسسـي وبناء القــدرات؛ )د( 
ــريقني        )هـ(  ــا الف ــرارات زودت فيه ــن مشــاريع ق ــة م ــا أصــدرته اللجن نظــرت يف م
ضطالع بعملهما يف الفتـرة بـني مؤمتــَري األمـم            بتوجيهات ملساعدهتما على اال    ٤ و   ٣العاملني  

 .املتحدة اإلقليمييــن السادس عشر والسابع عشر لرسم اخلرائـط
واستـُـعرضت ونوقشـت بالتفصـيل األنشـطة ذات الصـلة بسجــل األراضـي املمسوحــة                 - ٢

لرسـم  عشـر  منذ انتهاء مؤمتـر األمم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس    اللجنة الدائمة اليت اضطلعت هبا   
، إىل جانب نتائج حلقة العمل املتعلقة بسجل األراضـي املمسوحـة الـيت امتـدت يـومني                اخلرائط

، واملناقشـات اليت شـهدها مـؤمتر األمـم املتحـدة السـادس عشـر لرسـم                 ٣ونظمها الفريق العامل    
 :واشتملت نقاط النقاش الرئيسية على ما يلي. اخلرائط

 حـةإطـار سجـل األراضـي املمسو � 
 سجل حدود املناطق البحرية � 
 العالقة بني رسم اخلرائط املساحيــة واخلرائط الطبـوغرافيـة � 
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مــن أنشــطة يف جمــال اللجنــة الدائمــة واستـُـــعرض ونــوقش بالتفصــيل مــا اضــطلعت بــــه  - ٣
 التعزيز املؤسسـي وبناء القدرات منذ انتهاء مؤمتر األمم املتحدة اخلـامس عشـر لرسـم اخلـرائط،                
وذلك يف ضوء خمتلـف العـروض الـيت قـدمت بشـأن هـذا املوضـوع أثنـاء املـؤمتر السـادس عشـر                   

 :واشتملت نقاط النقاش على ما يلي. لرسم اخلرائط
 مفهوم بناء القدرات � 
 االستبيان املتعلق باالحتياجات اإلمنائية � 
 احللقة التدريبية اليت عقدت بالتزامن مع غريها من االجتماعات � 
 مـتيــن الروابط مع املنظمات الدولية األخرىتـ � 

ــرارين بشــأن ســجل األراضــي        - ٤ ـــي ق ـــة، مشروعـَ ــؤمتر، للمناقشـ ــة إىل امل ورفعــت اللجن
ــاملني        ــريقني العـ ــد الفـ ــة تزويـ ـــدرات بغيـ ـــاء القـ ـــي وبنـ ـــزيز املؤسسـ ـــة والتعـ  ٤ و ٣املمسوحـ

السـادس عشـر والسـابع عشـر لرسـم      بالتوجيهات أثناء الفترة الفاصـلة بـني املـؤمترين اإلقليمـيني          
 .اخلرائط
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 الفصل الرابع

البيانــات األساســية؛ مبـــا يف ذلــك مجعهــا     : عمــل اللجنــة الفنيــــة الثانيــة     
 وإدارهتا فــي هنج متكامل

 
، يف اجللسـة العامـة السادسـة الـيت          )مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     (قدم غالم رضا فالحـي       - ١

). البيانـات األساسـية   (قريرا شفويا عن عمل اللجنة الثانيـة        ، ت ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٨عقدت يف   
 :وغطـى عمل اللجنة الثانية ما يلي

املعنيــة الــيت للجنــة الدائمــة  التــابع ٢التقــدم احملــــرز يف أنشطــــة الفريــق العامــل   )أ( 
يمـــي انبثقــت عـــن القــرارات الــيت اعتمــدهتا اللجنــة الفنيــــة الثالثــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقل  

 اخلامس عشر لرسم اخلرائط؛
 . للفترة القادمة٢خطة العمل املقترحة ألنشطة الفريق العامل  )ب( 

 : قــد أحرزه٢ويف ما يلي التقدم الذي أفيــد بأن الفريق العامل  - ٢
 إجناز مشروع تبادل البيانات األساسية؛ )أ( 
ة تبــادل البيانــات تطبيـــق ومواصلـــة تطبيـــق نظــام رصــد العمــل يف إطــار سياســ )ب( 

ــدان       ــدة يف السياســات الــيت تعتمــدها البل ــذي أخــذ يف احلســبان التطــورات اجلدي األساســية، ال
 األعضاء واملبادرات اليت تتخذ على الصعيد اإلقليمي؛

إجنــاز حتليـل الـردود علـى االسـتبيان الفـين املتعلـق بالبيانـات األساسـية، ورفــع           )ج( 
 اإلقليمـي السادس عشر لرسم اخلرائط ومواصلـة نشـرهـا؛نتائجه إىل مؤمتر األمم املتحدة 

ـــاز املشــروع التجــرييب اخلــاص بوضــع جمموعــة بيانــات احلــدود اإلداريــة    )د(  . إجنـ
هذا الصدد، ُوضعـت املواصـفات التقنيــة، وأُعـِــد دليـل للمسـتخدم فيمـا يتعلـق باملشـروع                    ويف

تائج الـيت توصـل إليهـا اسـتبيان تقـين شـامل كـان               وقـد أُعـد هذا الدليل استنادا إىل الن      . التجرييب
.  بلـدا  ٥٥البـالغ عـددها     للجنـة الدائمـة     قد أُعـد وُوزع الحقا علـى مجيـع البلـدان األعضـاء يف ا             

وقـُـدمـت املواصفـات والدليل إىل االجتماع الذي عقده جملس اللجنـة التنفيـذي يف هريوشـيما،         
ــان، يف شــهر تشــرين الثــاين  ــه اجمللــس توزيعــه علــى مجيــع    ،٢٠٠٠نــوفمرب /الياب ـــرر في ـــذي ق  ال

ــه     ــق علي ــدان األعضــاء لكــي تستعرضــه وتعل ــيت    . البل ــة ال ــع يف املنطق ــدان تق وزودت مخســة بل
املشـروع  ) مجهورية كوريا وسري النكـا والصـني ونيبـال واليابـان        (يشملها املشروع التجريبـي    

 مبجموعة البيانات اخلاصة هبا بشــأن املشـروع؛
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ز حتليالت جمموعات البيانات األساسية اإلقليمية الـيت وضـعت يف منـاطق           إجنــا )هـ( 
ــة          ــاع اللجن ـــا إىل اجتم ــا وتقدميه ــق يف أوروب ـــس والبلطي ــَري بارنتـ ــا حب أخــرى، خباصــة منطقت

 الثامن؛
ــة       )و(  ــات األساســية اإلقليمي ـــات جمموعــات البيان ـــع مواصف ـــدء العمــل يف وضـ بـ

 العمل؛ووضع خطة لتطبيقها ومواصلـة هذا 
 تـابع للـهيكل األساسـي للبيانـات         تبادل املعلومات لمركز  فـي ما يتعلق بإنشاء      )ز( 

 يف االجتمـاع السابــع      ٢املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ، ُشكلت فرقة عمل داخل الفريق العامـل            
 يف تسـوكوبا، اليابـان، للـدعوة إىل ختطـيط وتنفيــذ             ٢٠٠١، الـذي عقـد يف عـام         للجنة الدائمـة  

وفضال عـن ذلـك، عقـدت       . كز املذكور مع عـُـقـد البيانات املوزعـة وفقا للقرارات املعتمدة        املر
 يف جزيـرة هاينـان،      ٢٠٠١نـوفمرب   /اللجنة حلقة عمـل عـن هـذا املركـز يف شـهر تشـرين الثـاين                

ووفقا للقـرارات ذات الصـلة وخطـة عمـل اجتمـاع اللجنـة الثـامن، سـيتم علـى أسـاس                      . الصني
ملنظمـة   إقامة هذا املركز ووضع جمموعة البيانـات الفوقيـة األساسـية لــمقياس ا              املبادئ التوجيهية 
وعمــال .  وإقامــة مركـــز منوذجـــي لتبــادل املعلومــات ١٩١١٥ رقــم املقــاييس الدوليــة لتوحيــد

