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الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠١ 
٢-٢٢ متوز/يوليه ٢٠٠١ 

البند ١٣ (ل) من جدول األعمال املؤقت 
  املسائل االقتصادية والبيئية 

  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط لألمريكتني 
  تقرير األمني العام 

مقدمة   أوال -
عقـد مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط لألمريكتني يف نيويـورك يف  - ١
الفترة من ٢٢ إىل ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، وفقا ملقرر الس االقتصادي واالجتمـاعي 
٢٩٢/١٩٩٧ املؤرخ ٢٣ متوز/يوليه ١٩٩٧. وحضر املؤمتر ١٣٦ ممثال ومراقبا مـن ٣٤ بلـدا 
وإقليمـا(١) و ١٦ منظمـة علميـة دوليـة وحكوميـة دوليـة(٢)، فضـال عـــن ١٤ متكلمــا وجــهت 

إليهم الدعوة للحضور. وانتخب املؤمتر ممثل املكسيك رئيسا. 
وقد أعد مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائـط لألمريكتـني يف دورتـه السادسـة  - ٢
(نيويـورك، حزيـران/يونيـه ١٩٩٧) جـدول األعمـال املؤقـت للمؤمتـــر. ويســود اعــتراف بــأن 
ـــاول فيــه املســؤولون احلكوميــون واملخططــون والعلمــاء  املؤمتـر يعـد مبثابـة منتـدى إقليمـي يتن
واخلرباء من منطقة األمريكتني واملنـاطق األخـرى االحتياجـات واملشـاكل واخلـربات املشـتركة 
وأفضـل املمارسـات يف ميـداين رسـم اخلرائـط واملعلومـات اجلغرافيـة. ونظـــر املؤمتــر يف التقــدم 
احملــرز يف إقامــة وتنفيــذ اهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة منــذ انعقــاد املؤمتــر الســــادس، 
واملسامهات احملددة لرسم اخلرائط واملعلومات اجلغرافية فيما يتصل بدعم تنفيذ جـدول أعمـال 

القرن ٢١. 
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ونظمـت أعمـال املؤمتـر حبيـث تغطيـها ثـالث جلـان فنيـة، ُأنشـئت لتتنــاول نطاقــا مــن  - ٣
املسـائل احملـددة املتصلـة بعلـم رسـم اخلرائـط واملســـح وإدارة األراضــي وتكنولوجيــا شــبكات 
املعلومـات اجلغرافيـة واهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة الراميـة إىل دعـــم التنميــة املســتدامة 
وذلـك علـى النحـو احملـدد يف أحـد بنـود جـدول أعمـال املؤمتـــر. ورَأس اللجنــة األوىل، املعنيــة 
باالحتياجـات اإلمنائيـة وبنـاء القـدرات املؤسسـية ممثـل املعــهد الــدويل للمســح؛ ورأس اللجنــة 
الثانيـة، املعنيـة جبمـع وإدارة البيانـات األساسـية ممثـل املكسـيك؛ ورأس اللجنـــة الثالثــة، املعنيــة 

بتطوير اهلياكل األساسية للبيانات املكانية يف األمريكتني ممثل الواليات املتحدة األمريكية. 
ـــا عــن الشــكر. وعكســت القــرارات مســائل  واختـذ املؤمتـر ٩ قـرارات وأصـدر إعراب - ٤
املعلومات اجلغرافية الـيت جـرى تناوهلـا يف اجللسـات العامـة واملسـائل اخلاصـة الـيت نوقشـت يف 
اللجـان الفنيـة الثـالث للمؤمتـر. وسـتصدر وقـائع املؤمتـر يف وثيقـة واحـدة، تضـم تقريـر املؤمتـــر 
والقرارات املتخذة. وقُدمت ورقات تقنية إىل املؤمتر ووزعت على املشتركني، وسينشــر تقريـر 
املؤمتر عرب موقع رسـم اخلرائـط واألمسـاء اجلغرافيـة علـى اإلنـترنت، وسـيتاح عـن طريـق شـعبة 

اإلحصاءات باألمم املتحدة. 
  

