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 تنظيم املؤمتر -أوال  

 
 مقدمة - ألف 

عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الــسابع عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط            - ١
 واالجتماعيـــة آلســـيا يف مركـــز األمـــم املتحـــدة للمـــؤمترات التـــابع للجنـــة االقتـــصادية اهلـــادئ

ــيطو ــن    احملـ ــرة مـ ــانكوك، يف الفتـ ــادي، يف بـ ــول ٢٢ إىل ١٨اهلـ ــبتمرب /أيلـ ــد . ٢٠٠٦سـ وعقـ
 / متــــوز٢٣ املــــؤرخ ٢٠٠٤/٣٠٤ وفقــــا ملقــــرر الــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي  املــــؤمتر
 .٢٠٠٤ يوليه

 
 افتتاح املؤمتر - باء 

 .ت ترحيب، وأدىل بكلما)أستراليا (الندافتتح املؤمتر الرئيس املؤقت، السيد بيتر هو - ٢

كــل مــن الــسيد بــول تــشيونغ، مــدير الــشعبة اإلحــصائية         وأدىل ببيــانني افتتــاحيني  - ٣
 املتحـدة، نيابـة عـن األمـني العـام، والـسيد بـاثوم يامكـايت، نائـب األمـني الـدائم، وزارة            ألممبا

 .تايلندبالعلوم والتكنولوجيا 
 

 احلضور -جيم  
ــؤمتر   - ٤ ــثال عــن  ١٨٤حــضر امل ــدا و٣٠ مم ــة     و١٠ بل كــاالت متخصــصة ومنظمــات علمي

ــن   ــضال عــ ــة، فــ ــا  ٤١دوليــ ــدعوين متكلمــ ــن املــ ــة   و. مــ ــشاركني يف الوثيقــ ــة املــ ــرد قائمــ تــ
E/CONF.97/INF.2. 

 
 انتخاب أعضاء املكتب - دال 

، انتخـــب املـــؤمتر ٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول١٨األوىل، املعقـــودة يف العامـــة اجللـــسة  يف - ٥
 :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية

   :الرئيس
 ) أستراليا(السيد بيتر هوالند  

 : نائب الرئيس
 )الصني(السيد يل وايسني  
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 :املقرر
 ) اليابان(السيد ياغوشي أكريا  

 أهداف املؤمتر - هاء 
، أدىل ممثــل الــشعبة ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٨ املعقــودة يف ،يف اجللــسة العامــة األوىل - ٦

 .أن أهداف املؤمتر ألمم املتحدة ببيان بشبااإلحصائية 
 

  النظام الداخلي اعتماد - واو 
 ،٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول١٨ املعقـــودة يف ،املـــؤمتر يف جلـــسته العامـــة األوىلاعتمـــد و - ٧

 .E/CONF.97/2 يف الوثيقة على النحو الوارد ،الداخلي املؤقت للدورةالنظام 
 

 إقرار جدول األعمال - زاي 
، جـدول  ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ١٨مـة األوىل املعقـودة يف       وأقر املؤمتر، يف جلسته العا     - ٨

، عقـب بيـان أدىل بـه أمـني      E/CONF.97/1 يف الصيغة املصوبة الواردة يف الوثيقةاملؤقت أعماله 
 :وكان جدول األعمال كما يلي .املؤمتر

 .افتتاح املؤمتر - ١ 
 .أعضاء مكتب املؤمترسائر انتخاب الرئيس و - ٢ 
 :عمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار جدول األ - ٣ 
 ؛اعتمادهالنظر يف النظام الداخلي و )أ(  
 إقرار جدول األعمال؛ )ب(  
 ؛ مكاتبها اآلخرينءئها وأعضاإنشاء اللجان الفنية وانتخاب رؤسا )ج(  
 ؛ املؤمترتنظيم أعمال )د(  
 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر )هـ(  
 أهداف املؤمتر - ٤ 
ــــــر اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم املعلومــات اجلغرافيــة تقريـ - ٥ 

 .واحمليط اهلادئ آلسيا
 :تقارير املؤمتر  - ٦ 
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تقــارير عــن تنفيــذ قــرارات مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي لرســم          )أ(  
 ؛اهلادئ اخلرائط آلسيا واحمليط

 ؛التقارير القطرية )ب(  
 .وونورقات أدىل ا املدع - ٧ 
 .تقارير اللجان التقنية للمؤمتر - ٨ 
 .استعراض إجنازات املؤمتر - ٩ 
جــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم    - ١٠ 

 .واحمليط اهلادئ اخلرائط آلسيا
اعتماد تقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا        -١١ 

 .ط اهلادئواحملي
 

 إنشاء اللجان الفنية وانتخاب رئيس لكل جلنة - حاء 
، أنـشأ املـؤمتر اللجـان    ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ١٨ املعقودة يف ،يف اجللسة العامة األوىل    - ٩

 :الثالث التالية وانتخب رؤساءهاالفنية 

 جـل  مـن أ   نظام املعلومات اجلغرافية واالستشعار من بعد واجليوديسيا       :اللجنة األوىل 
 لكوارثإدارة ا

 )مجهورية كوريا( غيون -وهن بونغ س السيد: الرئيس   
البيانـات  طوير هذه   بناء قدرات اهلياكل األساسية للبيانات املكانية وت       :اللجنة الثانية 

 يف آسيا واحمليط اهلادئ

 )اهلند(اجلنرال غوبال راو : الرئيس   
وإدارــا مجعهــا ملكانيــة، مبــا يف ذلــك  لجغرافيــا الالبيانــات األساســية  :اللجنة الثالثة 

 ونشرها
 )إندونيسيا(رودولف ماتنداس  السيد: الرئيس   

، انتخــب املــؤمتر ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢١ املعقــودة يف ،ويف اجللــسة العامــة اخلامــسة - ١٠
 ).اهلند(ليحل حمل اجلنرال غوبال راو ) هولندا(الربوفسور باس كوك 
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 تنظيم األعمال -طاء  
املــؤمتر تنظــيم أقــر ، ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٨ املعقــودة يف ،يف اجللــسة العامــة األوىل - ١١

 .E/CONF.97/1يف الوثيقة األعمال املقترح على النحو الوارد 
 

 وثائق التفويض -ياء  
، أعلـن رئـيس املـؤمتر       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ املعقودة يف    ،يف اجللسة العامة السابعة    - ١٢

وثـائق تفـويض املمـثلني وتـبني أـا        من النظام الـداخلي للمـؤمتر، استعرضـت   ٣أنه وفقا للمادة 
 .سليمة

 
 الوثائق -كاف  

 .ملؤمترإىل االوثائق املقدمة بقائمة يف املرفق الثاين هلذا التقرير ترد  - ١٣
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  العامةاتاجللس -ثانيا  
 
 بـدأ املـؤمتر نظـره يف        ،٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٨ عقودة يف  امل ،يف اجللسة العامة األوىل    - ١

تقريـر اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليكـل األساسـي لـنظم املعلومـات                ( من جدول األعمال     ٥البند  
ــادئ    ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــر     .)اجلغرافي ــؤمتر، بيت ــت للم ــرئيس املؤق ــد، مبالحظــات  الوأدىل ال ن

سـائر  انتخاب الرئيس و، و)باءالفرع انظر الفصل األول، (وبعد البيانات االستهاللية  .افتتاحية
نــد، بوصــفه هوال، قــدم الــسيد بيتــر )دالالفــرع انظــر الفــصل األول، (املــؤمتر أعــضاء مكتــب 

ــة الدائمــة، مــوجزا ألنــشطة    ــةرئــيس اللجن ــثالث املاضــية   اللجن ــسنوات ال -٢٠٠٣( خــالل ال
٢٠٠٦( )E/CONF.97/3( وألقــى الــضوء علــى اجتماعــات هــذه اللجنــة وعــضويتها والتمثيــل ،
علـى وجـه    تلف اإلسهامات اليت قدمتها للمهتمني باهليكل األساسـي للبيانـات املكانيـة   فيها وخم
تفـاين اللجنـة وتـصميمها علـى مواصـلة املـسامهة والتعـاون يف إطـار         علـى  البيان وركز  .العموم

عـن  وورد فيـه اإلعـراب       مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،               
النتـائج  مـا حققتـه مـن       الـيت مكنـت اللجنـة مـن حتقيـق           املعنيـة   ص جلميـع األطـراف      الشكر اخلال 

 .خالل السنوات الثالث املاضيةاملمتازة 
ويف اجللسة ذاا، قام السيد بنغفـاي تـشينغ، رئـيس الفريـق العامـل املعـين باجليوديـسيا                  - ٢

وضـعت  جاريـة  رئيـسية  اريع  مـش ثالثـة للجنة الدائمة بتقـدمي   التابع) ١الفريق العامل (اإلقليمية 
األمم املتحدة اإلقليمـي الـسادس عـشر لرسـم      يف مؤمتراختذت اليت خصيصا استجابة للقرارات 

 ١٨ إىل ١٤اخلـــرائط آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، املعقـــود يف أوكينـــاوا، اليابـــان، يف الفتـــرة مـــن 
، ومــشروع ئاملــشروع اجليوديــسي اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــاد :وهــي، ٢٠٠٣يوليــه /متــوز

ــارامترات تغــري البيانــات، ومــشروع اــسم األرضــي اإلقليمــي      تقنيــات تعــديل اجليوديــسيا وب
 . يف إنشاء الشبكة اجليوديسية اإلقليميـة العامـة  هاساهم كل مشروع من اليت واجلاذبية املطلقة؛

قــة واعتــرف التقريــر بأمهيــة دراســة ورصــد الــزالزل وأمــواج تــسونامي وتقاســم البيانــات املتعل 
بقياس املد واجلزر، ودعا إىل تعزيز احلمالت اليت تنظم يف إطار املشروع اجليوديـسي اإلقليمـي                

 ).E/CONF.97/3/Add.1(آلسيا واحمليط اهلادي وتوسيع نطاق مشاركة الدول األعضاء 
، قدم السيد غالم رضـا فالحـي، رئـيس الفريـق العامـل               أيضا ويف اجللسة العامة األوىل    - ٣

ــة  املعــين بالب ــة الدائمــة حملــةً ) ٢الفريــق العامــل(يانــات األساســية اإلقليمي ــابع للجن  عامــة عــن الت
ــشطة  ــا  األنـــ ــطالع ـــ ــيت مت االضـــ ــرة  الـــ ــالل فتـــ ــسنوات خـــ ــثالث الـــ  ٢٠٠٦-٢٠٠٣الـــ

)E/CONF.97/3/Add.2.(  جمموعـات البيانـات   مـشروع  مشروعان مهـا  املشاريع وكان من أهم
اهليكــل األساســي للبيانــات املكانيــة آلســيا  مــشروع و لبلـــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ،  اإلطاريــة

 .ن لالضـطالع بأنـشطة حمـددة   اواحمليط اهلادي، اللذين أنشئت من أجلهما فرقتا عمـل مـستقلت  
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تبـادل املعلومـات علـى اإلنترنـت يف     ركـز ل  مل ة أوليـ  بوابـة شروع جترييب يتعلـق بإحـداث       بدئ مب و
حمليط اهلادي، كما نظمـت حلقـة عمـل لتعزيـز           إطار اهليكل األساسي للبيانات املكانية آلسيا وا      

مـشروع خـاص لوضـع    يف  أيـضا  ئوبـد  .مراكز تبادل املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة  عقد إنشاء 
 .عن املناطق املتضررة من أمواج تسوناميال يشوا النقص جمموعات بيانات 

مـسح  بـسجل  ويف اجللسة نفسها، قـام إيـان ويليامـسون، رئـيس الفريـق العامـل املعـين              - ٤
املـضطلع  التابع للجنة الدائمة بتقدمي تقريـر عـن األنـشطة الرئيـسية             ) ٣ الفريق العامل (األراضي  

 لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ الــسادس عــشر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي منــذ ــا 
 لقــرار الــداعي إىل وضــع منــوذجاســتجابة لو ).E/CONF.97/3/Add.3 (٢٠٠٣املعقــود يف عــام 

 بوجـه خـاص     تسقمسحي وحتسني فهم إدارة البيئة البحرية، جرى وضع وتنفيذ خطط عمل ت           
 املسحي والـسجل املـسحي البحـري وإدراج جمموعـات           النموذجمع العناصر الثالثة املتمثلة يف      

هلياكـل  املتعلقة با  الوطنية   اتيف إطار املبادر  ) توبوغرافية(وطبيعية  ) مسحية(بيانات بيئية منشأة    
عقـد حلقـة عمـل دوليـة يف     يفتـرض أن ت ويف إطار املشروع الثالث،  .ية للبيانات املكانيةاألساس
يف مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الــسابع عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ     إطــار 
 .بانكوك

ويف اجللسة العامة األوىل أيضا، قام وو سوغ تشو، نائب رئيس الفريـق العامـل املعـين                  - ٥
التابع للجنة الدائمة بتقـدمي مـوجز لـدورة دراسـية قـصرية        ) ٤الفريق العامل   (زيز املؤسسي   بالتع

ــضاء اللجنـــة    ــت لفائـــدة أعـ ــد، يف تـــشرين األول   نظمـ  ٢٠٠٥أكتـــوبر /يف حيـــدراباد، اهلنـ
)E/CONF.97/3/Add.4.(   وتناولــت الــدورة الدراســية، الــيت كــان هــدفها إثــارة وإذكــاء وعــي

وسـري عملـها، مواضـيع خمتلفـة      اكل األساسية الوطنية للبيانـات املكانيـة  اجلهات املعنية بدور اهلي
 جوانـب   تلـه، كمـا مشلـ     إيـضاحية   منـاذج   مع  هلياكل األساسية للبيانات املكانية     ا مفهوم   مشلت

 .أتاحت فرصا للقيام بزيارات ملراكز تقنية وتعليمية رائدة يف اهلند كما .تقنية وجوانب مالية
، قـام   )تقـارير املـؤمتر   ( من جدول األعمال     ٦ ولدى النظر يف البند      ويف اجللسة نفسها،   - ٦