بذلك، ُشرع يف تنفيذ املشروع التجريبــي لعـُــقد البيانـات املتعلقـة باهليكـل األساسـي للبيانـات                   
ـــه إىل اجتمــاع اللجنــة التاســع   املكانيــة آلســيا و . احملــيط اهلــادئ، وقــدمت معلومــات عــن حالتـ

 وسيتواصل تنفيذ هذا املشروع مع إنشـاء مركز تبادل للمعلومات تابع للهيكل املذكور؛
االنتهاء مـن حتديـد مواصـفات شـبكة عـُـقــد البيانـات ووضـع خطـة تنفيـذها،              )ح( 

 ة ومعجم بالبيانات ومركز تبادل املعلومات؛مع إيالء األولوية ملسائل البيانات الفوقي
 اليت وضـعها االحتـاد الروسـي،        نظام املعلومات اجلغرافية  اإلعالن عن تطبيقات     )ط( 

إضافة إىل تقدمي عروض تشرح هذه التطبيقات لدعم بلدان املنطقة املشـتركة يف وضـع اهلياكـل                 
 األساسية للبيانات املكانية؛

قامـــة روابـــط مـــع املنظمـــات املشـــتركة يف توحيـــد بـــــذل اجلهـــود الالزمـــة إل )ي( 
 التابعـة ملنظمـة توحيـد املقـاييس واحتـاد شـبكة املعلومـات               ٢١١املقاييس من مثل اللجنة التقنيـة       

 .اجلغرافية املفتوح، ومواصلــة هذه اجلهود
 :كما يلي) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(كانت خطة العمل املقترحة للسنوات الثالث القادمة  - ٣

 :العامةخطة العمل  )أ( 
ــال األنشــطة ذات الصــلة         ��١  ــم املتحــدة يف جم ــع األم ــاون م ــألة التع ـــة مس مناقشـ

 ؛٢بالفريق العامل 
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مناقشــة مسألة التعاون مـع املنظمـات الدوليـة األخـرى مثـل املركـز اآلسـيوي                  ��٢ 
املعــين بأحبــاث االستشــعار عــن بعــد، واهلياكــل األساســية العامليــة للبيانــات         

 التابعــة ملنظمــة توحيــد املقــاييس واحتــاد شــبكة   ٢١١التقنيــة املكانيــة واللجنــة 
 املعلومات اجلغرافية املفتوح؛

 :فرقة العمل التابعة للهيكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ )ب( 
 االحتفاظ مبجموعة الربجميات؛ ��١ 
 تقدمي الدعم التقين؛ ��٢ 
ملعلومـات تـابع للـهيكل األساسـي للبيانـات          التدريب على إقامة مركز لتبادل ا      ��٣ 

 املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ؛
ــهيكل األساســي       ��٤  ــابع لل ــادل املعلومــات الت ـــذ مركــز تب اســتحداث خطــة لتنفي

 للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ؛
ــات        ��٥  ــهيكل األساســي للبيان ــة لل ــات التابع ـــقدة البيان ــة عمــل عــن عـُ عقــد حلق

 آلسيا واحمليط اهلادئ؛املكانية 
 :فرقة العمل املعنية مبجموعات البيانات األساسية )ج( 
وضع مواصـفات جمموعـة البيانـات األساسـية اإلقليميـة باسـتخدام مواصـفات                ��١ 

 املشروع التجرييب وغريها من التجارب الدولية كمرجع؛
هم يف رسـم    وضع جمموعات بيانات أساسية إقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ تسـا          ��٢ 

 اخلريطة العاملية؛
 إجناز املشروع التجرييب املتعلق بوضع جمموعات بيانات أساسية؛ ��٣ 
 التدريب وعقد حلقات عمل؛ ��٤ 
اللجنــة الدائمــة وضــع خطــة تنفيـذيـــة جملموعــات البيانــات األساســية اخلاصــة ب  ��٥ 

 ؛ط اهلادئاملعلومات اجلغرافية آلسيا واحملي لنظـم املعنية باهليكل األساسي
حتديد طبقـات البيانات األساسـية اإلقليميـة احملتمـل وضـعها الـيت ال عالقـة هلـا                   ��٦ 

 باحلدود اإلدارية؛
عقد مناقشــة حــول كيفيــة إغنــاء البيانـات األساسـية اإلقليميـة باإلحصـاءات            ��٧ 

 ).السكان واالقتصاد، وما إىل ذلك(القائمـة 
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ت صـلة بعمـل اللجنـة الثانيـة؛ ومـن ضـمن املسـائل               وناقش املشاركون أيضا مسـائل ذا      - ٤
 :الرئيسية اليت مشلتها املداوالت ما يلي

ــات األساســية اخلاصــة باهليكــل األساســي      )أ(  ــذ جمموعــات البيان اســتراتيجية تنفي
 للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ؛

سـي للبيانـات    مركز تبـادل املعلومـات وعـُــقد البيانـات اخلاصـة باهليكـل األسا              )ب( 
 املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ؛

 التعاون مع املنظمات األخرى؛ )ج( 
نظـــم اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لمشـاركة البلــدان األعضــاء يف   )د( 

 ؛املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ
 .٢٠٠٦-٢٠٠٣خطة العمل للفترة  )هـ( 

ـــد   - ٥ ــر هـوالن ــرح بيت ــات الــيت وضعتهـــا    ) رالياأســت(اقت ــادل البيان ــرار سياســة تب ــة إق اللجن
 واسـتحداث  املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     نظــم  الدائمة املعنية باهليكل األساسـي ل  

جمموعة بيانات أساسية إقليمية مشتركة لبلــدان آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وذلـك للمسـاعدة علـى                   
ذلـك، شـُــدد علـى أمهيـة إنشـاء مركـز تبـادل املعلومـات                وإىل جانـب    . حـل مشكـالت املنطقة  

ووافــق املشــاركون علــى . بغيــة متكــني البلــدان األعضــاء مــن التوصـــل إلـــى جمموعــات البيانــات
االقتراحـَـــني املقدمـَـــني، وال ســيما اقتــراح اســتحداث جمموعــة بيانــات أساســية إقليميــة لبلـــدان  

 .آسيا واحمليط اهلادئ
 .إىل املؤمتر، للمناقشــة، مشروع قرار بشأن مسائل البيانات األساسيةوقدمت اللجنة  - ٦
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 الفصل اخلامس

اهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة وتطويرهـا       : عمل اللجنة الفنيــة الثالثة     
 يف آسيا واحمليط اهلادئ

 
/  متـوز  ١٨يف اجللسة العامة السادسة املعقـودة يف        ) مجهورية كوريا (قدم كيهيـون كيم     - ١

ـــه  ــة   ٢٠٠٣يولي ــة الثالث ــرا شــفويا عــن عمــل اللجن ــة  (، تقري اهلياكــل األساســية للبيانــات املكاني
 :ومشـل عمل اللجنة الثالثة املواضيع التالية). وتطويرها يف آسيا واحمليط اهلادئ

استحداث هيكـل أساسـي للبيانـات املكانيـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ وشـبكة                   )أ( 
 جيوديسية إقليمية؛

 .خطة عمل مقترحة للفترة القادمة )ب( 
اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهليكـــل واستعرضـــت اللجنـــة الثالثـــة التقـــدم الـــذي أحرزتـــه   - ٢

 يف مسألتـي تطويــر اهلياكـل األساسـية        املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ    لنظـم  األساسي  
يوديسية اإلقليميـة منـذ انتـهاء مـؤمتر األمـم           للبيانات املكانية يف آسيا واحمليط اهلادئ والشبكة اجل       

ومت تسـليط الضـوء علـى       . املتحدة اإلقليمي اخلامس عشر لرسم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            
الفريـق  (األنشطة الرئيسية اليت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل املعـين بالشـبكة اجليوديسـية اإلقليميـة                    

إلقليميـة اجلاريـة والشـروع يف إقامـة شـبكة إقليميـة             ، مبا فيها احلمـالت اجليوديسيــة ا       )١العامل  
وعرضت اليابان وإندونيسيا وأستراليا النتـائج الـيت مت حتصـيلها مـن احلمـالت               . للجاذبية املطلقة 