النتائج   ثانيا -
اسـتعرض املؤمتـر حالـة القـرارات الـيت اختذهـا مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الســادس  - ٥
لرسم اخلرائط لألمريكتني واعترف بإنشاء اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليـاكل األساسـية للبيانـات 
املكانية لألمريكتني يف بوغوتا، بكولومبيا، يف ٢٩ شـباط/فـرباير ٢٠٠٠. وسـلّم املؤمتـر بأمهيـة 
مواصلـة تطويـر النظـام اجليوديسـي اإلقليمـي ألمريكـا اجلنوبيـة مـع التـأكيد خباصـة علـى وضــع 
نظام إسناد مرجعي رأسي مشترك للمنطقة، مبا فيها أمريكا الشمالية ومنطقة البحـر الكـارييب. 
ويف الوقـت نفسـه، اعـترف املؤمتـر بأمهيـة إصـالح منظمـــات وضــع اخلرائــط الوطنيــة وإعــادة 
تشـكيلها وتعزيزهـا مـن أجـل متـهيد السـبيل لتطويـر أطـر اهليـاكل األساسـية الوطنيـــة للبيانــات 
املكانية، ويئة الظروف الوطنية اليت تكفل دعم اهليكل األساسي ألنشطة املعلومات اجلغرافيـة 
على سبيل السياسـة العامـة االسـتراتيجية. وأقـر املؤمتـر أيضـا بأمهيـة عقـد حلقـة عمـل أقاليميـة 
ـــيت تكفــل وضــع النظــم املالئمــة إلدارة  حـول برامـج القـدرات التعليميـة والتدريبيـة والفنيـة ال

األراضي واهلياكل األساسية للبيانات املكانية املرتبطة ا. 
وقد وردت تقارير قطرية من ١٢ بلدا من البلدان املشتركة يف املؤمتر، منــها ٧ تقـارير  - ٦
ــــدا وكوبـــا وكولومبيـــا  مــن منطقــــة األمريكتــني: مــن األرجنتــني والــربازيل وفنـــزويال وكن
والواليــــات املتحــــــدة األمريكيــة، و ٥ تقــارير مــن أملانيــا وســري النكــا والصــني وقــربص 
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واململكــة املتحــدة. وحســب مــا ورد يف التقــارير، تشــــمل االجتاهـــات الرئيســـية يف منطقـــة 
ــــا يلـــي: ��١ حتديـــد االحتياجـــات واألولويـــات اإلمنائيـــة األساســـية املتصلـــة  األمريكتــني م
بالسياسـات والـربامج الوطنيـة املتعلقـة باهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة، ومعايـري شـبكات 
املعلومات اجلغرافية والنظم املساحية؛ و ��٢ احلاجة لرأب الفجوة القائمة بني علمـاء البيانـات 
املكانية وصانعي السياسات، ألجل املساعدة علـى ضمـان مسـتوى الدعـم املـيزانوي املطلـوب 
للمنظمات الوطنيــة املعنية بإعداد اخلرائط؛ و ��٣ تعزيز االتصال والتعـاون بـني بلـدان املنطقـة 
فيما يتعلق باحلصول على البيانات املكانية وتقامسها، مــن خـالل أنشـطة اللجنـة الدائمـة املعنيـة 

باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني. 
ومــن خــالل أعمــال اللجنــة األوىل املعنيــة باالحتياجــات اإلمنائيــة وبنــــاء القـــدرات  - ٧
املؤسسية، استعرض املؤمتر وناقش اجلوانب ذات الصلة بتجربة بنـاء هـذه القـدرات يف البلـدان 
املختلفـة، وإمكانيـة اإلدراج اإللزامـي لعنـاصر بنـاء القـدرات يف مجيـع املشـــاريع الــيت تدعمــها 
املنظمات الدولية والوطنية، وحتليـل االحتياجـات احملـددة علـى املسـتويات التعليميـة والتدريبيـة 
ـــذه اللجنــة مــن جلــان املؤمتــر جــا مثــريا لالهتمــام يتمثــل يف البحــث  املختلفـة. وناقشـت ه
والتدريـب والتطبيـق. كما تناولـت أعمـال اللجنـــة املسـائل اهلامـة املتعلقـة بـالتعزيز املؤسسـي، 
مبـا يف ذلـــك التعليــم والتدريــب واحلاجــة إىل احلصــول علــى املعلومــات عــن برامــج التعليــم 
والتدريب املتسقة والوصـول إليـها. وطـرح اسـم معـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ 