 ،(E/CONF.97/4) األمم املتحـدة، بتقـدمي تقريـر   بـ الـسيد عمـر العـريب، مـن الـشعبة اإلحـصائية       
األمم املتحـدة واللجنـة الدائمـة، عـن إجـراءات املتابعـة         بـ  شاركت يف إعداده الشعبة اإلحصائية    

يف مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي    اختذت لقرارات اخلمسة اليت بشأن كل قرار من ا اليت اختذت
وقـد اختـذت األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة        .عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلـادئ  السادس

 . حسب االقتضاءالدائمة اإلجراءات ذات الصلة، كما نفذت اخلطط
، بـدأ املـؤمتر النظـر يف        ٢٠٠٦تمرب  سب/ أيلول ١٨ املعقودة يف    ،ويف اجللسة العامة الثانية    - ٧

وأدىل كريـغ ويليـامز، ممثـل     ).الورقـات الـيت يقـدمها املـدعوون    (  مـن جـدول األعمـال   ٧البنـد  
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ــة  بكلمــة رئيــسية مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية،   ــه املعنون ــة ”وقــدم ورقت البيانــات جاهزي
ــوا وا ــاالت الطــــ ــتجابة حلــــ ــدة   : رئالســــ ــات جيــــ ــدون معلومــــ ــدة بــــ ــرارات جيــــ “ ال قــــ
)E/CONF.97/6/IP.1.(  لدى اجلهـات العاملـة يف   ذات األمهية البالغة املوجودة بيانات الوقدمت

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، مبا فيها وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة،                جمال  
ــشكل ــسديدة مــن أجــل         لت ــة واختــاذ القــرارات ال ــم الــدقيق لالحتياجــات العاجل  أساســا للفه

 أو فهــارس، )ب - الــشفرات(“ pcodes”وريــة، وناقــشت الورقــة مــا يــسمى  اإلجــراءات الف
أمهيتـها يف   ، ثبتـت     للتجمعـات الـسكانية والوحـدات اإلداريـة لبلـد أو منطقـة متـضررة               ةجغرافي

 .يف باكستان وإندونيسيااألخرية الكوارث اليت وقعت يف اآلونة مواجهة 
 ورقـة الرابطة الدولية لرسم اخلـرائط      ويف اجللسة نفسها، ألقى ميالن كونيسين، رئيس         - ٨

ــوان  ــدرات  ”بعنـ ــاء القـ ــة بنـ ــة لتنميـ ــات اجلغرافيـ ــراز :املعلومـ ــؤثرة  إبـ ــل املـ ــسائل والعوامـ  “املـ
(E/CONF.97/6/IP.2).   وأوجــزت  ،تــهوشــددت الورقــة علــى احتياجــات بنــاء القــدرات وأمهي

 . تقدمـه الرابطـة  ذيلـ الـدعم ا أشـكال  األساسية اليت تواجه البلدان النامية ووالصعوبات النهج 
املعلومــات اجلغرافيــة يف الــسياسات واملــوارد والتكنولوجيــا، لتنميــة وتتمثــل العوامــل األساســية 

 .وهي أمور ينبغي معاجلتها عن طريق تعزيز التعاون بني مجيع القطاعات واجلهات املعنية
ــارك،       - ٩ ــتيغ إمن ــدم س ــضا، ق ــة أي ــة الثاني ــسة العام ــيس  ويف اجلل ــب رئ ــادنائ ــدويل االحت  ال

ــة  ــوان للمــــــساحني ورقــــ ــال إدارة ”بعنــــ ــسية يف جمــــ ــة املؤســــ ــم التنميــــ ــي دعــــ  “األراضــــ
)E/CONF.97/6/IP.3(“.     ــهما ــة وإطــارا ال غــىن عن وأدرجــت إدارة األراضــي باعتبارهــا عملي

وألقـي الـضوء يف هـذا الـصدد علـى ضـرورة بنـاء القـدرات وتطـوير           .لتحقيق التنمية املـستدامة 
 . يف تناول إدارة األراضيع واعتماد سياسات شاملة وج جامعك وضاملؤسسات، مبا يف ذل

 ويف اجللسة نفسها، قدم باس كـوك، رئـيس الفريـق العامـل املعـين بالـشؤون القانونيـة        - ١٠

دعــم ”بعنــوان واالقتــصادية، ممثــل الرابطــة العامليــة للــهياكل األساســية للبيانــات املكانيــة ورقــة  
 ).E/CONF.97/6/IP.4( “ساسـية العامليـة للبيانـات املكانيـة    تطوير القدرات يف جمال اهلياكـل األ 

وقُــدم عــرض عــام عــن أنــشطة الرابطــة يلقــي الــضوء علــى اجلهــود الــيت بذلتــها يف جمــال بنــاء      
 للمنح وخمتلف املشاريع الناجحة الـيت اضـطلعت ـا عـن طريـق               هاالقدرات، مبا يف ذلك برناجم    

وسعيا إىل معاجلـة املـسألة املتزايـدة األمهيـة      .االقتصاديةالفريق العامل املعين بالشؤون القانونية و
 خطـة عمـل مـشتركة     وضـع ، اقتـرح ئآسيا واحملـيط اهلـاد  منطقة املتعلقة بالكوارث الطبيعية يف   

ــام  ــة ٢٠٠٨لع ــني  يف املنطق ــة ل ب ــة واللجنــة     الرابطــة العاملي ــات املكاني ــهياكل األساســية للبيان ل
 .الدائمة
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 التوجيهيـة  اللجنـة  رئـيس  تـايلور،  فريـزر  الـدكتور  قـدم  أيضا، لثانيةا العامة اجللسة ويف - ١١
 أمهيــة :الكــوارث إدارةو العامليــة اخلــرائط رســم”  بعنــوانورقــة العامليــة اخلــرائط لرســم الدوليــة

 الورقـــة وعرضـــت ).E/CONF.97/6/IP.5( ‘‘العامليـــة إنـــشاء اخلريطـــة يف والـــشراكة املـــشاركة
 كمـا  .والـشراكة  املـشاركة  مـن  مزيـد  إىل ودعـت  ورؤيتـه  يـه ف احملـرز  والتقـدم  املـشروع  مفهوم
 املعلومـايت  والـربط  الكـوارث  إدارة جمـال  يف العامليـة  للخـرائط  احملتملة واملسامهة األمهية   حددت

 .بني األقاليم
 الدوليــة اجلمعيـة  رئيسلـ  األول النائــب ترينـدر،  .سـي  جــون قـدم  نفـسها،  اجللـسة  ويف - ١٢

 املكانيـة  املعلومـات  أحـدث  اسـتخدام ’’  ورقـة بعنـوان    بعد، عن واالستشعار التصويري للمسح
 األمهيــة املتزايــد الــدور الورقــة أثبتــت وقــد ).E/CONF.97/6/IP.6( ‘‘الكــوارث إدرة أجــل مــن

 تكـرارا،  املنطقـة  ضـربت  طبيعيـة  كارثـة  وهو ما، زلزال ضرر وتقييم رصد يف املكانية للبيانات
 أن املكانيـة  واملعلومـات  بعـد  عـن  واالستـشعار  ريالتـصوي  ملسحا علوم كيف تستطيع    وناقشت
 والتنـسيق  التعـاون  علـى أسـاس      منـها  والتعايف الكوارث إدارة أعمال يف أفضل على حنو    تساهم
  .الدوليني

 النظـر  املؤمتر واصل ،٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٩ يف املعقودة   ، الثالثة العامة جلستها ويف - ١٣
 للمنظمـة  التابعـة  ٢١١ التقنيـة  اللجنـة  رئـيس  ستينـسن، أو مـاغنوس  أوالف وقـدم  .البند هذا يف

 للبيانـات  األساسـية  اهلياكل يف الدولية املقاييسإسهام  ’’ ورقة بعنوان    ،املقاييس لتوحيد الدولية
 يف جمـال    التبـادل  قابليـة  الورقـة  وصفت وقد   ).E/CONF.97/6/IP.7( ‘‘الكوارث وإدارة املكانية

 تعـد  حيـث    والكـوارث،  البيئية إدارة فيها مبا فعالة، دولية ليةعم ألية أساسية باعتبارهاالتشغيل  
 وأشارت الورقة إىل التوجيـه املقتـرح الـوارد يف اهليكـل األساسـي           . ال بد منها   ضرورة املقاييس

اهليكــل األساســي للمعلومــات (للبيانــات املكانيــة ذي الــصبغة الرمسيــة التــابع لالحتــاد األورويب  
 إىلودعـت الورقـة     . الـذي يقـدم حـال للمـضي يف هـذا اـال            ) وبيةاملكانية لدى اجلماعة األور   

  .األصعدة مجيع على املقاييس توحيد جهود مواصلة
 ٢التابعـة للفريـق العامـل        العمـل  فرقة منسق بورناوان، بيباس قدم نفسها، اجللسة ويف - ١٤
 حنـو ’’ ورقـة بعنـوان      اهلـادئ،  واحملـيط  آلسـيا  اجلغرافيـة  املعلومات لنظم األساسي باهليكل املعنية
 وردا  ).E/CONF.97/6/IP.8( ‘‘تـسونامي  مـن  املتـضررة  للمنطقـة  إقليميـة  بيانـات  جمموعة وضع
زلـزال وتـسونامي يف املنطقـة، أطلـق الفريـق           ال حدثت مـن جـراء       اليت املسبوقة غري لكارثةعلى ا 

ا الـنقص    ال يـشو   بيانـات  جمموعـة  وضـع  علـى  ينطـوي  مشروعا الدائمة للجنة التابع   ٢العامل  
 الدوليــة التوجيهيــة واللجنــة للحــدود الثــاين اإلداري املــشروع مــع بالتعــاون املتــضررة للمنطقــة
 اللجنــة منطقــة النهايــة يف يــشمل كــي فيــه االســتمرار مــن املقــرر كــان العامليــة، اخلــرائط لرســم
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ــة الدائمــة ــنظم األساســي باهليكــل املعني ــة املعلومــات ل ــهاب اهلــادئ واحملــيط آلســيا اجلغرافي  .رمت
 احملـرز وكـذلك   والتقـدم  فيـه   املـشاركة  والبلـدان ودرست الورقة سري هذا املشروع ومواصفاته       

 .اجلهود املستقبلية
 ورقـة   ،)العامليـة  الـصحة  منظمـة ( ،موسـاين  ألطاف قدم أيضا، الثالثة العامة اجللسة ويف - ١٥

 املتوسـط  األبـيض  لبحـر ا لـشرق  العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب أطلس   إطالق’’بعنوان  
 ).E/CONF.97/6/IP.9( ‘‘الطبيعيــة للمخــاطر التعــرض -األول الــد :الكــوارث طــراملتعلــق خب

 املكتــب أطلــق اجلغرافيــة، املعلومــات نظــام إىل اســتنادا للكــوارث التأهــب لتحقيــق مــسعى ويف
 ملخـاطر   أطلـس  لوضـع  مـشروعا  املتوسـط  األبـيض  البحر لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي
 للمخـاطر  التعـرض ’’ املعنـون  األول الـد    الورقـة  وخلصت .جملداتة  ثالث يف نشريس الكوارث
 احلـرارة،  ومؤشـر  األرضـية،  وااليـارات  الفيـضانات،  :خمـاطر  مخـسة  عـرض  الـذي ،  ‘‘الطبيعية

 أجـل  من أخرى مبادرات مع حمتملة روابط إىل إشارة وذكرت   .والزالزل الرحيية، والعواصف
  .املصلحة ذوي بني البيانات تقاسم نم مزيد
 التـابع  اهلـادئ  احمليط جزر فريق رئيس ماسيكرياي، كيمويلي قدم نفسها، اجللسة ويف - ١٦
 ‘‘ بشأن التأهب للكـوارث    اهلادئ احمليط جزر من مستقاة   قضايا’’ ورقة بعنوان    الدائمة، للجنة

)E/CONF.97/6/IP.10.( وجهــود اهلــادئ، احملــيط زرجــ يف الطبيعيــة الكــوارث الورقــة أوجــزت 
 . للتخفيف من آثارهـا    العاملي إىل الوطين املستوى   منا  بدء األصعدة مجيع على املبذولة التأهب
ــة وقــدمت ــها هلــا، التــصدي ينبغــي الــيت بالقــضايا قائمــة الورق ــد ومن ــات، حتدي  وإدارة األولوي
 التوعيـة /والتثقيـف  ،والتـشريع  والتخطـيط  ، واملمارسـات  والتـدريب،  البيانات، ومجع املشاريع،
  .ذلك إىل وما اتمعية

 املعنيـة  الدائمـة  اللجنـة  رئـيس  نائـب  أليغريا، لويس قدم أيضا، الثالثة العامة اجللسة ويف - ١٧
اللجنــة الدائمــة لألمــريكتني ’’ ورقــة بعنــوان ،لألمــريكتني املكانيــة للبيانــات األساســي باهليكــل

 ‘‘ألمـــــــريكتني يف ا املكانيـــــــة بيانـــــــاتللوالوطنيـــــــة  اإلقليميـــــــة ةاألساســـــــي كـــــــلااهليو
(E/CONF.97/6/IP.11). باهليكــل املعنيــة الدائمــة اللجنــة أنــشطة عــن عامــة حملــة الورقــة قــدمت 

 ١٩٩٧ سـنة  إنـشاءها  تلـت  الـيت  التـسع  السنوات خالل لألمريكتني املكانية للبيانات األساسي
 ورد ذكـر    كمـا  .لألمـريكتني  اخلـرائط  لرسـم  اإلقليمـي  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  اختـذه    بقرار عمال