اجليوديسية اإلقليمية السابقـة، وأشار عدد مـن البلـدان إىل التقـارير القطريـة الـيت قدمتـها سـابقا               
 .ضطلعت هبا الواردة يف تلـك التقاريروإىل األنشطة اجليوديسية اليت ا

وقدم موجز ملواضيع العروض اليت قدمت أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـادس                 - ٣
عشــر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ أعقبتــه مناقشــات للنقــاط املهمــة الــيت أثــريت أثنــاء  

 :تلـك العروض، وهــي
للبيانات املكانية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ توسيعــا       ضرورة توسيع نطاق اهليكل األساسي       � 

ــا إلقامــة روابــط مــع البيانــات اإلحصــائية مــن مثــل التعــداد الســكاين والبيانــات       جانبي
 .السكانية

نظــم  اللجنة الدائمة املعنية باهليكـل األساسـي ل       استحسان وضع جدول زمين لفعاليـات       � 
 .جتماعات املتعلقة هبا واالاملعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ
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 .ضرورة املضي يف وضع آليات لتوزيع البيانات لنظم االتصاالت املفتوحة � 
ــات         �  ــة املعلوم ــيس ملواءم ــط ل ــأداة رب ــار جيوديســي موســع ك استحســان اســتخدام إط

ــا مـــن    املساحيــــة والطوبوغرافيـــة فحســـب، بـــل أيضـــا املعلومـــات اإلحصـــائية وغريهـ
ات الطبيعيـــــة مـــن مثــــل املعلومـــات املتعلقـــة باألخطـــار  املعلومـــات الثقافيـــة واملعلومـــ

 .األرضيــة
الضـــرورة املســـتمرة للمضـــي يف بنـــاء القـــدرات واحلاجـــة إىل التـــدريب الـــذي جيـــدد    � 

ــدان الصــغرية        ــة تكــاليف حضــور البل ــالزم لتغطي ــل ال ــات والبحــث عــن التموي املعلوم
املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا م نظـــاللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي ل فعاليــــات 

 . ومؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائطواحمليط اهلادئ
ضرورة القيام اآلن بتعزيز اهلياكل األساسية الوطنية للبيانـات املكانيـة باعتبارهـا لبنـات                � 

 .أساسية يف صرح اهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ
ل علــى إقامــة الــروابط الالزمــة بــني اهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة    ضــرورة العمــ � 

آلسيا واحملـيط اهلـادئ واملبـادرات العامليـة األخـرى مـن مثـل اهلياكـل األساسـية العامليـة                     
للبيانــات املكانيــة واخلريطــة العامليــة واألرض الرقميــة وبعــض املشــاريع املستشــعرة عــن  

 .بعد
ن الضــروري، إلقامــة اهلياكــل األساســية العامليــة للبيانــات واتضــح مــن املناقشــات أن مــ - ٤

وينبغـي أن   . املكانية، مواصلة التركيز على تطويــر اهلياكـل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة              
 :يتضمن ذلك ما يلي

 .املضي يف إقامــة هيكل أساسـي جيوديسـي إقليمـي � 
 . مع املعلومات اإلحصائيةحتديـد جمموعات البيانات األساسية والروابط � 
ــازة األراضــي داخــل اهليكــل       �  تطــوير دور كـــل مــن سجـــل األراضــي املمسوحـــة وحي

 .األساسي اإلقليمي للبيانات املكانية
ــد عــدة اقتراحــات ســتعرض علــى     أدت املناقشـــة  - ٥ الــيت جــرت داخــل اللجــان إىل حتدي

 :لتنظر فيها، وهــياللجنة الدائمة 
جـــدوال زمنيـــا حللقــات العمــل واالجتماعــات والفعاليــات الــيت  مــة  الدائوضــع اللجنــة � 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤ستعقد يف الفترة 
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توسيع نطاق اهليكل األساسـي للبيانـات املكانيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ حبيـث تشـتمل                    � 
 .على روابط مع املعلومات اإلحصائية

ــات امل      �  ــني املعلوم ـــط ب ــة للرب ــز اســتخدام املراجــع اجلغرافي ــة  تعزي ـــة والطوبوغرافي ساحي
 .واإلحصائية

 .التشجيع على توزيع البيانات باستخدام نـُـظـُـم اتصاالت مفتوحة � 
 .حتديـد االحتياجات التدريبية والتشجيع على بناء القدرات � 

 .اللجنة الدائمةحتديـد مصادر متويل لتغطية تكاليف مشاركة البلدان النامية يف  � 
املـؤمتر، للمناقشـــة، مشروعـَــي قراريــن عـن األنشـطة املناسـبة الـيت          ورفعت اللجنـة إىل      - ٦

ينبغي االضطالع هبا لتطوير اهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحملـيط اهلـادئ واألنشـطة               
اجليوديسيـــة اإلقليميــة ذات الصــلة الــيت تقــدم التوجيهــات الالزمــة ملواصــلة تطــوير هــذا اهليكــل  

ــيت تســتهدف خطــط ا  ـــري األمــم املتحــدة      وال ــني مؤمت ــرة الفاصــلة ب ــة خـــالل الفت لعمــل القادم
 .اإلقليمييـن السادس عشر والسابع عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
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 الفصل السادس
 القرارات اليت اعتمدها املؤمتر  

 
 قائمـة القــرارات -ألف  

 ادئاهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهل - ١
 اجليوديسية اإلقليمية - ٢
 البيانات األساسية - ٣
 سجل األراضـي املمسوحـة واهليكل األساسي للبيانات املكانية - ٤
 بناء القدرات - ٥
 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ - ٦
 االمتنــان للحكومة املضيفة - ٧
 

 ـراراتنصـوص الق -باء  
 اهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ - ١ 

 إن املؤمتــر، 
 بأمهيــة اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة يف دعـم التنميـة املسـتدامة علـى                    إذ يسلـِّـم  

 كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي،
 األساسية للبيانات املكانيـة مـن        بضرورة توحيد مجيع عناصر اهلياكل     وإذ يسلـِّـم أيضا   

 حيث مراجعها اجلغرافية لكفالة تكاملها على حنـو متجانـس،
ــه  وإذ يالحــظ  ــذي أحرزت ــدم ال ــة باهليكــل األساســي ل    التق ــة الدائمــة املعني ـــم اللجن نظـ

 يف جمــال إقامــة هيكــــل أساســـي إقليمـــي للبيانــات   املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ 
  آلسيا واحمليط اهلادئ،املكانية

 للـدور اهلـام الـذي تؤديـه اهلياكـل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة يف                   ومراعاة منه  
 تطوير اهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ،
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 أن بناء القدرات هو أيضـا أمـر ضـروري مهــم لـتمكني النـاس،                 وإذ يأخذ يف االعتبار    
لقــات التدريبيــة ونقــل التكنولوجيــا ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك املشــاركة يف مــن خــالل عقــد احل

 حلقات العمل الدولية،
 إىل فائــدة دمـج املعلومات املساحيـة واإلحصـائية باملعلومـات الطوبوغرافيـة            وإذ يشيـر  

 يف توفري القاعدة الالزمة لدعم التنمية املستدامة واإلدارة البيئيــة،
 إلــى مجـع املزيـد مـن املعلومـات لتزويـد الوكـاالت الوطنيـة باملزيـد                 احلاجــة  وإذ يدرك  

من املساعدة لوضع اهلياكل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة وحتديـد إجـراءات املمارسـات                  
 املـُـثلــى،
 : مبا يلييوصــي 
املعلومـات اجلغرافيـة   نظــم   اللجنة الدائمة املعنية باهليكـل األساسـي ل       أن تواصل    )أ( 

 عملها يف جمال وضـع اهليكـل األساسـي اإلقليمـي للبيانـات املكانيـة آلسـيا                 آلسيا واحمليط اهلادئ  
 :واحمليط اهلادئ من خـالل دمج البيانـات يف األنشطة التالية

 التطوير املستمر هليكل جيوديسـي إقليمـي؛ ��١ 
 ة؛حتديــد جمموعات بيانات أساسية والروابـط مع املعلومات اإلحصائي ��٢ 
ـــي اهليكــل        ��٣  ــازة األراضــي ف ـــج ســجل األراضـــي املمسوحـــة وحي تطــوير ودم