 حــسب املكانيــة للبيانــات األساســي اهليكــل’’ بعنــوان عمــل حلقــة ومنــها الوشــيكة، األحـداث 
ــؤمتر ‘‘الالتينيــة أمريكــا احتياجــات ــهياكلل التاســع الــدويل وامل  للبيانــات العامليــة األساســية ل
 .تياغوسان يف ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين يف عقده املقرر، املكانية -اجلغرافية 
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 ورقــة بعنــوان بأســتراليا، ملبــورن جامعــة ويليمــسون، إيــان قــدم نفــسها، اجللــسة ويف - ١٨
 ‘‘املكانيـــــــة للمعلومـــــــات جديـــــــدة رؤيـــــــة :احلكومـــــــة املـــــــزودة ببيانـــــــات مكانيـــــــة’’
)E/CONF.97/6/IP.12.( املكانيـة  للبيانـات  األساسـية  للـهياكل  جديـدا  مفهومـا  الورقـة  عرضت 

ــة للمعلومــات وتفــاعلي متكامــل نظــام وهــو ،iLand اجتــاه يف تتطــور الــيت ــاح املكاني  علــى مت
 مبتكـر  حـل  وهـو    .اإللكترونيـة  احلكومـة  مـن ا  جـزء  بوصـفها  eLand إدارة حمـل  حيل اإلنترنت،

ــق فيمــا ــصدي يتعل ــة للحكومــات الناشــئة لالحتياجــات بالت  وأمشــل أدق معلومــات إىل احلديث
 القطـاع  ومنظمـات    احلكومـات  ا تعمل اليت الطريقة حتويل على القدرة ولديه .تكامال وأكثر
 .اخلاص
 التايلنديـة  امللكيـة  اإلدارة ثونـغ،  بـروم  تـشايوات  قـدم  أيـضا،  الثالثـة  العامـة  اجللسة ويف - ١٩

 ‘‘األرضـية  القـشرة  حلركـة    نتيجـة  تايلنـد  يف يوديـسية اجل شبكةالـ  تـشوه ’’ ورقة بعنوان    ،للمسح
)E/CONF.97/6/IP.13.( ــد ــزال أدى فق ــسمرب/األول ونكــان ٢٦ زل ــة ٢٠٠٤ دي  ســواحل قبال

 آسـيا،  شـرق  جنـوب  أحنـاء  يف للزلـزال  والحقـة  مـصاحبة  كـربى  اهتـزازات    إىل سـومطرة  مشال
 مـن  مواقـع االنزيـاح      حتديـد  ومت .تايلند يف يوديسيةاجل شبكةال يف كبري تشوه يف تسبب ما وهو
 املعلومـات  السـتكمال  لةمتواصـ  اجلهـود  تـزال  وال املواقـع  لتحديد العاملي النظام محالت خالل
 .املشوهة يوديسيةاجل شبكةال عن
 ورقـة   ،اليابان يف اجلغرافية املسوح معهد ماتسوزاكا، شيغريو قدم نفسها، اجللسة ويف - ٢٠

 إدارة يف فائـــدا ومـــدى اليابـــان يف املواقـــع لتحديـــد العـــاملي النظـــام شـــبكة جتربـــة’’بعنـــوان 
 عـن  األرض مراقبـة  شـبكة  نظـام    تطـور  الورقة تاستعرض ).E/CONF.97/6/IP.14( ‘‘الكوارث

 لتحديـد  العـاملي  للنظام البلد   نطاق على كثيفة شبكة وهو املواقع، لتحديد العاملي النظام طريق
 .الكــوارث إدارة جمــال يف ومــسامهاا حمطــة، ١ ٢٢٠ مــن أكثــر مــن تتــألف اليابــان يف املواقــع
ــد ــرح وق ــشروع اقت ــد رصــد م ــة جدي ــيا ملنطق ــادئ واحملــيط آس ــي اهل ــع إىل يرم ــوارث من  الك

  .آثارها من والتخفيف
 ،اليزيـا مب اخلـرائط  ورسـم  املـسح  إدارة أبـو،  صـمد  قـدم  أيضا، الثالثة العامة اجللسة ويف - ٢١

 عرفتــها الــيت املواقــع انزيــاح نــسبة :٢٠٠٤ لــسنة وتــسونامي ســومطرة زلــزال’’ورقــة بعنــوان 
 كـانون  يف سـومطرة  زلـزاال  فيـه  تـسبب  الذي التشوه كان فقد .(E/CONF.97/6/IP.15) ماليزيا
 إلحـداثيات  الزمنية السالسل حتليل مت وقد .كبريا ٢٠٠٥ مارس/وآذار ٢٠٠٤ ديسمرب/األول

ــنة مـــن الدائمـــة املاليزيـــة احملطـــات  الوقـــت يف النـــسيب الـــتغري لتحديـــد ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٩ سـ
 .اخلرائط ووضع مسح املقبلة للنشطة األعلى ذلك وتداعيات
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 البنـد  يف النظر املؤمتر واصل سبتمرب،/أيلول ١٩ يف املعقودة الرابعة، العامة اجللسة ويف - ٢٢
 باملــسوح املعنيــة الوطنيــة التنــسيق وكالــة ،هافيــدين تــشايرول وقــدم .األعمــال جــدول مــن ٧

 الوضـع  :إندونيـسيا  يف األرضـية  القشرة تشوه رصد’’ ورقة بعنوان    بإندونيسيا، اخلرائط ورسم
 املـستمر  الرصـد  أمهية على الورقة وشددت .(E/CONF.97/6/IP.16) ‘‘ للمستقبل واخلطة احلايل
 وبركانيـا  زلزاليـا  نـشاطا  تشهد   اليت املناطق يف وتسونامي بالزلزال املدى قصرية تنبؤات وإجراء

 مـن  املواقـع  لتحديـد  العاملي بالنظام املستمرة للمراقبة مواقع واقترحت .اهلندي واحمليط آسيا يف
 .األرضية القشرة تشوهات عن دقيقة بيانات مجع أجل
 دور’’ ورقـة بعنـوان   ،الـنظم البيئيـة    حبـوث  معهـد  شـيربد،  بيل قدم نفسها، اجللسة ويف - ٢٣

 التخطـيط  :الكـوارث  إدارة يف وبياناته ومداخله اإللكترونيـة   اجلغرافية املعلومات نظام خدمات
 املعلومـات  نظـام  كـان  وملـاذا  كيف ورقةال بينت .(E/CONF.97/6/IP.17)‘‘ واإلنقاذ واالستجابة
ــة  . واإلنقــاذاالســتجابة إىل التخطــيط مــن راحــل املمجيــع يف الكــوارث إدارة يف فعــاال اجلغرافي
 كمـا حـدث لـدى       اجلغرافيـة،  املعلومـات  لنظـام  والنـاجح  الواسع النطاق    للتطبيق أمثلة وقدمت
 كانــت املـستقاة  الـدروس  نأ إىل ووردت إشـارة  .كاترينـا  وإلعـصار  الـرباري  حلرائـق  التـصدي 
 .التطوير من مزيد أجل من أساسية
ــضا، الرابعــة العامــة اجللــسة ويف - ٢٤ ــدم أي ــا، كــازو ق ــة أوهت ــة الوكال  الستكــشاف الياباني

 واألنـشطة  األرض لرصـد  املتقـدم  االصـطناعي  قمـر ال وظيفـة ’’ ورقـة بعنـوان      ،اخلارجي الفضاء
 والتنميـة  الكـوارث  إدارة دعم يف اخلارجي فضاءال الستكشاف اليابانية الوكالة يف الصلة ذات

 املتقــدم االصــطناعي قمــرال إطــالق الورقــة وصــفت وقــد .(E/CONF.97/6/IP.18) ‘‘املــستدامة
 عـن  تفاصـيل  ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٤ يف دايتـشي  املـسمى    األرض لرصد
 البيانـات،  توزيـع  ومفهـوم  ،مهمتـه  وأدوات الكوارث، وإدارة اخلرائط رسم سيما وال أهدافه،
 الـيت  الفريـدة  قدراتـه  علـى  أيـضا  الورقـة  وركـزت  .بالبيانـات  املرتبطـة  اخلـدمات  من ذلك   وغري
  .األصعدة مجيع على الكوارث إدارة جهود دعم ميكنها
 لبيانـات  الثـاين  اإلداري املـستوى  مـشروع  مدير إبنري، ستيف قدم نفسها، اجللسة ويف - ٢٥

 أيـن  :آسـيا  يف البيانـات  جمـال  يف التأهـب ’’ ورقـة بعنـوان      ،العامليـة  الـصحة  ةملنظم التابع احلدود
 اجتمــاع آخــر مــن أشــهر ١٠ بعــد احلــدود لبيانــات الثــاين اإلداري املــستوى مــشروع يف حنــن

 ‘‘اهلـــادي واحملـــيط آلســـيا اجلغرافيـــة باملعلومـــات املعنيـــة الدائمـــة للجنـــة التنفيـــذي للمجلـــس
(E/CONF.97/6/IP.19). التـارخيي  الـتغري  جـداول  إىل جمـاين  وصـول  لتوفري املشروع ب ربوش وقد 

 وهـي   املتحـدة،  األمـم  يف عـضو  دولـة  كل بالنسبة ل  اجلغرافية املعلومات نظام شكل يف وخرائط
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 حتقيـق  حنـو  اجلهـود  وتتواصل .إغاثي جهد كل من األوىل املرحلة يفجداول ذات أمهية حيوية     
  .الدائمة اللجنة من بدعم هلادئا واحمليط آسيا ملنطقة الشاملة التغطية
 لرصـد  العامليـة  الوكالـة  إيديالشـفيلي،  كـارتلوس  قـدم  أيـضا،  الرابعة العامة اجللسة ويف - ٢٦

 :الناميـة  البلـدان  يف الكوارث من احلد خربة’’ ورقة بعنوان    ،الزالزل خماطر وخفض الكواكب
ــض ــة بعـ ــة األمثلـ ــوي .(E/CONF.97/6/IP.20) ‘‘العمليـ ــل وينطـ ــةالوك عمـ ــة الـ ــد العامليـ  لرصـ

 والتخطـيط  الكـوارث  عـن  النامجـة  املخـاطر  مـن  التقليل على   الزالزل خماطر وخفض الكواكب
 يف اخلــسائر لتقــدير طريقــة اتبعــت الوكالــة العامليــة األهــداف، هــذه ولتحقيــق .بعــدها لإلنقــاذ

 مـارس /آذار يف سـومطرة  زلـزال  بعد حقيقي وقت يف بشأنه نشرت رسالة هي قيقي احل وقتال
  .موحدة بيانات وضع أمهية على التشديد ومت .٢٠٠٥

 واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنة غوجيانغ، وو قدم نفسها، اجللسة ويف - ٢٧
 االقتـصادية  اللجنـة  الفـضائية  التطبيقـات  وأنشطة برنامج عن عامة نظرة’’ ورقة بعنوان    ،اهلادئ

ــة ــادئ واحملــيط آلســيا واالجتماعي  .(E/CONF.97/6/IP.21) ‘‘الكــوارث مــن احلــد جمــال يف اهل
 اإلقليمـي  الـصعيد  علـى  الـشبكي  والـربط  املكانيـة  التكنولوجيـا  تشجيع إىل ترمي جهودتبذل   و
 ستـستمر  فإـا  الـسابقة،  التجارب على وبناء .الفضائية للتطبيقات اإلقليمي الربنامج خالل من
 مـن  للحـد  الفـضائية  التكنولوجيـا  خداماسـت  بشأن   متنوعة إقليمية تعاون آليات وتنفيذ وضع يف

  .الكوارث
 للطفولـة،  املتحـدة  األمـم  منظمـة  ،مـوللر  جيـسبري  قدم أيضا، الرابعة العامة اجللسة ويف - ٢٨

 ‘‘املـستدامة  والتنمية الكوارث إلدارة دعما املكانية اجلغرافية تطبيقات استخدام’’ورقة بعنوان   
)E/CONF.97/6/IP.22.( لنظام   عرض جرى DevInfo    أغـراض  ذات بيانـات  قاعـدة ، وهو نظام 

 األهـداف  تـدعم  الـيت  معاملـه    وعلـى  طـوارئ  ال حالـة  وبعـد  قبـل  تطبيقـه    علـى  التركيـز  مع عامة،
 التوحيـد  أمهيـة  علـى  الـضوء  تـسليط  جـرى  كمـا  .املعلومـات  إدارة على القائمة لأللفية اإلمنائية
  .الصعبة الظروف ظل يف املطلوب الوقت يف جيدة بيانات توفري من حيث واملواءمة

 ورقــة ،املــساحة وتنفيــذ اخلــرائط إدارة ،ســيمان إليزابيــث قــدمت نفــسها، اجللــسة ويف - ٢٩
 عـــــــامل يف حتديـــــــدها وتكنولوجيـــــــا املواقـــــــع ملعلومـــــــات احليـــــــوي الـــــــدور’’بعنـــــــوان 

 مــن خمتلفــة مراحــل يف املطلوبــة املعلومــات يف الورقــة ونظــرت .(E/CONF.97/6/IP.22)‘‘هــش
 خــرائط رســم ووكــاالت ،اخلــرائط لرســم الوطنيــة ؤســساتامل وأدوار الكــوارث، إدارة دورة

ــال علــى مركــزة الطــوارئ، ــذ اخلــرائط أعمــال مــن مث ــة منظمــة وهــي ، منظمــة تنفي  غــري دولي
 معنـــون جديـــد أورويب حبثـــي مـــشروع تقـــدمي ومت .املتحـــدة اململكـــة يف مقرهـــا حكوميـــة

 .املخاطر إدارة عملد هندسة معلوماتية إجياد إىل سعى ‘‘أوركسترا’’
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 واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنـة  مقـر    يف املتحـدة  األمـم  مؤمترات مركز إلغالق ونظرا - ٣٠
 .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٢٠ األربعاء، يوم جلسة أية تعقد مل ،اهلادئ واحمليط آلسيا
 نمـ  الكـبري  للعـدد  ونظـرا  سـبتمرب، /أيلـول  ٢١ يف   املعقودة اخلامسة، العامة اجللسة ويف - ٣١