 األساسي اإلقليمي للبيانات املكانية باستخدام تقنيـات املراجع اجليوديسية؛
التعزيـز املؤسسـي الـالزم إلقامــة اهلياكـل األساسـية للبيانـات مـن خــالل بنـاء                   ��٤ 

ل إىل جانـب حتديـد االحتياجـات        القدرات والتعليم والتدريب وحلقـات العمـ      
وخيـــارات التمويـــل للبلـــدان األعضـــاء لزيــــادة املشـــاركة يف أنشـــطة اللجنـــة   

 الدائمة؛

ــات     أن  )ب(  ــادة تطــوير اهلياكــل األساســية للبيان ــد حكومــات املنطقــة بقــوة زي تؤي
يط املكانية الوطنية وإدماجها بطريقـة سلسـة يف اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة آلسـيا واحملـ                   

 اهلادئ؛
تكفــل اللجنــة الدائمــة تطــوير روابــط مالئمــة تــربط بــني اهليكــل األساســي أن  )ج( 

 .للبيانات املكانية آلسيا واحمليط اهلادئ ومبادرات عاملية أخرى
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 اجليوديسيا اإلقليمية - ٢  
 إن املؤمتر، 
انـات   كقاعـدة للـهيكل األساسـي للبي       متجانسـة  أمهية إنشاء شبكة جيوديسية      إذ يدرك  

  من اإلطار املرجعي األرضي الدويل،اصفها جزءواملكانية اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ ب
 بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامـل املعـين باجليوديسـيا اإلقليميـة التـابع             علما وإذ حييط  

ئ بصـدد    املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـاد          لـنظم للجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي      
ساســية للــهيكل األساســي املكــاين    األطبقــة الصــفه وإنشــاء إطــار جيوديســي إقليمــي حمــدد ب    

 اإلقليمي،
حلاجـة إىل توسـيع اهليكـل األساسـي اجليوديسـي اإلقليمـي املنشـأ               ستمرار ا  با لموإذ يسّ  

حىت اآلن ليضم بلدانا أخـرى يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ إضـافة إىل مـا يـرتبط بـذلك مـن                          
 ، للتكنولوجيا وتبادل للمعلوماتنقل

ملراقبـة وجتهيـز    الالزمة   املعدات واخلربات    ونقص املوارد املالية    قلة يف اعتباره    وإذ يضع  
 البيانات املكتسبة للنظم العاملية لتحديد املواقع،

 الشـبكات  إدمـاج  مبواصلة تطـوير اإلطـار اجليوديسـي اإلقليمـي مـن خـالل        وإذ يوصي  
ومـن خـالل الـروابط املالئمـة بـاألطر املرجعيـة العامليـة عـن طريـق املشـاريع             اجليوديسية الوطنيـة    

 :التالية
تعاونيـة سـنوية،    المـالت   احلتعزيز هيكل أساسي جيوديسي إقليمي من خالل         )أ( 

 مبا يف ذلك الروابط بنقاط منشأ البيانات الرأسية؛
اذبيـة العامليـة    مركز اجملسم األرضي اإلقليمي فيما يتعلـق بنمـاذج اجل          استعراض )ب( 
 كوسـيلة لتطـوير اإلطـار       املطلقـة فرة من جاذبية السـواتل، وتطبيـق اجلاذبيـة          ااحملسنة املتو واحلالية  

 املرجعي اإلقليمي للجاذبية؛
ــري         )ج(  ــل تغ ــارامترات نق ــيا وب ــديل اجليوديس ــدة لتع ــات اجلدي ــق التقني ــز تطبي تعزي

ومن أجل املرجعيـة اجليوديسـية للمعلومـات        البيانات من أجل تكامل البيانات املكانية اإلقليمية        
 املساحية واملعلومات اإلحصائية؛

ــة يف         )د(  ــدول اجلزري ــع لل ــد املواق ــة لتحدي ــنظم العاملي ــا ال ــل تكنولوجي تشــجيع نق
منطقة احمليط اهلادئ وبلدان ناميـة أخـرى مـن خـالل أنشـطة حلقـات عمـل جيوديسـية إقليميـة                      

 وحملية؛
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مسـتوى البحـر   يف تغريات الـ د اإلقليمي من أجل رصد      قاييس امل قائمة مب تطوير   )هـ( 
  يف مواقع رئيسية؛،ووضع النظم العاملية لتحديد املواقع

ــع مســتوى      )و(  ــرادى وترفي ــدان ف اســتعراض مركــز الشــبكات اجليوديســية يف البل
جنة الدائمة املعنيـة باهليكـل األساسـي لشـبكة املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا                للااملعلومات يف موقع    

 . على الشبكة العامليةواحمليط اهلادئ
 

 ساسيةاألبيانات ال - ٣ 
 إن املؤمتر، 
 بسياســـة تقاســـم البيانـــات األساســـية الـــيت اعتمـــدها مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة إذ يســـلم 

اإلقليمــي اخلــامس عشــر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وبالتقــدم بصــدد البيانــات           
للجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل األساسـي لشـبكة        التـابع    ٢ل   الذي أحرزه الفريق العامـ     ةاألساسي

املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ عن جمموعـات البيانـات األساسـية اإلقليميـة، والتقـدم                
 الـيت صـدرت   احملرز بصدد رسم اخلرائط العاملية، من قبيل جمموعة البيانات لسـتة بلـدان إضـافية         

ــات     ، حبيــث وصــل العــدد الكلــ  مــؤخرا ــوافر بيان ــدا، وت ــة عشــر بل ــدان املشــمولة إىل مثاني ي للبل
 ،العاملية واستحداث بوابة بالشبكةشبكة الاخلرائط العاملية على 

 باعتماد بيـان السياسـة جملموعـة بيانـات احلـدود آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  يوصي - ١ 
جلغرافيـة آلسـيا واحملـيط       املعلومـات ا   لـنظم اليت وضعتها اللجنة الدائمة املعنيـة باهليكـل األساسـي           

اهلــادئ، ومبادئــه األساســية مــن أجــل تطــوير واســتخدام جمموعــة البيانــات األساســية اإلقليميــة   
 آلسيا واحمليط اهلادئ؛

ساسـية  األبيانـات   ال بأن تواصل اللجنة الدائمـة تطـوير جمموعـات           يوصي أيضا  - ٢ 
غرافيـة، بصـفة خاصـة      اجلعلومات  املوتطبيقات نظم   مركزا لتبادل املعلومات    صفها  وقليمية، ب اإل

 :عن طريق
تطــوير جمموعــة بيانــات أساســية إقليميــة لــدول آســيا واحملــيط اهلــادئ يف بــدء ال )أ( 

تسهم يف اخلريطة العاملية، وتشجيع الـدول األعضـاء الـيت ال تسـاهم يف املشـروع العـاملي لرسـم                     
ــتراك  اخلــرائط  ــر يف االش ــك يف املشــروع لتنظ ــة التالمبســاعدة وذل ــةوجيلجن ــة لرســم  هي  الدولي

 اخلرائط العاملية واللجنة الدائمة؛
هيكل األساســي للبيانــات املكانيــة آلســيا    مركــز تبــادل املعلومــات للــ   تنفيــذ  )ب( 

ــاطق علــى إنشــاء عقــد البيانــات للــهيكل           واحملــيط اهلــادئ، وتشــجيع الــدول األعضــاء أو املن
بياناهتــا لرســم اخلــرائط العامليــة يف  ســيا واحملــيط اهلــادئ، ووضــع  املكانيــة آللبيانــات لاألساســي 
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بيانــات الســيا واحملــيط اهلــادئ وجمموعــات املكانيــة آللبيانــات لعقــدة بيانــات اهليكــل األساســي 
 قد ترغب يف أن تشملها؛اليت خرى األساسية األ

تشجيع اجلهـود املبذولـة لبنـاء القـدرات يف جمـال البيانـات األساسـية، وخباصـة                 )ج( 
  متوله الوكالة اليابانية للتعاون الدويل؛الذياجلغرايف املسح قدمها معهد برامج التدريب اليت ي