 يف لعرضـني  االسـتماع  علـى  املـؤمتر  وافق ،٧ البند إطار يف فيها النظر مقررا كان اليت الورقات
 آثـار  لتخفيـف  اجلغرافيـة  املعلومـات  اسـتخدام ’’ بـشأن  ١ العمـل  حلقـة  :متوازيتني عمل حلقيت

 جمموعـات  تكامـل  ’’ بـشأن  ٢ العمـل  وحلقـة  ،‘‘املـستدامة  التنميـة  وحتقيق الضخمة الكوارث
 للبيانـات  األساسـية  باهلياكـل  املتعلقة الوطنية املبادرات إطار يف والطبيعية املنشأة البيئية تالبيانا

  .‘‘املكانية
 اجلغرافيـة  املعلومات لنظم األساسي باهليكل املعنية الدائمة للجنةا( ١ العمل حلقة ويف - ٣٢

ــة الرابطــة - اهلــادئ واحملــيط آلســيا ــة -اخلــرائط لرســم الدولي ــةالتوجي اللجن ــة هي  لرســم الدولي
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  اسـتيفنس،  دافيـد  قـدم  سـبتمرب، /أيلـول  ٢١ املعقودة يف    )العاملية اخلرائط
املـستقاة مـن     للمعلومـات  املتحدة األمم برنامج إنشاء’’ ورقة بعنوان    ،اخلارجي الفضاء لشؤون
 ).E/CONF.97/6/IP.24( ‘‘الطـوارئ  حـاالت  يف واالسـتجابة  الكـوارث  إدارة أجل من الفضاء
 وشـددت  احلايل الوضع يف قصور أوجه وجود إىل الورقة أشارت الربنامج، بتنفيذ يتعلق وفيما
 لتـوفري  حمدودة آليات هناك )أ( :يلي ما إىلأشري   و .اخلرائط لرسم الوطنية الوكاالت دور على

 بـني  العالقـة  تعزيـز  ينبغـي  البيانـات،  تقاسـم  تيـسري  أجـل  مـن  )ب( السرعة؛ وجه على البيانات
 الوقــت ويف املكانيــة، للبيانــات الوطنيــة األساســية واهلياكــل احملــددة املواضــيعية البيانــات قواعــد
 إلكترونيـة  بوابـة  وضـع  ضـرورة  )ج( لبيانـات؛  ل الدوليـة  املعايري من موجود هو ما مراعاة نفسه
 ميكــن وأيــن اجليــدة الــشبكات أو البيانــات توجــد أيــن حتديــد مــن املــستخدمون يــتمكن لكــي
 يف سـيما  وال االصـطناعية،  األقمـار  صـور  تكـاليف  تقلـيص  ضـرورة  )د( الدعم؛ على صولاحل

 األقمـــار صـــور مـــن املعلومـــات الســـتخالص معـــايري وضـــع ضـــرورة )هــــ( الكـــوارث؛ زمـــن
  .االصطناعية

 ،التــصويري للمــسح الدوليــة اجلمعيــة ،ترينــدير جــون قــدم نفــسها، العمــل حلقــة ويف - ٣٣
ــ حتديـــــد’’ورقـــــة بعنـــــوان   ‘‘بعـــــد مـــــن االستـــــشعار طريـــــق عـــــن االســـــتدامة راتمؤشـــ

)E/CONF.97/6/IP.26.( مثــة كانــت املــستدامة، التنميــة جمــال يف احملــرز التقــدم وتقيــيم ولرصــد 
 لتقـدمي  بعـد  مـن    االستـشعار  تكنولوجيا استخدام وميكن .املبكر اإلنذار مؤشرات لوضع حاجة
 النبــايت الغطــاء وتغــريات ألراضــيا واســتخدام األحيائيــة الكتلــة تغــريات عــن املؤشــرات بعــض

 التركيـز  ومت .املؤشـرات  وضـع  يف الكنديـة  التجربة عرض مت وقد .الزراعية احملاصيل وتقديرات
 حقــوق حيــث مــن البيانــات سياســات وضــع يف اخلــرائط لرســم الوطنيــة املنظمــات دور علــى
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ــة ــة امللكي ــة الفكري ــات الشخــصية املعلومــات ومحاي ــسرية والبيان ــاتالب ســياق يف ال  اخلاصــة يان
 .كمؤشرات املستخدمة

ويف حلقة العمـل أيـضا، قـدم نـاوكي ميناميغوتـشي، املكتـب اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط                     - ٣٤
يانـات اجلغرافيـة    باسـتخدام ال  ”، ورقـة بعنـوان      )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة     (اهلادئ  

 باسـتخدام    يف اـال الزراعـي      الغـذائي واجلفـاف    املكانية ألغراض مراقبـة وتقيـيم انعـدام األمـن         
 للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن األغذية والزراعـة الـذي ترعـاه منظمـة األغذيـة              النظام العاملي 

والزراعة ونظام املعلومات عن انعدام األمن الغذائي والتعـرض لـنقص األغذيـة ورسـم اخلـرائط                 
عــاملي للمعلومــات واإلنــذار ومــا زال النظــام ال). E/CONF.97/6/IP.27(“ ذات الــصلة يف آســيا

 سـنة تقريبـا، مـستخدما    ٢٠املبكر الـذي أعدتـه منظمـة األغذيـة والزراعـة يـؤدي عملـه طـوال            
واسـتنادا إىل خـربات النظـام       . الصور امللتقطة من ساتل سيار ذي استبانة منخفضة وتردد عـال          

 األمـن الغـذائي     العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر، جـرى إطـالق نظـام املعلومـات عـن انعـدام               
وقـدم شـرح السـتعماالت هـذا النظـام          . والتعرض لنقص األغذيـة ورسـم اخلـرائط ذات الـصلة          

على منطقة آسيا بالتحديد، إىل جانـب شـرح تكنولوجيـا االستـشعار عـن بعـد مثـل مـدة بقـاء                 
السحب الباردة، مما يقـدم بـديال عـن كميـة األمطـار الـساقطة والـرقم القياسـي املوحـد الفـرق                       

 .ت يف تقدير إنتاج احملاصيلللنبا
ويف حلقة العمل ذاـا، قـدم وانـغ ليـانغ، باألكادمييـة الـصينية للمـسح ورسـم اخلـرائط               - ٣٥

بشأن إنشاء وتطبيقات نظم املعلومات املكانيـة يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة مـن              ”ورقة بعنوان   
ة حـــول نظـــام وتناولـــت الورقـــة مناقـــش). E/CONF.97/6/IP.30(أجـــل الوكـــاالت احلكوميـــة 

املعلومات املكانية بـشأن الكـوارث الطبيعيـة، الـذي أنـشأته احلكومـة الـصينية كأسـاس مـستقر                
ــرارات          ــاذ ق ــسري اخت ــت املناســب وتي ــن الكــوارث يف الوق ــاملة ع ــات ش ــوفري معلوم ــضمان ت ل

وتتــألف البيانــات األساســية هلــذا النظــام مــن خــرائط للتــضاريس األرضــية، ومنــاذج    . مــستنرية
ضاريس األرضية، واألمساء اجلغرافية، والصور الساتلية وخـرائط مـسح مقيـاس رمسهـا       رقمية للت 

وهــذا النظــام مــع نوعيتــه ووظائفــه احملــسنة يقــدم ). للمنــاطق اهلامــة فحــسب (٥٠ ٠٠٠ إىل ١
 .خدمات جيدة ألغراض احلكومة املركزية

بطة الدوليـة   تيكوتوف، نائب رئيس الرا   .  أيضا، عرض فالدميري س    ١ويف حلقة العمل     - ٣٦
ــوان     ــة بعن ــات     ”لرســم اخلــرائط، ورق ــيناريوهات للعملي ــة لوضــع س ــات اجلغرافي ــام املعلوم نظ

ــاملي   ــة علـــــى املـــــستوى العـــ ــيا (الدميغرافيـــ ــة املـــــستدامة يف روســـ ــة : التنميـــ ــة إفراديـــ دراســـ
)E/CONF.97/6/IP.31 .(       وجرى التأكيد على احلاجة إىل معلومات جغرافية مـن نـوع األطلـس

وتعتــرب املؤشــرات الدميغرافيــة . خدامه يف إصــدار مؤشــرات للتنميــة املــستدامةحبيــث ميكــن اســت



E/CONF.97/7 
 

15 06-56158 
 

وقــدمت . ذات أمهيـة خاصــة نظــرا ألن حجــم الــسكان والنمــو يعتــربان مــتغريين بــالغي األمهيــة 
ورقة البحث جمموعة مبتكرة من اخلرائط الدميغرافيـة الديناميـة عرضـت خمتلـف الـسيناريوهات                

 .ماتبطريقة مشوقة وغنية باملعلو
ويف حلقة العمل ذاا، قدمت ست ورقات أخـرى عـن التنميـة واسـتعمال املعلومـات                  - ٣٧

سارانبونغ برامزان، باإلدارة التايلنديـة امللكيـة للمـسوح         : وكان مقدمو الورقات هم   . اجلغرافية
)E/CONF.97/6/IP.32(   ــنغالديش ، وحممـــــــد شـــــــفيق اإلســـــــالم، خـــــــرائط املـــــــسح يف بـــــ
)E/CONF.97/6/IP.33( غالم رضا فالحي، املركز الوطين لرسم اخلـرائط يف مجهوريـة إيـران             ، و

، وهريوميتــشي مارويامــا، معهــد املــسوح اجلغرافيــة باليابــان  )E/CONF.97/6/IP.34(اإلســالمية 
)E/CONF.97/6/IP.35(  ومــــــــيالن كــــــــونيكين، الرابطــــــــة الدوليــــــــة لرســــــــم اخلــــــــرائط ،
)E/CONF.97/6/IP.36(لوطنيــة للتنــسيق املعنيــة باملــسوح ورســم  ، وبيبــاس بورنــاوان، الوكالــة ا

وأكــد ممثلــو املنظمــات الوطنيــة ). E/CONF.97/6/IP.37) (باكوســورتانال(اخلــرائط بإندونيــسيا 
ــة برســم اخلــرائط علــى مــسائل األوضــاع واالســتراتيجيات واملــسائل املؤســسية       اخلمــس املعني

 املعنيـة برسـم اخلـرائط الـضالعة        العاملية ودور املنظمات الوطنية   /واألنشطة والشراكات اإلقليمية  
يف التنمية، واستخدام املعلومات اجلغرافية مـن أجـل إدارة الكـوارث، يف حـني أكـدت الرابطـة                   
الدولية لرسـم اخلـرائط مـن جديـد علـى احلاجـة إىل رسـم خـرائط ومعلومـات جغرافيـة متنقلـة                       

 .زماتومتهايئة ودور هذه اخلرائط واملعلومات يف اإلنذار املبكر وإدارة األ
سـبتمرب، قـدم إيـان      / أيلـول  ٢١ يف   ٢ويف االجتماع املوازي الذي عقدته حلقة العمـل          - ٣٨

 للجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكـل األساســي لــنظم املعلومــات  ٣ويليمـسون رئــيس الفريــق العامـل   
، ورقــة ٣اجلغرافيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وعبــاس راجابيفــارد، منــسق حبــوث الفريــق العامــل 

تكامل جمموعات البيانات البيئية املنشأة والطبيعية يف إطـار املبـادرات الوطنيـة املتعلقـة               ” بعنوان
وقـدمت ورقـت البحـث    ). IP.39 و E/CONF.97/6/IP.38(باهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة     

وصفا خللفية املشروع وخططه ونواجته ومنهجيتـه، وحـدد هدفـه األساسـي بأنـه وضـع منـوذج                   
ونظمـت حلقـة العمـل لبحـث        . رتبط مـا مـن أدوات مـن أجـل تكامـل البيانـات             وإطار وما يـ   

تكامل البيانات يف املنطقة من خالل استبانة املشاكل وأوجه الشبه واالختالف يف مجيع أوجـه               
 .التنفيذ فيما بني الدول املعنية

 إعـداد ”ويف حلقة العمل ذاـا، قـدم حـسني حممـدي، جامعـة ملبـورن، ورقـة بعنـوان                     - ٣٩
 “إطار وما يرتبط به من أدوات من أجل تكامل جمموعات البيانـات املكانيـة املتعـددة املـصادر                 

)E/CONF.97/6/IP.44 .(              وعرضت الورقة إطارا حبثيا من أجل تقـصي مـسائل تكامـل البيانـات
مــن مــصادر متنوعــة وتفهمهــا بــشكل أفــضل، ممــا أوجــد أوجــه تــضارب خطــرية علــى مجيــع     



E/CONF.97/7
 

06-56158 16 
 

وأتـاح اإلطـار واألدوات     . املستوى املؤسسي ومستوى السياسة العامـة     املستويات، تتراوح بني    
 .بيئة ميكن فيها أن حيقق استعمال البيانات أقصى إمكانياته

ــة     ٢ويف حلقــة العمــل   - ٤٠ ــات املكاني ــارير عــن اهليكــل األساســي للبيان ــضا، قــدمت تق  أي
شـتيغ إنيمـارك، جامعـة      الـدامنرك، قـدم التقريـر       : وأنشطة تكامل البيانات من سبعة بلدان وهي      

؛ واليابـــان، قـــدم التقريـــر كـــازوهيكو أكينـــو، معهـــد املـــسح   )E/CONF.97/6/IP.40(البـــورغ 
؛ واســـتراليا، قـــدم التقريـــر أنـــدرو بـــيرت، جامعـــة ملبـــورن       )E/CONF.97/6/IP.41(اجلغـــرايف 

)E/CONF.97/6/IP.42(      ــدين، إدارة املــسوح ــور ال ــن ن ــوزي ب ــر أمحــد ف ــدم التقري ــا، ق ؛ وماليزي
 دار الـسالم، قـدم التقريـر احلـاج          ي؛ وبورونـد  )E/CONF.97/6/IP.43(رسم اخلـرائط، ماليزيـا      و