االضطالع هبذه املهام بالتعاون مع مبادرات أخرى، مـن قبيـل مشـروع رسـم                 )د( 
والفريـق العامـل     ،اخلرائط العاملية، وفريق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة                

ومشروع قاعـدة البيانـات ومشـروع جمموعـة         غرافية والتابع لألمم املتحدة،     املعين باملعلومات اجل  
 .بيانات احلدود على املستوى اإلداري الثاين

 
 املكانيةالبيانات اهليكل األساسي لبيانات املساحة و - ٤ 

 إن املؤمتر، 
 الــيت عــززت أمهيــة )١(القــرن احلــادي والعشــرينأعمــال  بنتــائج جــدول علمــا إذ حيــيط 
اسـتنادا إىل نظـم املسـاحة       الـيت يسـتطاع الوصـول إليهـا          األراضـي الـيت تتسـم بالكفـاءة و         أسواق
صــفها عوامــل رئيســية تــدعيما للتنميــة املســتدامة  و مالئمــة مللكيــة األرض، باأنشــأت نظمــالــيت 

 واإلدارة البيئية،
اخلــامس اإلقليمــي قــرارات ومــداوالت مــؤمتر األمــم املتحــدة  ب علمــا أيضــا يطحيــوإذ  

السـادس والسـابع    رسم خلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ ومـؤمتري األمـم املتحـدة اإلقليمـيني              عشر ل 
لعالقـة بـني إدارة األراضـي       لفهم وتقدير أفضـل     حتقيق  لرسم اخلرائط لألمريكتني بشأن ضرورة      

الطبوغرافيـــة يف البيانـــات واهلياكـــل األساســـية للبيانـــات املكانيـــة، وإدمـــاج بيانـــات املســـاحة و
 ألساسية للبيانات املكانية، يف الدول األعضاء،اهلياكل ا
 األراضـي مـع     حيـازة  يف اعتباره مزايا وصعوبات إدماج معلومات املسـاحة و         وإذ يضع  

ــة املســتدامة واإلدارة        ــدعيم التنمي ــدمي أســس مالئمــة لت ــق بتق ــة فيمــا يتعل املعلومــات الطبوغرافي
 البيئية،

اخلـــربات بشـــأن قضـــايا تشـــاطر يف اعتبـــاره مصـــلحة الـــدول األعضـــاء يف وإذ يضـــع  
ــاملســاحة وإدارة األراضــي، وال ســيما    ــه  دور ال ــذي تؤدي ــات املســاحة يف تطــوير هيكــل   ال بيان

 أساسي للبيانات املكانية،
__________ 

منشـورات األمـم    (١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريودي جـانريو،           )١( 
 . املرفق الثاين١رار ، اجمللد األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر، القA.93.I.8 and Corr.1)املتحدة، رقم املبيع 
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 الصعوبات اليت تواجههـا الـدول األعضـاء بصـدد حتديـد الكفـاءة والفاعليـة                 وإذ يدرك  
 ألراضي وإدارة األراضي، اوحيازةواألداء وتقدير احلالة العاملية لنظم املساحة 

املعـين باملسـاحة والتـابع     الثالـث    إىل النتـائج الـيت توصـل إليهـا الفريـق العامـل               وإذ يشري  
 املعلومات اجلغرافية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف إطـار      لنظمللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي      

 معامــل واملعنيــة بــنظ وحلقــة العمــل الــيت عقــدها الفريــق ال ٢٠٠٣-٢٠٠٠خطــة عملــه للفتــرة 
ــومي         ــان، يف ي ــاوا، الياب ــدت يف أوكين ــيت عق ــادئ وال ــيا واحملــيط اهل  ١٣ و ١٢املســاحة يف آس

 ،٢٠٠٣يوليه /متوز
وهو شكل صوري معياري عـام مـن شـأنه           ي،طار املساح اإل إىل أمهية    أيضا وإذ يشري  
راضـي وقوانينـها    من اكتشاف املعلومـات، مبـا يف ذلـك املسـائل املتعلقـة بسياسـات األ               أن ميكن   

 األراضـــي وترتيبــات املســـاحة والترتيبـــات املؤسســية واهلياكـــل األساســـية   حيـــازةوقواعــدها و 
 .يف الدول األعضاء للبيانات املكانية والتكنولوجيا، فضال عن املوارد البشرية وبناء القدرات

 
 :يوصي - ١ 

املعنيـة باهليكـل    ور مبشـاركة اللجنـة الدائمـة        باعتماد اإلطار املسـاحي الـذي طُـ        )أ( 
 ؛للمّساحنياألساسي لشبكة املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ مع االحتاد الدويل 

ــأن  )ب(  ــدب ــل    تؤي ــا العام ــة فريقه ــة الدائم ــث اللجن ــين باملســاحة  (الثال بصــدد ) املع
تشجيع الدول األعضاء يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ علـى اسـتكمال اإلطـار يف سـياق تنفيـذ                 

 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٣طة عمله للفترة خ
بســـجل األراضـــي  املعنيـــة الســـابعةأن تتعـــاون اللجنـــة الدائمـــة مـــع اللجنـــة بـــ )ج( 

واللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل        املمسوحة وإدارة األراضي والتابعة لالحتاد الدويل للمّسـاحني،         
الل فريقهـا العامـل     األساسي للبيانات املكانية لألمريكتني، واللجنة االقتصـادية ألوروبـا مـن خـ            

املعين بإدارة األراضي واللجنة االقتصـادية ألفريقيـا مـن خـالل جلنتـها املعنيـة مبعلومـات التنميـة،               
 عملـها للفتـرة     ةبصدد السعي إلقناع البلدان يف أرجاء العامل لتكمل اإلطار يف سياق تنفيذ خطـ             

 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٣
باملسـاحة وإدارة األراضـي     ملعنية   ا السابعةأن تتعاون اللجنة الدائمة مع اللجنة       ب )د( 

دان ـــ  معلومـات اإلطـار املسـاحي لفـرادى البل         إدراجبصـدد   والتابعة لالحتـاد الـدويل للمسـاحني        
ـــيف املوق ـــع املشتـ ــى ـ ـــشبكالرك عل ـــة ة ـ ــني    العامليـ ــترك ب ــار املســاحي املش ــدويل الإلط ــاد ال  الحت

 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٣رة واللجنة الدائمة يف سياق تنفيذ خطة عملها للفتللمساحني 
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 الثالـث  للفريـق العامـل      ٢٠٠٦-٢٠٠٣ بـأن تشـمل خطـة العمـل للفتـرة            يوصي أيضـا   
 :املعين باملساحة والتابع للجنة الدائمة

 مواصلة أنشطته املتعلقة بوصف مفهوم املساحة البحرية؛ )أ( 
تطوير فهم أفضل للعالقـة بـني رسـم اخلـرائط املسـاحية واخلـرائط الطبوغرافيـة                  )ب( 
إنشــاء وصــيانة هياكــل أساســية للبيانــات املكانيــة يف الــدول األعضــاء، باستكشــاف        بصــدد 

 .املربرات لذلك، والقضايا املفاهيمية واملؤسسية والتقنية املرتبطة بذلك
 

 بناء القدرات - ٥ 
 إن املؤمتر، 
 بنتائج مشروع االستبيان املتعلق باحتياجات التنمية الذي نفذتـه اللجنـة            علما إذ حييط  

 أثبـت  املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ والـذي              لنظمائمة املعنية باهليكل األساسي     الد
 للبيانـات  ةكـل األساسـي  ابنـاء القـدرات مـن أجـل تطـوير اهلي     املساعدة يف جمال    تقدمي  احلاجة إىل   

 املكانية يف الدول األعضاء،
ــأن علمــا وإذ حيــيط  ــاء القــدرات ينطــوي علــى تطــوير الر  مفهــوم  ب أمســال البشــري  بن

واالجتماعي، علـى حـد سـواء، ويشـمل تقيـيم القـدرات وتطـوير القـدرات، علـى حـد سـواء،                       
 املستوى اجملتمعي، واملستوى التنظيمي، واملستوى الفردي،: مستوياتثالثة على 