؛ )E/CONF.97/6/IP.45(حممد مجيل بن حاج حممد علـي، إدارة املـسوح يف بـروين دار الـسالم           
ــرائط   . وإندونيـــسيا، قـــدم التقريـــر م  ــة املعنيـــة باملـــسوح ورســـم اخلـ ــيافعي، الوكالـ عريـــف سـ

ــورتانال( ــتيفن د )E/CONF.97/6/IP.46) (باكوســ ــر اســ ــدم التقريــ ــدا، قــ والــــش، . ؛ ونيوزيلنــ
وحدد كل تقرير قطري املسائل التقنيـة  ). E/CONF.97/6/IP.47(معلومات األراضي، نيوزيلندا    

وغري التقنيـة الـيت يـتعني معاجلتـها والتحـديات الـيت تـؤثر علـى الواليـة القـضائية وكـذلك علـى                         
وعرضت الفلـبني وسـنغافورة أيـضا اجلهـود اخلاصـة           .  للتكامل الوضع احلايل واخلطط املستقبلية   

 ابكل منهما استنادا إىل منوذج للتكامل أعد كجزء من الدراسات اإلفرادية الدولية الـيت أعـده                
 . التابع للجنة الدائمة٣الفريق العامل 

سـبتمرب، عقـدت اللجـان    / أيلـول ٢١وعقب رفع اجللـسة العامـة الـسادسة املعقـودة يف         - ٤١
فنية األوىل والثانية والثالثة جلسات متوازيـة للنظـر يف خمتلـف املـسائل والعمـل بـشأن صـياغة                    ال

 .نصوص مشاريع القرارات املعتزم تقدميها إىل املؤمتر يف جلسته العامة للنظر فيها واعتمادها
 مـن جـدول     ٨سبتمرب، نظر املؤمتر يف البند      / أيلول ٢٢ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       - ٤٢

وقــدم جــون ترينــدر، نائــب رئــيس اللجنــة األوىل؛  ). تقــارير اللجــان الفنيــة للمــؤمتر (األعمــال 
، رئـيس اللجنـة     )إندونيـسيا (، رئيس اللجنة الثانية؛ ورودولـف ماتينـداس         )هولندا(وباس كوك   

الثالثة، تقارير شفهية عن أعمـال جلـام وقـدموا مـشاريع قـرارات جـرى تعميمهـا يف ورقـات                     
انظـر  (ووافق املؤمتر على إدراج تقـارير اللجـان الـثالث يف التقريـر النـهائي للمـؤمتر               . يةغري رمس 

 ).الفصول الثالث والرابع واخلامس
 ٥ويف اجللسة ذاا، ناقش املؤمتر مشاريع املقترحات اليت أوصت ـا اللجـان واعتمـد                 - ٤٣

 ).٥-١انظر الفصل السادس، القرارات (مشاريع قرارات 
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ســبتمرب، اســتمرت يف / أيلــول٢٢اجللــسة الثامنــة واألخــرية للمــؤمتر، املعقــودة يف  ويف  - ٤٤
واعتمد مشروعا القرارين الباقيـان بتوافـق يف        . اجللسة العامة مناقشة مشاريع املقترحات املتبقية     

 ).٧ و ٦انظر الفصل السادس، القراران (اآلراء 
يــان بـــشأن املـــؤمتر الـــدويل الثالـــث  ويف اجللــسة ذاـــا، أدىل ممثـــل االحتـــاد الروســـي بب  - ٤٥

 .٢٠٠٧والعشرين املقبل لرسم اخلرائط، املقرر عقده يف موسكو يف سنة 
ــؤمتر يف إطــار        - ٤٦ ــدى اســتعراض إجنــازات امل ــضا، ل ــة أي ــسة الثامن ــؤمتر يف اجلل واســتمع امل
اجلمعيـــة الدوليـــة للمـــسح ( مـــن جـــدول األعمـــال، إىل بيـــان أدىل بـــه جـــون ترينـــدر ٩ البنـــد
 ).يري واالستشعار من بعدالتصو
ويف اجللسة ذاته، وعقب االستماع إىل بيان أدىل به ممثل أسـتراليا، أقـر املـؤمتر جـدول                   - ٤٧

األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط      
 ). األولانظر املرفق(اهلادئ، وعمم جدول األعمال املؤقت يف ورقة غري رمسية 

 مــن جــدول األعمــال، اعتمــد املــؤمتر  ١١ويف اجللــسة الثامنــة أيــضا، ويف إطــار البنــد   - ٤٨
مشروع التقرير، الذي جرى تعميمـه يف ورقـة غـري رمسيـة حـسب مـا قدمـه املقـرر، ياغوتـشي                       

 .وأذن املؤمتر للمقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير) اليابان(أكريا 
ىل رئيس املـؤمتر، بيتـر هوالنـد، ببيـان وأعلـن اختتـام مـؤمتر األمـم                  ويف اجللسة ذاا، أد    - ٤٩

 .املتحدة السابع عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
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نظــام املعلومــات اجلغرافيــة واالستــشعار مــن بعــد   : اللجنــة الفنيــة األوىل -ثالثا  
 واجليوديسيا من أجل إدارة الكوارث

 
ــة     ــسة العام ــؤمتر، يف اجلل ــودة يف  نظــر امل ــسابعة املعق ــول ٢٢ال ، يف ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل

اجلمعيـة  (وعـرض جـون ترينـدر    ). تقـارير اللجـان الفنيـة للمـؤمتر    ( من جدول األعمـال    ٨ البند
، نائـب رئـيس اللجنـة الفنيـة األوىل، تقريـرا       )الدولية للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن بعـد          

غرافيـة واالستـشعار عـن بعـد واجليوديـسيا          نظام املعلومات اجل  (شفويا عن أعمال اللجنة األوىل      
 :بأعماهلا، أجنزت ما يلي األوىل اللجنةويف اضطالع ). إلدارة الكوارث

يتضمن وصـفا ملـسامهات   ) أملانيا(نظرت يف بيان مقدم من غوتفريد كونيكين      )أ( 
وتـضمنت املـسامهات خـصوصا تقـدمي جمموعـات كـبرية            . كبرية قدمتها أملانيا إلدارة الكوارث    

 ؛٢٠٠٤ديسمرب / األولكانونن البيانات بعد حدوث أمواج تسونامي يف م
ونظرت اللجنة أيضا يف آراء بشأن التوصيات املتعلقـة باللجنـة الدائمـة املعنيـة                )ب( 

ــانينغ          ــدمها جــون م ــادئ، ق ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــات اجلغرافي ــنظم املعلوم باهليكــل األساســي ل
 ؛)استراليا(

 : التاليةناقشت اللجنة النقاط )ج( 
ــق حبركــة       ‘١’   ــع فيمــا يتعل ــد املواق الرصــد املــستمر للنظــام العــاملي لتحدي

 القشرة األرضية والتنبؤ بالزالزل؛
تطبيقــات االستــشعار عــن بعــد بالتعــاون مــع برنــامج توقعــات البيئــة    ‘٢’  

 األمــم املتحــدة برنــامجو األمــم املتحــدة للبيئــة ربنــامجالعامليــة التــابع ل
ــضا  ــات الفـ ــتجابة يف   للمعلومـ ــوارث واالسـ ــل إدارة الكـ ــن أجـ ئية مـ
 حاالت الطوارئ؛

 الصينية للتنبؤ بالزالزل؛/التقنية املشتركة الروسية ‘٣’  
الــتغري يف مــستوى ســطح البحــر بــسبب تــأثري االحتــرار العــاملي علــى   ‘٤’  

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛
 يف منطقـة    إجياد حل فيما خيص استقبال بيانات االستـشعار عـن بعـد            ‘٥’  

 جزر احمليط اهلادئ؛
ــة     ‘٦’   ــشبكة العاملي ــة املتاحــة علــى ال ــات املكاني ــسبة ) اإلنترنــت(البيان بالن

 إلدارة الكوارث؛
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بناء القـدرات مـن أجـل نظـام املعلومـات اجلغرافيـة واالستـشعار عـن                  ‘٧’  
 بعد واجليوديسيا؛

 .بيانات نظام الساتل املتقدم لرصد األرض ‘٨’  
لجنــة يف مــشاريع القــرارات لكــي يعتمــدها املــؤمتر، والــيت ســتقدم   ونظــرت ال )د( 

 يف الفترة ما بني انعقاد الـدورة الـسابعة عـشرة والـدورة الثامنـة                ١توجيهات إىل الفريق العامل     
 .اإلقليمي لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ املتحدة األممعشرة ملؤمتر 
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رات اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة بنــاء قــد: اللجنــة الفنيــة الثانيــة -رابعا  
 وتطوير هذه البيانات يف آسيا واحمليط اهلادئ

 
، قــدم بــاس كــوك  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ٢٢يف اجللــسة العامــة الــسابعة املعقــودة يف   - ١
بنـاء قـدرات    (، رئيس اللجنة الفنية الثانية تقريرا شفهيا عن أعمال اللجنة الفنية الثانية             )هولندا(

ومشلـت  ). كل األساسـية للبيانـات املكانيـة وتطـوير هـذه البيانـات يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ               اهليا
 :أعمال اللجنة الثانية ما يلي

مـسائل بـشأن بنـاء قــدرات اهليكـل األساسـي للبيانــات املكانيـة وتطـوير هــذه         )أ( 
 ها؛البيانات يف آسيا واحمليط اهلادئ وصوغ قرارات ستقدم إىل املؤمتر من أجل اعتماد

ويف الواقــع، . مــسائل جتــاوزت بنــاء القــدرات ومل تتناوهلــا جلــان فنيــة أخــرى   )ب( 
ناقشت اللجنة الثانية قرارا رمبا ختطى إىل جماالت أخرى وقررت أنه ميكـن تبـسيطه يف مناقـشة                  

 عامة إذا كانت هناك تداخالت؛
ارين ثالثة مشاريع قرارات مقترحة انبثقت مـن املناقـشات؛ منـها مـشروعا قـر              )ج( 

ومـشروع قـرار   ) املعـين بالـسجل املـساحي   ( التـابع للجنـة الدائمـة       ٣مقدمان من الفريق العامل     
ــق العامــل    ــة الدائمــة  ١مــشتمل علــى أعمــال الفري ــابع للجن ــة ( الت ــسيا اإلقليمي ) املعــين باجليودي

هـذه  و). املعـين بالبيانـات األساسـية اإلقليميـة    ( التـابع للجنـة الدائمـة    ٢وأعمـال الفريـق العامـل    
ومل تكـن   . القرارات كانت حصيلة ما جرى من قبل من تـدارس ومـداوالت الـذين اقترحوهـا               

. القرارات عفو اللحظة أو اخلاطر أو نتيجة تفكـري مرجتـل، وكـان هلـا أسـاس وأسـباب منطقيـة             
وقــد حظيــت القــرارات بــالقبول يف جلــسة للجنــة الثانيــة مث طرحــت للنظــر علــى احلاضــرين يف 

 .العامة اجللسة
 :ويف هذا اخلصوص. وكان القرار األول خيص اإلدارة البحرية - ٢

كان القرار يف احلقيقة نتيجة حللقة العمل الدوليـة بـشأن اإلدارة البحريـة الـيت                 )أ( 
 ؛٢٠٠٤ التابع للجنة الدائمة، اليت عقدت يف ماليزيا سنة ٣أدارها الفريق العامل 

ال يتوقــف عنــد حافــة امليــاه وأن اعترفــت اللجنــة الثانيــة أن الــسجل املــساحي  )ب( 
ومن مث، كان من الـضروري      . هناك سلسلة متصلة من األرض إىل البحر أو املساحات البحرية         

إدراج عنصر لإلدارة البحرية كجزء من هيكل أساسي للبيانـات املكانيـة يتـسم بتكامـل حمكـم            
 األوىل؛وهذا شكل أساس التوصية . ويشمل الوالية القضائية لكل من األرض والبحر
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وفيما عدا ذلك، أعربت اللجنة الثانية عن اعتقادها أن هنـاك أعمـاال ال تـزال                 )ج( 
 فيمــا خيــص الــسجل املــساحي البحــري، ومــن مث رأت أنــه  ٣يــتعني أن يؤديهــا الفريــق العامــل 

 حتقيقاتـــه بـــشأن الـــسجل املـــساحي البحـــري، واهليكـــل ٣ينبغـــي أن يواصـــل الفريـــق العامـــل 
ــري للبي ــيدة    األساســـي البحـ ــة واإلدارة الرشـ ــإلدارة البحريـ ــاين لـ ــد املكـ ــة، والبعـ انـــات املكانيـ

ونظرا ألنه ما زال يتحتم على الـدول األعـضاء تقـدمي معلومـات أوفـر بكـثري عـن                  . للمحيطات
أيـضا علـى مواصـلة تـشجيع       الثانية   اللجنةاملمارسة اخلاصة بالسجل املساحي البحري، وافقت       

 السجل املساحي البحري، الذي نشر على عنوان املوقـع        الدول األعضاء على استكمال منوذج    
 .الشبكي املذكور يف القرار املقترح

 :وفيما خيص القرار الثاين - ٣
أظهر القرار ما وضعته اللجنة الثانية من تأكيد على ضرورة أن متـضي اللجنـة                )أ( 

لياا عـن حتقيـق     الدائمة قدما وتتبىن فكرة خدمة مصاحل احلكومات فيما يتعلق بتنفيذها مـسؤو           
ويف هــذا الــصدد، ينبغــي التأكيــد علــى ضــرورة أن يــدعم اهليكــل األساســي . التنميــة املــستدامة

 للبيانات املكانية احلكومة املزودة بالبيانات كي يتلقى الدعم املناسب من احلكومة ذاا؛
ــيت اختــذت يف خمتلــف        )ب(  ــسابقة ال ــة ال ــرارات اهلام ــار الق ــرار يف االعتب وأخــذ الق