 اللذين اعتمدمها مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـابع             ٥ و   ٢ إىل القرارين    وإذ يشري  
 ات وبناء القدرات،، ألهنما يتصالن بتعزيز املؤسس)٢(مريكتنيلرسم اخلرائط لأل

واللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل         إىل مذكرة التفاهم بني اللجنة الدائمة        وإذ يشري أيضا   
 األساسي للبيانات املكانية لألمريكتني،

مـم   مـؤمتر األ ، يف باملناقشة اليت جرت بشـأن احلاجـة إىل بنـاء القـدرات    علما وإذ حييط  
 رسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ،لاملتحدة اإلقليمي السادس عشر 

علـى   تقييم وتطـوير قـدراهتا       بصدد الصعوبات اليت تواجهها الدول األعضاء       وإذ يدرك  
 نشاء اهلياكل األساسية للبيانات املكانية واحملافظة عليها،إ

__________ 
ينــاير / كــانون الثــاين٢٦-٢٢تقريـر مــؤمتر األمــم املتحـدة اإلقليمــي الســابع لرسـم اخلــرائط لألمــريكتني، نيويـورك،      )٢( 

 .، الفصل السادس، اجلزء باء)A.01.I.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠١
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 :يوصي - ١
تعزيز املؤسســي حتديــد نطــاق عملــه ال املعــين بــالرابــع الفريــق العامــل يعيــدأن بــ )أ( 

 املعلومـات اجلغرافيـة     لـنظم  خطة عمل ليقدمها إىل اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي           يعدو
 ؛٢٠٠٤آلسيا واحمليط اهلادئ يف اجتماعها العاشر املقرر عقده يف اهلند يف عام 

منظمـات   روابـط اسـتراتيجية مـع وكـاالت و         الرابـع أن ينشـئ الفريـق العامـل        ب )ب( 
 فــرص التعــاون فيمــا يتعلــق باجتماعــات بنــاء ئيهيــبنــاء القــدرات، وأن جمــال أخــرى تعمــل يف 

القــدرات الــيت تعقــدها منظمــات ومؤسســات تربطهــا أو ينبغــي أن تربطهــا روابــط اســتراتيجية  
 اللجنة الدائمة؛ب

نـات  باهلياكـل األساسـية للبيا    الـدورة القصـرية املعنيـة       أن تؤيد اللجنـة الدائمـة       ب )ج( 
ــة  ــيتاملكاني ــة     ا ســيقدمهال ــة وإدارة األراضــي، جبامع ــات املكاني  مركــز اهلياكــل األساســية للبيان

ــورن، ميم ــرة مــن   يلب ــورن اســتراليا، يف الفت ــاين ٢١ إىل ١٩لب ــوفمرب / تشــرين الث الــيت  و٢٠٠٣ن
أن تســـاعد اللجنـــة الدائمـــة يف بـــتوافق مـــع اجتمـــاع اجمللـــس التنفيـــذي للجنـــة الدائمـــة، و تســـ

 ن مناطق أخرى؛عالدول األعضاء وممثلني ممثلي يارات لدعم حضور اخل استكشاف
 :يوصي أيضا اللجنة الدائمة - ٢

بتأييــد ودعــم فرة، ااملــوارد املتــوويف حــدود بتأييــد مــن األمــم املتحــدة، لقيــام با )أ( 
 تستضـــيفها حكومـــة املكســـيك يف غواســـكالينتس يف تشـــرين     أقاليميـــةحلقـــة عمـــل  عقـــد 
ــوبر /األول ــع ل٢٠٠٤أكتـ ــربامج  وضـ ــات والـ ــاالت    السياسـ ــدرات يف اجملـ ــاء القـ ــة لبنـ التعليميـ

ــة و ــة والتدريبي الــيت مــن شــأهنا أن تكفــل تطــوير نظــم مالئمــة إلدارة األراضــي واهلياكــل     املهني
 األساسية للبيانات املكانية املرتبطة هبا؛

تنفيــذ خطــة عمــل الفريــق األقاليميــة مقترنــة بأن تبحــث نتــائج حلقــة العمــل بــ )ب( 
 .٤لعامل ا

 
 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ - ٦ 

 إن املؤمتر، 
بصـدد العمـل    مبـا أحرزتـه الـدور األعضـاء يف األمـم املتحـدة مـن تقـدم                   إذ حييط علمـا    

 ،اإلقليمي والعامليواملتعلق باهليكل األساسي للبيانات املكانية، على الُصعد الوطين 
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كـل مـن مـؤمتر األمـم     يف هـذا الشـأن      م بـه    ا بالـدور األساسـي الـذي قـ        وإذ حييط علمـا    
رسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل                  احلـايل ل  املتحدة اإلقليمـي    

 ، املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئلنظماألساسي 
 ١٦ عمـال بـالقرار      ١٩٩٤ت يف عـام     ئمة أنشـ   بأن اللجنة الدائ   وإذ حييط علما كذلك    

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمـي الثالـث عشـر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            
 ،والذي عقد يف بيجني

ؤمتر مقترنـا مبـ  عقد اجتماعهـا  يف  بأن اللجنة الدائمة أعربت عن رغبتها    حييط علما وإذ   
 ، لرسم اخلرائطالسابع عشراإلقليمي األمم املتحدة 

  هذا العمل اهلام،استمرار ضرورة وإذ يدرك 
اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى عقـــد مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة مبوافقـــة  يوصـــي 
 .٢٠٠٦السابع عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام اإلقليمي 

 
 اإلعراب عن االمتنان للحكومة املضيفة - ٧ 

 إن املؤمتر، 
ــه عــن يعــرب  ــان، ووزارة األراضــي واهلياكــل األساســية    الصــادق امتنان ــة الياب  حلكوم
لــوزير األراضــي واهلياكــل األساســية والنقــل، الســيد تشــوما كــوكي،   األول نائــب الوالنقــل، و

ن كييتشــي، حمــافظ مقاطعــة أوكينــاوا، وهوشــينو يوشيهيشــيا، مــدير عــام   يوأيضــا الســيد إنامــا 
يافة والدعم اللذين قدما جلميع املشـتركني يف مـؤمتر األمـم           الضكرم  عهد املسح اجلغرايف، على     م

 .املتحدة اإلقليمي السادس عشر برسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ الذي عقد يف أوكيناوا



 

04-21248 34 
 

 E/CONF.95/7 

 املرفق األول
ــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الســابع عشــر لرســم          جــدول األعمــال املؤقــت مل

 اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
 .تتاح املؤمتراف - ١
 .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر - ٢
 : جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار - ٣

 النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 
 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب الرؤساء واألعضاء اآلخرين؛ )ج( 
 تنظيم أعمال املؤمتر؛ )د( 
 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر )هـ( 

 .أهداف املؤمتر - ٤
 املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط     لـنظم كل األساسي   يتقرير اللجنة الدائمة املعنية باهل     - ٥

 .اهلادئ
 :تقارير املؤمتر - ٦

تقرير عن تنفيذ قـرارات مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط آلسـيا                    )أ( 
 ؛ادئواحمليط اهل
 .التقارير القطرية )ب( 

 .الورقات املطلوبة - ٧
 .تقارير اللجان الفنية للمؤمتر - ٨
 .استعراض إجنازات املؤمتر - ٩
جــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عشــر لرســم اخلــرائط     - ١٠

 .آلسيا واحمليط اهلادئ
ليمي السابع عشـر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط            اعتماد تقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلق      - ١١

 .اهلادئ
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  Malaysia 

Representative 
Dato’ Hamid Bin Ali, Director-General, Department of Survey and Mapping 
Deputy representatives 
Mr. Ahmad Fauzi Bin Nordin, Director of Survey (Cadastral Division), Department of 
Survey and Mapping 
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Mr. Hasan Bin Jamil, Director of Survey (Boundary Affairs), Department of Survey and 
Mapping 

 
  Mongolia 

Representatives 
Mr. Shairii Batsukh, Chairman, State Agency of Land Affairs and Geodesy and 
Cartography (ALAGaC) 
Mr. G. Erdenemunkh, Project Manager, Cadastral Survey and Land Registration Project, 
Asian Development Bank in ALAGaC 