الـسادس عـشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               املتحـدة    األمـم حملافل، اليت مشلـت مـؤمتر       ا
ــة حاجــة إىل          ــأن مث ــسليم ب ــث مت الت ــريكتني حي ــامن لرســم اخلــرائط لألم ــؤمتر اإلقليمــي الث وامل
جمموعات بيانات بيئيـة طبيعيـة ومنـشأة ليـتم إدماجهـا، بـصرف النظـر عـن الـصعوبات واملزايـا                      

 امل املذكورة؛ألعمال التك
واتفقت اللجنة الثانيـة علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار نـواتج حلقـة العمـل املعنيـة                     )ج( 

اإلقليمــي الــسابع عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا   املتحــدة األمــمبتكامــل البيانــات، التابعــة ملــؤمتر  
ومـن مث أخـذ     . واحمليط اهلادئ، لكي تـصلح أساسـا لـصياغة التوصـيات الـواردة يف هـذا القـرار                 

أن التكامــل عنــصر هــام يف ‘ ١’: علمـا بــالنتيجتني اللــتني متخــضت عنــهما حلقــة العمــل؛ ومهــا 
وأن اهليكل األساسي للبيانات املكانية يصلح برناجمـا        ‘ ٢’تنفيذ احللول ملشاكل العامل الواقعي؛      
 .يدعم احلكومة املزودة ببيانات مكانية

انيـة، تـشجعت الـدول األعـضاء علـى          يف التوصية األوىل اليت تلت مداوالت اللجنـة الث         - ٤
فبفـضل هـذا الـتفهم، سـوف يتـسىن          . إعداد تفهم أفضل لتكامل البيانـات واملـسائل املتـصلة بـه           

ــدعم احلكومــة املــزودة ببيانــات       ــامج املطلــوب ل للبلــدان متابعــة األعمــال اخلاصــة بإنــشاء الربن
مواصـلة دعـم احلكومـة    مكانية وتصميم اهليكل األساسي للبيانات املكانيـة املطلـوب مـن أجـل           

 .املزودة ببيانات مكانية
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أوصت اللجنة الثانية أيضا بأن تقوم اللجنة الدائمة مبساعدة الدول األعضاء علـى بنـاء      - ٥
أو إعادة تصميم هياكلها األساسية للبيانات املكانية، وأن هذا ينبغي تنفيذه مـن خـالل فحـص            

 .املفهوم واملسائل ذات الصلة به
ر املقتــرح الثالــث الــذي جــرت مناقــشته أمــام اللجنــة الثانيــة خيــص إدارة   وكــان القــرا - ٦

 :وكانت اآلراء موضع النظر كما يلي. الكوارث
أن الكوارث اليت وقعت يف آسيا ومنطقة احملـيط اهلـادئ تطلبـت تقـدمي العـون             )أ( 

ضال عـن   والدعم من خمتلف املنظمات، مبا يف ذلك البيانات الـيت قـد تـساعد يف اختـاذ القـرار فـ                    
 ختطيط اجلهود اخلاصة باإلغاثة؛

أن القرار املقترح ينبغي بالتايل أن يعين باحلاجة إىل تشجيع التعاون بـني مجيـع                )ب( 
اجلهات املعنية وذلك لكي تكون جمموعات البيانات جاهزة ومتاحة بكل يسر مـن أجـل إدارة           

 الكوارث؛
 التـابعني للجنـة الدائمـة،    ٢ و ١وهذا سيشمل التعاون بني الفـريقني العـاملني         )ج( 

 التابعة للمنظمة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس، واللجنـة التوجيهيـة الدوليـة               ٢١١ومع اللجنة الفنية    
وفيمـا عـدا ذلـك، وافقـت اللجنـة الثانيـة أيـضا              . لرسم اخلرائط العاملية، ومنظمة الصحة العاملية     

 .القدرات يف جمال تطوير البياناتعلى أن تشجع اللجنة الدائمة املبادرات الرامية إىل بناء 
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البيانـات األساسـية للجغرافيـا املكانيـة، مبـا يف ذلـك             : اللجنة الفنية الثالثة   -خامسا  
 مجعها وإدارا ونشرها

 
ــسابعة، املعقــودة يف    - ١ ــسة العامــة ال ــول٢٢يف اجلل ــدم رودولــف  ٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ، ق

البيانات األساسية للجغرافيـا املكانيـة، مبـا يف    (ثالثة ، رئيس اللجنة الفنية ال)إندونيسيا(ماتينداس  
وقــد اشــتمل عمــل . تقريــرا شــفويا عــن أعمــال اللجنــة الثالثــة ) ذلــك مجعهــا وإدارــا ونــشرها

 :اللجنة الثالثة على املوضوعات التالية
تشجيع دعم الـدول األعـضاء يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ ملـشروع رسـم                  )أ( 

فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة واملـشروع اإلداري الثـاين                اخلريطة العاملية و  
للحدود، من خـالل مواصـلة تـوفري البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة واملعلومـات ذات الـصلة، وفـق                     

 تقتضيه احلاجة؛ ما
ــة واهليكـــل     )ب(  ــوير املـــستمر للمعلومـــات اجلغرافيـ ــتفادة مـــن التطـ ــلة االسـ مواصـ

  ليشيت؛-يانات املكانية يف تيمور األساسي للب
ــدان آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ االســتمرار يف دعــم      )ج(  مناشــدة حكومــات بل

 قواعد املعلومات والبيانات اجلغرافية الوطنية؛
ضرورة أن يدار على النحو السليم الكـم الكـبري مـن بيانـات االستـشعار عـن                   )د( 

رائط واملنظمـات األخـرى ذات الـصلة بالبيانـات     بعد، اليت تعمل الوكـاالت الوطنيـة لرسـم اخلـ         
 .اجلغرافية على استخالصها يف الوقت الراهن

وبعد أن نوقش كل واحد من املوضوعات لفترة قصرية، جرت مناقشة ثالثة مـشاريع               - ٢
 .قرارات وقدمت إىل اجللسة العامة من أجل النظر فيها واختاذ إجراء بشأا
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 ختذها املؤمترالقرارات اليت ا  -سادسا  
 قائمة القرارات -ألف  

 ختفيف آثار الكوارث الواسعة النطاق - ١
 اجليوديسيا اإلقليمية - ٢
 اإلدارة البحرية - ٣
 دعم اهليكل األساسي للبيانات املكانية - ٤
 البيانات األساسية - ٥
  ليشيت-اهليكل األساسي للبيانات املكانية يف تيمور  - ٦
 حدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئمؤمتر األمم املت - ٧
 

 نصوص القرارات -باء  
 ختفيف آثار الكوارث الواسعة النطاق - ١ 

 إن املؤمتر، 
ضرورة استخدام صناع القرارات للمعلومـات اجلغرافيـة بـصورة          إذ يأخذ يف االعتبار      

رــا، ومــن أجــل الــتمكن مــن صــنع أكثــر فعاليــة وكفــاءة بغيــة رصــد الكــوارث وتقييمهــا وإدا
القرارات املتعلقة بالبيئة والتنميـة املـستدامة علـى حنـو أفـضل، ويف ضـوء التحـديات الـيت ميثلـها                      

 انعدام املوارد املناسبة، اليت تواجهها املكاتب الوطنية لرسم اخلرائط، 
 :مبا يلي يوصي 
 املعلومـات اجلغرافيـة     عنيـة باهليكـل األساسـي لـنظم       أن تتخذ اللجنـة الدائمـة امل       )أ( 

آلســيا واحملــيط اهلــادئ واملكاتــب الوطنيــة لرســم اخلــرائط، واملنظمــات املــشاركة يف إعــداد          
 :املعلومات اجلغرافية، اإلجراءات التالية

 مجع وتوفري املعلومات اجلغرافية عن املناطق املتأثرة؛ ‘١’ 
غرافيـة والتطبيقـات    تطبيق أفضل املمارسات يف جمال إعداد قواعد البيانات اجل         ‘٢’ 

 املناسبة؛
استخدام التصوير من خالل االستـشعار عـن بعـد وسـائر جمموعـات البيانـات          ‘٣’ 

 يف جمال التطبيقات اإلقليمية؛
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تنسيق أنشطتها يف جمال تعزيز االسـتعمال األوسـع للمعلومـات اجلغرافيـة مـن                 ‘٤’ 
لدوليـة لرسـم   أجل رصد الكوارث وإدارا، باالشتراك مع اللجنة التوجيهيـة ا        

اخلرائط العاملية وأنشطة األمـم املتحـدة، ويـشمل ذلـك علـى وجـه اخلـصوص                 
أنشطة برنامج األمم املتحدة للمعلومـات الفـضائية مـن أجـل إدارة الكـوارث                
واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ومكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون الفــضاء   

 اجلديـدة للتـصوير     اخلارجي، وتقييم الساتل املتقـدم لرصـد األرض، واملـصادر         
ــتخدام        ــق باسـ ــا يتعلـ ــصاء فيمـ ــد، واالستقـ ــن بعـ ــشعار عـ ــالل االستـ ــن خـ مـ
تكنولوجيا الرصد على منصات متحركة ألغراض اجلغرافيـا املكانيـة، وتقـدمي            
ــة مــن خــالل         ــوافر واســتخدام البيانــات املكاني ــشورة إىل البلــدان بــشأن ت امل

 اإلنترنت ألغراض إدارة الكوارث؛
ة احلـصول علـى أمـوال إضـافية، مـن خـالل الوكـاالت املاحنـة،                 النظر يف مسأل   ‘٥’ 

ألغراض التأهب للكوارث وختفيف آثارها وإدارا، وخباصـة مـن أجـل دعـم              
 أنشطة املكاتب الوطنية لرسم اخلرائط؛

أن تتعـــاون املنظمـــات املـــشاركة يف إعـــداد املعلومـــات اجلغرافيـــة، كاللجنـــة    )ب( 
لعامليـة، مـع املبـادرات اإلقليميـة والعامليـة، مثـل بـرامج األمـم                التوجيهية الدولية لرسم اخلـرائط ا     

املتحدة املختلفة والفريـق احلكـومي الـدويل املخـتص برصـد األرض، بوصـفهما مـن مـستعملي                  
 املعلومات اجلغرافية، وأن تعزز استعمال هذه املعلومات؛

ة الدوليــة أن تــروج املنظمــات العاملــة يف جمــال املعلومــات اجلغرافيــة، كالرابطــ )ج( 
لرسم اخلرائط، واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعـد، وسـائر األعـضاء يف               
الــس املــشترك جلمعيــات املعلومــات اجلغرافيــة، هلــذه املعلومــات لــدى صــناع القــرارات، وأن 

 .تعمل على رفع درجة الوعي مبنافعها
 لتمكني ممثلـي البلـدان الناميـة مـن          أن تنظر اللجنة الدائمة يف اآلليات املناسبة،       )د( 

حــضور حلقــة عمــل حــول رصــد الــزالزل وخمــاطر ظــاهرة تــسونامي، يف املوعــد احملــدد لعقــد   
اجتماع اللجنة الدائمة والرابطـة العامليـة للـهيكل األساسـي للبيانـات املكانيـة، املزمـع عقـده يف                    

 .٢٠٠٨فيجي، يف عام 
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  اجليوديسيا اإلقليمية - ٢ 
 ،إن املؤمتر 
ــدرك  ــهيكل األساســي       إذ ي ــسيا، كأســاس لل ــة تأســيس شــبكة متناســقة للجيودي  أمهي

للبيانات املكانية اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلـادئ، فـضال عـن األنـشطة اجليوديـسية بـصدد إدارة                  
 الكوارث يف املنطقة، 

التقــدم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل املعــين باجليوديــسيا اإلقليميــة التــابع   وإذ يالحــظ  
للجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلـادئ يف جمـال               
ــة للــهيكل األساســي للبيانــات       ــة ليــشكل طبقــة قاعدي إرســاء إطــار دقيــق للجيوديــسيا اإلقليمي

 املكانية اإلقليمية، 
قبـة األرض، ضـمن     استمرار العمل على إقامـة النظـام العـاملي ملرا         وإذ يأخذ يف اعتباره      

خطة العشر سنوات لتنفيذ نظم املراقبة، الذي حظي مبوافقـة أكثـر مـن سـتني بلـداً يف اجتمـاع                     
 ،٢٠٠٥القمة الثالث ملراقبة األرض، املعقود يف بروكسل عام 

ــه      وإذ يأخــذ يف اعتبــاره أيــضاً    ــى وج ــة، النامجــة عل ــوارث الطبيعي ــوع الك ــواتر وق  ت
 الربكانية وظواهر تسونامي يف املنطقة،اخلصوص عن الزالزل واالنفجارات 

ضرورة إقامة إطار للجيوديـسيا يف آسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ كمـسامهة                وإذ يدرك    
ختفيــف آثارهــا، مــن خــالل نقــل التكنولوجيــا ذات الــصلة وتبــادل   /يف برنــامج منــع الكــوارث

 املعلومات، 
ملعـدات واخلـربات املتاحـة يف        حمدودية املوارد املاليـة وحمدوديـة ا       وإذ يأخذ يف احلسبان    

 جمال املراقبة ومعاجلة البيانات اجليوديسية املستحصل عليها،
باستمرار احملافظة على اإلطار اإلقليمي للجيوديسيا وتعزيزه، من خالل حتقيـق           يوصي   

التكامل بني شبكات اجليوديسيا الوطنية، وإقامة الـروابط املناسـبة مـع األطـر املرجعيـة العامليـة،                  
 : امتداد السنوات الثالث القادمة، من خالل األنشطة التاليةعلى

ــه مــن املــسامهة يف      )أ(  ــة متكين ــز اهليكــل األساســي اإلقليمــي للجيوديــسيا بغي تعزي
الرصد واإلنذار وعمليات اإلعمـار الـيت تعقـب األحـداث، مـن خـالل إجـراء عمليـات املراقبـة                