 
  Myanmar 

Representative 
Mr. Min Sein Hwin, Director, Survey Department 

 
  Nepal 

Representative 
Mr. Rabin K. Sharma, Deputy Director-General a.i., Cadastral Survey Branch, Survey 
Department 

 
  Netherlands 

Representative 
Dr. Ir Rolf A. De By, Associate Professor, Geodata Management and Engineering, 
Department of Geoinformation Processing, International Institute for Geoinformation 
Science and Earth Observation 

 
  New Zealand 

Representative 
Mr. Geoff O’Malley, Desk Officer, Land Information, New Zealand 

 
  Oman 

Mr. Nasser Al-Harthy, Head, National Survey Authority 
 

  Pakistan 
Representatives 
Major General Jamil-ur Rahman Afridi, Surveyor General of Pakistan 
Deputy Representative 
Mr. Ghulam Sarwar, Deputy Director, Survey of Pakistan 
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  Philippines 
Representatives 
Honourable Diony A. Ventura, Undersecretary Department of Environment and Natural 
Resources; and Administrator, National Mapping and Resource Information Authority 
(NAMRIA) 
Captain Jose Galo Isada, Director, NAMRIA, Department of Mapping and Reprography, 
National Mapping and Resource Information Authority 
Ms. Linda SD. Papa, Department of Information Management, National Mapping and 
Resource Information Authority, Department of Environment and Natural Resources 

 
  Qatar 

Representative 
Dr. Zeyad Jaffal, Embassy of the State of Qatar, Tokyo, representing the Ministry of 
Municipal Affairs and Agriculture 

 
  Republic of Korea 

Representative 
Mr. Younghwan Kim, President, Geographic Information Institute 
Deputy Representative 
Mr. Tae-young Moon, Deputy Director-General for International Organization, Ministry 
of Foreign Affairs and Trade 
Experts 
Mr. Sangdeuk Han, Director, Geographic Information Division, National Geographic 
Information 
Mr. Kyehyun Kim, Professor of Geoinformatic Engineering, Inha University 
Mr. Seontae Kim, Director of NGIS Team, Team for National Geographic Information 
System, Ministry of Construction and Transportation 
Mr. Seongkyun Cho, Deputy Director, Team for National Geographic Information 
System, Ministry of Construction and Transportation 

 
  Russian Federation 

Representatives 
Mr. Viktor Aleksandrov, Chief of Department of Science and Technical, Federal Service 
of Geodesy and Cartography of the Russian Federation (ROSCARTOGRAPHIA) 
Mr. Dmitri Choustrov, Marketing Manager of GIS Centre, ROSCARTOGRAPHIA 
Mr. Vladimir Kopatchevski, Director-General, Moscow Aero-geodetic Enterprise 
Mr. Vladimir Plechkov, Director of GIS Centre, ROSCARTOGRAPHIA 
Mr. Alexander Prusakov, Deputy Director, ROSCARTOGRAPHIA 
Mr. Pinaev Sezgey, Counsellor of Foreign Ministry Cartographic Section 
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  Saint Kitts and Nevis 
Representative 
Mr. Calvin Esdaille, Chief Technical Officer, Department of Lands and Housing 

 
  Samoa 

Representative 
Mr. Leoo Polutea, Principal Mapping Officer, Ministry of Natural Resources and 
Management 

 
  Saudi Arabia 

Representatives 
Mr. Mohammed Omar Al-Mourabet, IT Manager 
Mr. Abdullah Ali Al-Zahrani, GIS Analyst 
Dr. Abdullaziz Al-Obaida, Director, Military Survey Institute 
Mr. Rasheed S. Alrasheed, Cartographer 
Mr. Abdulmajeed Al-Khaldy, Cartographer, Military Survey Department 
Mr. Waheed Al-Hudaithi, Cartographer 
Mr. Saeed Al-Khahtani 

 
  Sierra Leone 

Representative 
Mr. Donald M. Jones, Acting Director of Surveys and Lands 

 
  Singapore 

Representatives 
Mr. Oon Song Lou, Chief Surveyor, Singapore Land Authority 
Mr. Voon How Chim, Head of Land Information Centre, Singapore Land Authority 

  Sri Lanka 
Representative 
Mr. K. Thavalingam, Director/Deputy Surveyor General, Institute of Surveying and 
Mapping, Survey Department, Sri Lanka 

 
  Sweden 

Representative 
Mr. Bengt Rystedt, Head, Research and Development, National Land Survey of Sweden 
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  Thailand 
Head of delegation 
Colonel Wirat Kaewkhao, Technical Officer, Royal Thai Survey Department, Supreme 
Command Headquarters, Ministry of Defence 
Experts 
Major General Lek Chudasuta, Deputy Director, Royal Thai Survey Department for 
Technical Affairs, Royal Thai Survey Department, Supreme Command Headquarters, 
Ministry of Defence 
Colonel Somsak Nuanurai, Technical Officer, Royal Thai Survey Department, Supreme 
Command Headquarters, Ministry of Defence 
Colonel Krith Bunthid, Chief of Map Information Centre, Royal Thai Survey 
Department, Supreme Command Headquarters, Ministry of Defence 
Prof. Bunpot Suwannaprasert, Vice-President for Research, Director of Regional Centre 
of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Ministry of University 
Affairs 
Mr. Opas Kietsirikul, Engineer Level 11, Transmission System Survey and Land 
Division, Electricity Generating Authority of Thailand 
Ms. Wanarat Thothong, Director of Surveying and Mapping Division, Land 
Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Mr. Pornthep Thippayatum, Director of Survey Engineering Branch, Office of 
Engineering, Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation Department, 
Ministry of Agriculture Cooperatives 
Mr. Manorot Yodying, Director of Boundary Survey and Cadastral Survey, Coordination 
Branch, Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation 
Department, Ministry of Agriculture Cooperatives 
Lieutenant Commander Nattuavut Prattpaphalin, Chief of Nautical Chart Section, 
Cartographic Division, Hydrographic Department, Royal Thai Navy, Ministry of 
Defence 
Mrs. Aree Sawatruang, Photogrammetry Officer, Planning Division, Agricultural Land 
Reform Office, Ministry of Agriculture and Cooperatives 
Ms. Ramphing Simking, Scientist, Geo-Informatics and Space Technology Development 
Agency 

 
  Tuvalu 

Representative 
Ms. Loia M. Tausi, Director, Lands and Survey Department  

 
  Trinidad and Tobago 

Representative 
Mr. Harold Wall, Head, Geographic Information Census and Surveys Division 
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  United Arab Emirates 
Representative 
Dr. Saif Salim Al-Qaydi, Head, Geography Department, United Arab Emirates 
University  

 
  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Representatives 
Mr. Ed Parsons, Ordnance Survey, United Kingdom National Mapping Agency 
Mr. Julian Williams, United Kingdom Government Map Library, Asia Pacific 
Representative, Defence Section, British High Commission, Singapore 

  United States of America 
Representative 
Dr. Alan Stevens, Global Spatial Data Infrastructure 

 
  Vanuatu 

Representative 
Mr. Harold Moli, Senior Photogrametrist, Department of Survey 

 
  Viet Nam 

Head of delegation 
Dr. Tran Bach Giang, Deputy Director-General, Department of Survey and Mapping 
(DOSM), Ministry of Natural Resources and Environment 
Experts 
Mr. Le Minh Tam, Deputy Director-General, Department of Survey and Mapping 
(DOSM) 
Mr. Le Dinh Ai, Director, Aerial Photo-Topographic Survey Company (APTSC) 
Dr. Le Minh Tam, Deputy Director, Land Administration Research Institute 
Mr. Phan Ngoc Mai, Expert, DOSM 
Mr. Vu Ngoc Buoi, Deputy Director, APTSC 
Mr. Nguyen Van Duc, Director, Cadastral and Engineering Survey Company (CESC) 
Mr. Vu Nhu Thieu, Chief, Technology Bureau, CESC 
Mr. Nguyen Tai Duong, Deputy Director, Cartographic Publishing House 
Mr. Le Hoang Long, Deputy Director, Import-Export and Consultant Service Company 
for Survey and Mapping (IECCSM) 
Mr. Tran Tuan Kiet, Chief of Business, Bureau of Import-Export and Consultant Service 
Company for Survey and Mapping (IECCSM) 
Dr. Phan Duc Hiev, Director of Cartographical Survey Company 
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 B. Specialized agencies 