رضية، وتبادل املعلومات، مبـا يف ذلـك    التعاونية لتشوهات قشرة األرض وحركة الصحائف األ      
 إقامة شبكات لقياس ارتفاع املد وتركيب نظم حتديد املوقع العاملية يف مواقع رئيسية؛
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تشجيع نقل تكنولوجيا نظم حتديد املوقع العاملية إىل البلدان الـيت حتتـاج إليهـا                )ب( 
إلجــراء التحلــيالت، مــن خــالل شــن محــالت مراقبــة ســنوية، وإعــداد واقتــسام الطرائــق الفنيــة  

 ضمن أنشطة حلقات العمل املعنية باجليوديسيا املذكورة أدناه؛
التشجيع على تطبيق الطرائق الفنية اجلديدة للتكيـف اجليوديـسي وبـارامترات             )ج( 

عمليات التحول املصاحبة لتغري البيانات من أجل تكامل البيانات املكانيـة اإلقليميـة واحلـصول               
 حية واإلحصائية ذات القيمة اجلغرافية املرجعية؛على املعلومات املسا

التفاعــل مــع اللجنــتني األوىل والثانيــة التــابعتني للرابطــة الدوليــة للجيوديــسيا،    )د( 
فيما يتعلق حبالة األطر املرجعية اجليوديسية اإلقليمية وحتديـد أبعـاد جمـسمات اجلاذبيـة األرضـية                 

 الساتلية احملمولة جوا واألرضية؛باستخدام قيم اجلاذبية املطلقة، واجلاذبية 
استعراض حالة شبكات اجليوديسيا يف فـرادى البلـدان واسـتكمال املعلومـات            )هـ( 

 على موقع اللجنة الدائمة على شبكة اإلنترنت؛
ــة يف املنــاطق         )و(  ــع العاملي ــد املوق ــنظم حتدي ــستمر ل ــب امل ــم التوســع يف التركي دع

ي وتشجيع الدول بقوة على توفري هذه البيانـات علـى   املعرضة ملخاطر الزالزل وظاهرة تسونام  
أســاس أســبوعي، ألغــراض الدراســات العلميــة املــشتركة ونظــم اإلنــذار، فيمــا يتعلــق حبــوادث  

 .احلركات األرضية التكتونية
 

 دارة البحريةاإل - ٣ 
 ،إن املؤمتر 
ــشأن اهلياكــل األساســية للبيانــات امل   إذ يالحــظ   ــة ب ــادرات الوطني ــة أن معظــم املب كاني

ذات واليـات   يف هذه املنطقة    والبيانات املساحية تتصل فقط بالبيئة األرضية وأن معظم البلدان          
 قانونية حبرية واسعة ومسؤوليات إدارية تتصل ا،

املتطلبات وااللتزامات املفروضة على البلدان مبوجـب اتفاقيـة األمـم        وإذ يالحظ أيضا     
 إدارة بيئاا البحرية،دعم  ب، فيما يتعلق)١(املتحدة لقانون البحار

باألمهيـة البالغـة للبيئـة البحريــة، وعلـى وجـه اخلـصوص املنـاطق الــساحلية،        وإذ يـسلم   
بالنسبة إلنتاج األغذية والتنميـة املـستدامة داخـل قـارة آسـيا، وخباصـة يف بلـدان احملـيط اهلـادئ                     

 اجلزرية، 

__________ 
 .٣١٣٦٣، العدد ١٨٣٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
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 التــابع للجنــة ٣ق العامــل ، الــيت عقــدها الفريــدوليــةنتــائج حلقــة العمــل الوإذ يــدرك  
دارة اإلالدائمة املعنية باهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية آلسيا واحملـيط اهلـادئ، حـول       

 املـساحية   سجالت، واليت وردت فيها توصـيات بـأن تعـرف الـ           ٢٠٠٤البحرية، يف ماليزيا عام     
 للحـــدود املرســـومة،  األوصــاف املكانيـــة لتحديـــدتـــستخدم تنظيميــة  البحريــة علـــى أـــا أداة  

برازها للعيان وتطبيقها بشكل رمسي وغري رمسـي، وكـذلك احلقـوق والقيـود واملـسؤوليات              إلو
 طبقة بيانات ضـمن اهليكـل األساسـي للبيانـات املكانيـة           باعتبارها  املرتبطة ا يف البيئة البحرية،      

  التعرف عليها وإدارا والوصول إليها، البحرية مما يعزز فعالية
 :مبا يلي يوصي 
تشجيع مجيع البلدان ذات الواليـات القانونيـة واملـسؤوليات اإلداريـة البحريـة               )أ( 

ويــشمل ذلــك عنــصر (دارة البحريــة اإليف آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، علــى إدخــال عنــصر   
يـشوا الـنقص    ، كجـزء مـن هيكـل أساسـي لبيانـات مكانيـة ال               ) املـساحية البحريـة    السجالت

عـرب  تواصـلهما   ية القانونية األرضية والوالية القانونية البحرية، بغيـة كفالـة           يغطي كال من الوال   
 املنطقة الساحلية؛ 

ملعلومـات اجلغرافيـة    لـنظم ا  أن تواصل اللجنة الدائمة املعنية باهليكل األساسـي          )ب( 
ــل       ــا العام ــن خــالل فريقه ــادئ، م ــيا واحملــيط اهل ــسجال  ٣آلس ــشأن ال ــا ب ــساحيت، حتريا  ة امل

، واهلياكل األساسية للبيانات املكانية البحرية، واألبعاد املكانيـة ملنطقـة اإلدارة البحريـة              ةالبحري
ــوذج         ــال من ــى إكم ــضاء عل ــدول األع ــى وجــه اخلــصوص ال ــشجع عل وإدارة احمليطــات، وأن ت

 .www.marineadministration.orgالسجل املساحي البحري، املتاح على موقع اإلنترنت 
 

  للبيانات املكانيةةساسيكل األادعم اهلي - ٤ 
 ،إن املؤمتر 
 الـصادر   وإعـالن بوغـور  )٢(نواتج جدول أعمـال القـرن احلـادي والعـشرين    إذ يالحظ    

عن اجتماع خـرباء األمـم املتحـدة األقـاليمي املعـين بالـسجالت املـساحية، املعقـود يف بوغـور،                     
ج ألمهيـة اهلياكـل      الـذي يـرو    )٣(١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٢ إىل   ١٨إندونيسيا، خالل الفتـرة مـن       

__________ 
، الـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤‐٣انريو، تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـ          )٢( 

، ١، القـرار    ) والتـصويب  E.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (األول، القرارات اليت اعتمدها املؤمتر    
 .املرفق الثاين

 .www.tig.net: النص متاح على موقع اإلنترنت )٣( 
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اإلدارة الربية باعتبارهـا    لنظم  اليت تتسم بالكفاءة والفعالية، و    املكانية  األساسية الوطنية للبيانات    
 عوامل داعمة للتنمية املستدامة وإدارة البيئة،

قـرارات ومـداوالت مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الـسادس عـشر           أيـضا وإذ يالحظ  
 اهلـادئ، ومــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمـي الثــامن لرســم اخلــرائط   لرسـم اخلــرائط آلســيا واحملــيط 

 ة املـساحي  ت املتعلقـة بالـسجال    األنـشطة لألمريكتني، حول ضرورة تكامل إدارة املناطق الربية و       
وتسجيل األرض مع برامج رسم اخلرائط الطبوغرافية، يف سياق االستراتيجية الوطنيـة األوسـع              

 كانية،للهياكل األساسية للبيانات امل
قواعـد البيانـات   حقيق التكامل بـني  املنافع والصعوبات املتعلقة بتوإذ يأخذ يف اعتباره   

، )ذلك البيانات القانونيـة واملـساحية واالقتـصادية والدميوغرافيـة         مبا يف   (البيئية الطبيعية واملنشأة    
ــة صــنع القــرارات املتعلقــة ب     ــه ودعــم عملي ــة ــدف التوصــل إىل فهــم العــامل علــى حقيقت التنمي

 املستدامة،
نتائج حلقة عمل مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي الـسابع عـشر لرسـم اخلـرائط                وإذ يقر    

 : مـا يلـي  آلسيا واحمليط اهلادئ حول تكامل البيانات البيئية الطبيعية واملنشأة، الـيت توصـلت إىل    
ــل   أوال، ــذا التكام ــأن ه ــة واال    ي ــول التقني ــن عناصــر إجيــاد احلل ــا م ــصرا هام ــصادية شكل عن قت

واالجتماعية للمشاكل الواقعية يف جماالت احلكم واألعمال التجاريـة واتمـع بأسـره؛ وثانيـا،               
للحكومـة املــزودة  الـدعم  متكينيـا يــوفر  منـهاجا  تـشكل  أن اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيــة    

 اإللكترونية،احلكومة الستراتيجيات من قبيل ببيانات مكانية دعما ل
 :يمبا يليوصي  
 : أفضل وتتبع مبادئتفهماالدول األعضاء حتقق أن  )أ( 
تكامــل جمموعــات البيانــات البيئيــة الطبيعيــة واملنــشأة، دعمــا للتنميــة    ‘١’  

 املستدامة؛
املكانية يف دعم تكامل البيانات البيئيـة  خدم البيانات   إجياد منهاج يست   ‘٢’  

يميــــة الطبيعيــــة واملنــــشأة، مــــن خــــالل استكــــشاف املــــسائل املفاه 
 ؛ ذات الصلةواملؤسسية والسياسية والقانونية والتقنية

احلكومـة املـزودة    تصميم هياكل أساسية للبيانات املكانيـة بغيـة دعـم            ‘٣’  
 ؛ببيانات مكانية

املعلومــات اجلغرافيــة باهليكــل األساســي لــنظم  اللجنــة الدائمــة املعنيــة قــومأن ت )ب( 
الـدول  مبـساعدة  ، ٢٠٠٩-٢٠٠٦، للفتـرة  ٣عامـل  آلسيا واحمليط اهلادئ، من خـالل فريقهـا ال   
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احلكومـة  األعضاء على بناء وإعادة هندسة هياكلها األساسية للبيانات املكانية، بغية دعـم دور          
املفهـوم ومـسائل القـدرات املؤسـسية والتقنيـة          هـذا   ، مـن خـالل فحـص        املزودة ببيانات مكانية  

 .رتبطة بهاالقتصادية امل -والسياسية والقانونية واالجتماعية 
 

 البيانات األساسية - ٥ 
 ،إن املؤمتر 
وقـوع الكـوارث، كـالزالزل      تعتـرب عرضـة ل     بأن منظقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ          إذ يذكّر  

 وظاهرة تسونامي،
تغطـي منطقـة آسـيا      ال يـشوا الـنقص       بأمهية إنتاج جمموعات بيانات      أيضا وإذ يذكّر  

 واحمليط اهلادئ بأكملها،
 ةشاركة والنتـائج املتحـصل    البلـدان املـ   ام الكـبري الـذي أعربـت عنـه          االهتمـ وإذ يالحظ    

الـيت ال يـشوا     طبقـات البيانـات     جمموعـة مـن     حىت اآلن يف سياق املـشروع النمـوذجي إلنتـاج           
 املناطق املتأثرة بظاهرة تسونامي،النقص من أجل 

بثق عـن  التأييد القوي الذي حيظى به املشروع النموذجي، والذي ان       وإذ يالحظ أيضا     
املعلومات اجلغرافية آلسـيا    باهليكل األساسي لنظم    االجتماع احلادي عشر للجنة الدائمة املعنية       

، ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢١ إىل   ١٨واحمليط اهلادئ، املعقود يف بايل، إندونيسيا، خالل الفتـرة مـن            
دار الـسالم،   واجتماع الس التنفيذي للجنة الدائمة، املعقود يف بندر سـريي بيغـاوان، بـروين               

 ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف 
جبهود مشروع رسم اخلرائط العامليـة، واملـشروع اإلداري الثـاين للحـدود             وإذ يرحب    

التابع لفريق األمم املتحدة العامل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة، يف جمـال إنتـاج جمموعـة بيانـات            
 تعلقة بآسيا واحمليط اهلادئ،، مبا يف ذلك البيانات املال يشوا النقصعاملية 

 اإلداريـة الوطنيـة،    كالتقـسيمات بأن إتاحـة جمموعـات البيانـات األساسـية،          وإذ يسلم    
 ، وإدارااالقتصادية -شديدة األمهية بالنسبة لتحليل الظواهر االجتماعية مسألة 

، ٢٠٠٦أغـسطس  /بـأن حكومـة االحتـاد الروسـي اعتمـدت، يف آب           وإذ يسلم أيـضا      
 مع وتطوير البيانات املكانية،مفهوما جل
 :مبا يلييوصي  
 املعـين بالبيانـات اإلقليميـة األساسـية، التـابع للجنـة             ٢أن يقوم الفريـق العامـل        )أ( 

املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ، باالشتراك مـع        باهليكل األساسي لنظم    الدائمة املعنية   
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عـين باجليوديـسيا اإلقليميـة، بتوسـيع نطـاق املـشروع            واملالدائمـة    التـابع للجنـة      ١الفريق العامل   
رسـم  لالنموذجي املذكور أعاله وإدخال حتسينات عليه، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الدوليـة   

وفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة واملــشروع اإلداري اخلــرائط العامليــة 
  األخرى؛املاثلة وغريها من املبادراتالثاين للحدود 

 املعـين بتعزيـز القـدرات       ٤أن تشجع اللجنة الدائمة، من خالل الفريق العامل          )ب( 
، اجلهـود الراميـة إىل بنـاء القـدرات يف جمـال إعـداد               ٢املؤسسية، وبالتعـاون مـع الفريـق العامـل          

البيانات، وعلـى وجـه اخلـصوص بـرامج التـدريب الـيت يوفرهـا معهـد الدراسـات االستقـصائية                   
 اجلغرافية، الذي متوله وكالة التعاون الدويل اليابانية؛

التــابع هلــا  ٢أن تــشجع اللجنــة الدائمــة قيــام تعــاون وثيــق بــني الفريــق العامــل  )ج( 
ــة  ــة التقني ــة لتوحيــد املقــاييس، فيمــا يتعلــق بإعــداد املنظمــة     ٢١واللجن  التابعــة للمنظمــة الدولي

 يانات الفوقية املتعلقة بآسيا واحمليط اهلادئ؛لنموذج معياري للبالدولية لتوحيد املقاييس 
 مـن خـالل منظماـا الوطنيـة         ، البلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ       قومأن ت  )د( 

الــدعم بتــوفري وعلــى األخــص مبــساعدة اللجنــة الدائمــة لرســم اخلــرائط علــى وجــه اخلــصوص، 
أن تـشارك فيهمـا بفعاليـة،    وللمشروع اإلداري الثاين للحدود ومشروع رسم اخلـرائط العامليـة          

قصوى مـن   ، وأن تستفيد استفادة     ااطلبتمن خالل توفري البيانات واملعلومات الضرورية اليت ي       
، فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات مـن أجـل املـساعدة علـى إقامـة هياكـل أساسـية                       همـا مشاركتها في 

 وطنية وإقليمية للبيانات املكانية يف املنطقة؛
ن يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ جهودهـا الراميـة إىل إنـشاء               أن تواصل البلدا   )هـ( 

اعد بيانات وطنية للمعلومـات اجلغرافيـة وتـوفري الـدعم هلـا وإقامـة هياكـل أساسـية للبيانـات              وق
املكانية، وأن تضطلع ذا العمل علـى أفـضل وجـه مـن الكفـاءة والفعاليـة، مـن خـالل تفـادي                       

 .ازدواجية اجلهود
 

  ليشيت –سي للبيانات املكانية لتيمور اهليكل األسا - ٦ 
 ، إن املؤمتر 
 ليــشيت وإدارة - اجلهــود اإلجيابيــة واملــستقلة الــيت تبــذهلا حكومــة تيمــور       إذ يــدرك 

عمليات حفظ الـسالم التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل إعـداد بيانـات جغرافيـة                     
  ليشيت،-وهيكل أساسي للبيانات املكانية لتيمور 

 اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم   وإذ يــدرك أيــضا 
املعلومات اجلغرافية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ مـن أجـل تأسـيس هيكـل أساسـي إقليمـي للبيانـات                      
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املكانية وقواعد بيانات لبلدان متعددة، واجلهود املبذولة علـى الـصعيد الـدويل لتحـسني قاعـدة                 
  ليشيت، -مات اجلغرافية يف تيمور معارف املعلو

 ليشيت والبلدان األعضاء يف اللجنة الدائمة املعنيـة         – بأن تتعاون حكومة تيمور      يوصي 
ــات حفــظ       ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ وإدارة عملي ــنظم املعلومــات اجلغرافي باهليكــل األساســي ل

ألخــرى، حــسب االقتــضاء، الــسالم التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة والكيانــات الدوليــة ا
 .على إعداد هذا اهليكل األساسي للبيانات املكانية، بغية الوصول بقيمته إىل احلد األمثل

 
 مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ  - ٧ 

 ،إن املؤمتر 
ن تقـدم بـصدد العمـل       مبا أحرزتـه الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة مـ             إذ حييط علما     

 بشأن اهليكل األساسي للبيانات املكانية على األصعدة الوطين واإلقليمي والعاملي، 
 بالــدور األساســي الــذي يؤديــه يف هــذا الــشأن كــل مــن مــؤمتر وإذ حيــيط علمــا أيــضا 

األمــم املتحــدة اإلقليمــي احلــايل لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ واللجنــة الدائمــة املعنيــة   
 اهليكل األساسي لنظم املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليط اهلادئ، ب

، عمــال بــالقرار ١٩٩٤ بــأن اللجنــة الدائمــة أنــشئت يف عــام وإذ حيــيط علمــا كــذلك 
، الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثالـث عـشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط                      ١٦

 ،)٤(اهلادئ، املعقود يف بيجني
بأن اللجنة الدائمة أعربت عن رغبتها يف أن تعقد اجتماعهـا بـالتزامن             علما  وإذ حييط    

 مع مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ، 
  ضرورة استمرار هذا العمل اهلام،وإذ يدرك 
ليمـي الثـامن     بأن يعقد الس االقتصادي واالجتماعي مؤمتر األمم املتحدة اإلق         يوصي 

 .٢٠٠٩عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ يف عام 
__________ 

مـايو  / أيـار  ١٨‐٩ائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، بـيجني،          مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثالث عشر لرسم اخلـر         )٤( 
ــؤمتر ١٩٩٤ ــر امل ــد األول، تقري ــع     (، ال ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــسابع،  )E.94.I.19من ، الفــصل ال
 . باء اجلزء



E/CONF.97/7 
 

33 06-56158 
 

 املرفق األول
جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسـم             

 اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
 
 .افتتاح املؤمتر - ١
 .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر - ٢
 :عمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار جدول األ - ٣

 اعتماد النظام الداخلي؛ )أ( 
 :الوثائق  
 النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل املؤمتر؛ )ب( 
 :الوثائق  
  املقترحلاعمألجدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم ا  
 .إنشاء اللجان الفنية وانتخاب رئيس كل جلنة )ج( 
 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر )د( 

 .أهداف املؤمتر - ٤
تقريــر اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا           - ٥

 . اهلادئ واحمليط
 الوثائق 
تقرير اللجنة الدائمـة عـن أنـشطتها منـذ انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الـسابع                

 ط آلسيا واحمليط اهلادئعشر لرسم اخلرائ
تقرير عن تنفيذ القرارات اليت ختذها مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عـشر لرسـم                - ٦

 .اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
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 الوثائق 
تقرير عن تنفيذ القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع عشر لرسـم              

 دئاخلرائط آلسيا واحمليط اهلا
 :ورقات املؤمتر - ٧

 الورقات القطرية؛ )أ( 
الورقــات املقدمــة بنــاء علــى دعــوة والتطــورات الــيت شــهدها جمــال املعلومــات  )ب( 

 :اجلغرافية فيما يتعلق مبعاجلة املسائل الوطنية واإلقليمية العاملية، مبا يف ذلك
دية املـــسائل املتعلقـــة باالســـتراتيجية والـــسياسات واملـــسائل االقتـــصا  ‘١’  

 واملؤسسية؛
 اهليكل األساسي للبيانات املكانية واحلكم املزود ببيانات مكانية؛ ‘٢’  
 مجع البيانات املتعلقة باجلغرافيا املكانية وإدارا ونشرها؛ ‘٣’  
 أفضل املمارسات والتطبيقات؛  ‘٤’  
 .إدارة الكوارث ‘٥’  

 .تقارير اللجان الفنية للمؤمتر - ٨
ملؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع عــشر لرســم اخلــرائط جــدول األعمــال ا - ٩

 .آلسيا واحمليط اهلادئ 
 :الوثائق 
جــدول األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع عــشر لرســم اخلــرائط  

 آلسيا واحمليط اهلادئ
ائط آلســيا اعتمــاد تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم اخلــر          - ١٠

 .اهلادئ واحمليط
 :الوثائق 
ــامن عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا          ــم املتحــدة اإلقليمــي الث ــؤمتر األم ــر م مــشروع تقري

 اهلادئ واحمليط
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 املرفق الثاين
 قائمة الوثائق  

 
 البلد/العنوان الرمز

E/CONF.97/1جدول األعمال املؤقت املشروح و تنظيم األعمال املقترح 
E/CONF.97/2النظام الداخلي املؤقت 
E/CONF.97/INF.1مذكرة من األمانة العامة: مذكرة عن وثائق املؤمتر 
E/CONF.97/INF.2قائمة مؤقتة بالوثائق 
E/CONF.97/INF.3قائمة املشاركني 
E/CONF.97/3تقريــر اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم املعلومــات

 اهلادئاجلغرافية آلسيا واحمليط 
E/CONF.97/3/Add.1 التـــابع للجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهليكـــل١تقريـــر الفريـــق العامـــل 

ــادئ     ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــات اجلغرافيـ ــنظم املعلومـ ــي لـ :األساسـ
 اجليوديسيا اإلقليمية

E/CONF.97/3/Add.2 التـــابع للجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهليكـــل٢تقريـــر الفريـــق العامـــل 
ــنظم املع  ــي لـ ــادئ   األساسـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــات اجلغرافيـ :لومـ

 البيانات األساسية اإلقليمية
E/CONF.97/3/Add.3 التـــابع للجنـــة الدائمـــة املعنيـــة باهليكـــل٣تقريـــر الفريـــق العامـــل 

ــادئ     ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــات اجلغرافيـ ــنظم املعلومـ ــي لـ :األساسـ
 ة املساحيتالسجال

E/CONF.97/3/Add.4  التــابع للجنـة الدائمــة املعنيـة باهليكــل: لرابـع تقريـر الفريـق العامــل ا
تعزيـز: األساسي لنظم املعلومـات اجلغرافيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      

 القدرات املؤسسية
E/CONF.97/4تقرير عن اإلجراءات املتخذة بـشأن قـرارات مـؤمتر األمـم املتحـدة

 اإلقليمي السادس عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
E/CONF.97/5/CRP.1      ــد ــشطة رســم اخلــرائط يف تايلن ــر قطــري عــن أن ــن(تقري ــدم م مق

 )تايلند
E/CONF.97/5/CRP.2             مقـدم مـن(املشاكل واخلـربة يف جمـال املـسوحات ورسـم اخلـرائط

 )مالوي
E/CONF.97/5/CRP.3السياسات املتعلقـة بنظـام املعلومـات اجلغرافيـة يف اليابـان واجلهـود

ط الــوطين واإلقليمــي بــوزارة األراضــيالــيت يبــذهلا مكتــب التخطــي
 )مقدم من اليابان(واهلياكل األساسية والنقل 
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 البلد/العنوان الرمز
E/CONF.97/5/CRP.4      ،٢٠٠٣تقريــر قطــري عــن أنـــشطة رســم اخلــرائط يف اليابـــان-

 )مقدم من اليابان (٢٠٠٦
E/CONF.97/5/CRP.5الكشف عن تشوهات القشرة األرضية النامجة عـن الزلـزال الـذي

ــساتلية   أصــاب مشــال باكــس   ــات ال ــن(تان، بواســطة البيان ــدم م مق
 )اليابان

E/CONF.97/5/CRP.6 مقدم من اليابان(مشروع تعزيز رسم اخلرائط العاملية( 
E/CONF.97/5/CRP.7تعاون اليابـان الـتقين يف جمـال املـسوحات ورسـم اخلـرائط وإعـداد

 )مقدم من اليابان(املخططات 
E/CONF.97/5/CRP.8ة اإللكترونيــة الرمسيــة ملــضيقي ماالكــا وســنغافورةاخلريطــة املالحيــ

 )مقدمة من اليابان(
E/CONF.97/5/CRP.9 ،٢٠٠٣تقريــر قطــري عــن أنــشطة رســم اخلــرائط يف ســنغافورة-

 )مقدم من سنغافورة (٢٠٠٥
E/CONF.97/5/CRP.10 مقدم من نيبال(حالة املسوحات ورسم اخلرائط يف نيبال( 
E/CONF.97/5/CRP.11ــة ــة للمــسوحات وإعــداد املخططــات ورســم اخلــرائطاحلال  الراهن

 )مقدم من أستراليا(على الصعيد الوطين 
E/CONF.97/5/CRP.12 مقدم من قربص(التقرير القطري لقربص( 
E/CONF.97/5/CRP.13     ــا ــري النكــ ــرائط يف ســ ــم اخلــ ــسوحات ورســ ــن(املــ ــدم مــ مقــ

 )النكا سري
E/CONF.97/5/CRP.14مقدم من الفلبني( يف الفلبني املسوحات ورسم اخلرائط( 
E/CONF.97/6/IP.1-IP.48أ(الورقات املقدمة بناء على دعوات( 

 
صـــــــدرت القائمـــــــة الكاملـــــــة بالورقـــــــات املقدمـــــــة يف املـــــــؤمتر بنـــــــاء علـــــــى دعـــــــوات يف  )أ( 

: ، وهــــــــــــي متاحــــــــــــة علــــــــــــى اإلنترنــــــــــــت يف املوقــــــــــــع E/CONF.97/INF.2 الوثيقــــــــــــة
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm. 

 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm
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 املرفق الثالث
  قائمة املشاركني  

 الدول األعضاء يف األمم املتحدة -ألف  
إيـــران االحتـــاد الروســـي، األردن، أســـتراليا، أملانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، إندونيـــسيا،  

، بـروين دار الـسالم، بـنغالديش، تايلنـد، جامايكـا، مجهوريـة كوريـا،                ) اإلسالمية -مجهورية  (
مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، سـري النكـا، سـنغافورة، الـصني، عمـان، الفلـبني، فنلنـدا،                    

لنـدا  فيجي، فييت نام، قربص، كمبوديا، كندا، ماليزيا، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأير      
 الشمالية، نيبال، نيوزيلندا، اهلند، اليابان

 
 الدول غري األعضاء -باء  

 الكرسي الرسويل
 

  والكيانات األخرىالوكاالت املتخصصة -جيم  
املنظمة الدوليـة للطـريان املـدين، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومكتـب                     

 .منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
 

 املنظمات العلمية الدولية -دال  
رســم اخلــرائط، لالرابطــة الدوليــة وانيــة، ك املعنيــة باهليكــل األساســي للبيانــات املعامليــةالرابطــة ال

ــد،         ــشعار عــن بع ــصويري واالست ــة للمــسح الت ــة الدولي ــدويل للمــساحني، واجلمعي واالحتــاد ال
 التابعـة للمنظمـة الدوليـة    ٢١ التقنيـة  واللجنة التوجيهية الدولية لرسم اخلرائط العامليـة، واللجنـة      

 .لتوحيد املقاييس
 

 )أ ( املدعووناملتكلمون -هاء  

 

__________ 
 ،E/CONF.97/INF.3صدرت القائمة الكاملة جلميع املشاركني، مبا يف ذلك املتكلمـون املـدعوون، يف الوثيقـة        )أ ( 

 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/17thunrccapdocuments.htm: املتاحة على املوقع التايل
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