Mr. Paolo Romano, Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) Unit, World Food 
Programme 
Mr. Madhab Mathema, Senior Human Settlements Officer, United Nations Human 
Settlements Programme 

 
 C. International scientific organizations 

 
  International Cartographic Association (ICA) 

 
Dr. Bengt Rystedt, President, National Land Survey 

  International Federation of Surveyors (FIG) 
 

Prof. Stig Enemark, Department of Development and Planning, Aalborg University, 
Denmark 

 
  International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

Prof. John Trinder, President, International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing (ISPRS) 
Prof. Gottfried Konecny, Institute for Photogrammetry and Geoinformation, University 
of Hannover, Germany 

 
 D. Invited speakers 

Mr. Kazunobu Onogawa, Director, United Nations Center for Regional Development 
(UNCRD) 
Dr. Alan Stevens, Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Secretariat 
Prof. Fraser Taylor, Chairperson, International Steering Committee for Global Mapping 
(ISCGM) 
Dr. Guo Huadong, Secretary-General, International Society on Digital Earth 
Mr. Santiago Borrero, President, Cartographic Commission, Pan American Institute for 
Geography and History (PAIGH) 
Dr. Abbas Rajabifard, Department of Geomatics, University of Melbourne 
Dr. Wang Chunfeng, Deputy Director-General, State Bureau of Surveying and Mapping, 
China 
Dr. John Busby, General Manager, Commonwealth Office of Spatial Data Management 
Mr. Bal Krishna, Survey of India 
Mr. Kim Younghwan, Director-General, National Geography Institute of the Republic of 
Korea 
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Prof. Teruko Usui, Faculty of Literature, Nara University 
Prof. Stig Enemark, Representative, International Federation of Surveyors (FIG); 
Department of Development and Planning, Aalborg University 
Prof. John Trinder, President, International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing (ISPRS) 
Dr. Bengt Rystedt, President, International Cartographic Association 
Dr. Milan Konecny, Vice-President, International Cartographic Association; Department 
of Geography, Faculty of Science, Masaryk University 
Prof. Takashi Morita, Vice-President, International Cartographic Association; Hosei 
University 
Mr. Olaf Ostensen, Chairman, ISO/TC 211, Norwegian Mapping Authority 
Dr. Hiroshi Murakami, Chief, Cartographic Section of the United Nations Secretariat 
Mr. He Chandchui, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP) 
Dr. Minoru Sasaki, Hydrographic and Oceanographic Department, Japan Coast Guard 
Mr. Tsuguhiko Katagi, Office of Satellite Technology, Research and Applications,  
National Space Development Agency of Japan (NASDA) 
Mr. Yoshiyuki Hoshiyama, Social Development Study Department, Japan International 
Cooperation Agency (JICA) 
Mr. Haggai Nyapola, Director-General, Survey of Kenya 
Prof. Ian Williamson, Professor of Surveying and Land Information, Department of 
Geomatics, University of Melbourne 
Mr. Ed Parsons, Chief Technology Officer, Ordnance Survey 
Mr. Jay Feuquay, Program Coordinator for Land Remote Sensing Program, United 
States Geological Survey 
Dr. Richard Simpson, Intergraph Mapping and Geospatial Solutons, Asia Pacific 
Technology Centre 
Ms. Sheila Sullivan, Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) 
Dr. Xu Zhou, Shenzhen Municipal Urban Planning and Land Resources Information 
Centre 
Prof. Eihan Shimizu, Faculty of Civil Engineering, University of Tokyo 

 
 E. Observers 

Ms. Beth Manning, Australia 
Ms. Sheila Sullivan, Regional Management, ESRI 
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  Observers (Japan) 

 
Mr. Mamoru Kowada 
Mr. Nobuo Shimizu 
Mr. Yoshitaka Gomi 
Mr. Hiroyuki Nakai 
Mr. Kaoru Tsuda 
Mr. Masahiko Takahashi 
Mr. Kozo Okumura 
Ms. Emiko Makino 
Mr. Atsushi Okuizumi 
Mr. Kenichi Shibata 
Mr. Kan Funatsu 
Mr. Junichi Koseki 
Mr. Ichiro Nonaka 
Mr. Norio Ishijima 
Mr. Satoru Nishio 
Mr. Yuji Ouchi 
Mr. Akira Imai 
Mr. Aiichirou Yoshimura 
Mr. Yasuhiro Mori 
Mr. Yamato Miyazaki 
Mr. Minoru Masuda 
Mr. Kazuhiko Otake 
Mr. Nobuo Nagai 
Mr. Masakatsu Maeno 
Mr. Ryoichi Hyakunari 
Mr. Noboru Kobori 
Mr. Takahisa Sugasawa 
Mr. Hiroshi Nishiguchi 
Dr. Masaaki Shikada 
Ms. Naoko Matsuda 
Ms. Aki Okuno 
Dr. Yutaka Ohsawa 
Mr. Takashi Toyoda 
Mr. Ryoji Imaoka 
Mr. Masakatsu Horino 
Mr. Masaji Hirai 
Mr. Tetsuo Takahashi 
Mr. Hiroyuki Sasaki 
Mr. Hiroshi Hasegawa 

 

Dr. Yasukuni Okubo 
Dr. Xinglin Lei  
Mr. Ryoichi Kouda 
Dr. Yasuo Kanazawa 
Dr. Koji Wakita 
Dr. Yoshiaki Honda 
Dr. Asako Konda 
Dr. Akiko Ono 
Mr. Masaki Demizu 
Mr. Yoshifumi Takafuji 
Mr. Osam Imai 
Mr. Akihiko Watanabe 
Mr. Takashi Okada 
Dr. Masatoshi Arikawa 
Dr. Takeshi Sagara 
Mr. Hideyuki Fujita 
Mr. Fumio Fujimori 
Dr. Ryosuke Shibasaki 
Dr. Takashi Fuse 
Dr. Yoshifumi Yasuoka 
Dr. Kimiro Meguro 
Dr. Takahiro Endo 
Dr. Pranab Jyoti Baruah 
Dr. Hidenori Tamagawa 
Dr. Teruko Usui 
Mr. Mituya Matubara 
Mr. Kousuke Hada 
Mr. Tatuya Miyosi 
Mr. Masahiro Nakao 
Ms. Manami Takatuka 
Mr. Hiroshi Yamaguchi 
Dr. Hayao Miyagi 
Dr. Yen Wei Chen 
Dr. Morikazu Nakamura 
Mr. Takeo Okazaki 
Mr. Munehiro Machida 
Mr. Naoya Uchima 
Ms. Totsuki Ganeko 
Mr. Naohiko Takushi 

Mr. Yukiharu Ashimine 
Mr. Toshio Teruya 
Mr. Kansei Uema 
Mr. Akira Taya 
Mr. Tatsuhiro Nango 
Mr. Choyo Kameya 
Mr. Toshiro Ishibashi 
Mr. Yoshitaka Shimabukuro 
Mr. Kazuo Higa 
Mr. Kai Odo 
Mr. Hiroyuki Wada 
Mr. Naojiro Ohtake 
Mr. Yoshiyuki Narasaki 
Mr. Satoru Nishikawa 
Mr. Shosuke Hosoi 
Dr. Tetsushi Kurita 
Dr. Tomohiko Hatori 
Ms. Miki Kodama 
Mr. Yuichi Sugawara 
Dr. Akira Kosizawa 
Mr. Muneaki Nishikage 
Mr. Tatsuya Koyama 
Mr. Jose Luis Ledezma  
   Barrientos 
Ms. Wang Gui-Zhi 
Mr. Henry M. Ngomo 
Mr. Bouavanh Phutthavong 
Mr. Ba Allassane 
Mr. Min Sein Lwin 
Mr. Min Thein 
Mr. Momath Ndiaye 
Ms. Emi Yarai 
Mr. Atsushi Yuhara 
Dr. Masao Iri 
Ms. Nana Masaoka 
Mr. Toshio Tagawa 
Mr. Michitaka Ishida 
Mr. Wang Guizhou 
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