كمنظمة مهتمة بدعم جهود بناء القدرات يف األمريكتني. 
ومن خالل أعمـال اللجنـة الثانيـة، املعنيـة جبمـع وإدارة املعلومـات األساسـية، اعـترف  - ٨
املؤمتر بالتقدم احملـرز خـالل األعـوام األربعـة املاضيـة بشـأن تنفيـذ النظـام اجليوديسـي اإلقليمـي 
ألمريكا اجلنوبية، كأساس لتطبيقات نظام املعلومات اجلغرافيـة اإلقليميـة. وأفـادت اللجنـة عـن 
االنتهاء يف عام ١٩٩٧ من إنشاء شبكة جيوديسية عاليــة الدقـــة تغطي أمريكا اجلنوبيـة، وأنـه 
مت حتديد نظام مرجعي جيوديسي ومرجع إسناد أرضي املركز وحيد ألمريكا اجلنوبيـة. وأشـري 
إىل استخدام عدة أساليب تقنيـة، خاصـة نظـم حتديـد املواقـع العامليـة، آتـت نتـائج قيمـة، كمـا 
حققت بعض نقل التكنولوجيا إىل األعضاء املشتركني وخباصة يف البلـدان الناميـة املشـتركة يف 
ـــف  املؤمتـر. وأكـد املؤمتـر، الـذي شـعر بالتشـجيع إلحـراز هـذه اإلجنـازات، علـى مواصلـة تعري
وتطويـر نظـام مشـترك لإلسـناد الرأسـي للمنطقـة، مبـا فيـــها أمريكــا الشــمالية ومنطقــة البحــر 
ـــاولت أعمــال اللجنــة املســائل املتعلقــة بالبيانــات األساســية، مثــل ســالمة  الكـارييب. كمـا تن

البيانات، وتعريف البيانات األساسية وتعزيز مجع البيانات وإمكانية احلصول عليها. 
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ـــات املكانيــة يف  وغطّـت أعمـال اللجنـة الثالثـة مسـائل تطويـر اهليـاكل األساسـية للبيان - ٩
األمريكتني. وناقشت اللجنة املسائل ذات الصلة والنهوض بتطوير اهلياكل األساسـية للبيانـات 
ـــي: ��١ حتســني فــهم اهليــاكل األساســية للبيانــات  املكانيـــة يف األمريكتـني، واقـترحت مـا يل
املكانية ابتداء بترمجة دليل تنفيذ اهلياكل األساسية للبيانات املكانية العاملية إىل اللغـة االسـبانية؛ 
و ��٢ دعـم اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة لألمريكتــني بوصفــها 
اهليئـة ذات الصلـة لألمريكتـني؛ و ��٣ تنفيـذ اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة علـى أســاس 
وطين؛ و ��٤ االشتراك يف مشروع رسم اخلرائط العاملية. كما تناولت أعمـال اللجنـة املسـائل 
ـــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة، مبــا يف ذلــك تعريــف اإلطــار  التقنيـة املتصلـة مبضمـون اهلي
املرجعــي اجليوديســي املشــترك، وضــرورة تكــامل قواعــد البيانــات الطبوغرافيــة واملســـاحية، 
واسـتحداث مواقـع البيانـات الفوقيـة وتبـــادل املعلومــات علــى اإلنــترنت، واســتخدام املعايــري 
الدولية (معايري اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدوليـة لتوحيـد األمسـاء) يف تنفيـذ اهليـاكل 

األساسية للبيانات املكانية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 
وأبرزت الورقات املقدمة من املنظمات العلمية الدولية أوجه التقدم والتطورات اهلامـة  - ١٠
يف جمال تقنيات حتديد املواقع؛ والتصويـر املسـاحي الرقمـي، وإعـداد اخلرائـط الرقميـة، وسـائر 
التكنولوجيا املتصلة باملعلومات املكانيـة األرضيـة، وخباصـة صلتـها ومسـامهتها دعمـا ملبـادرات 
اهليـاكل األساسـية للبيانـات املكانيـة. وعرضـت املنجـزات احلاليـة املتعلقـة باملعايـري املكانيـة مــع 
التأكيد على أن اهلدف منها هو تعزيـز فـهم اسـتخدامات املعلومـات اجلغرافيـة، وزيـادة فـرص 
احلصول عليها، وتكامل املعلومات اجلغرافية وتقامسها، واملساعدة يف إنشــاء اهليـاكل األساسـية 
للمعلومات املكانية على كل من الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي. وناقشت إحـدى الورقـات 
املقدمـة واحـدا مـن عـدة طـرق ممكنـة للتوفـري مـن حيـث كفـــاءة التســعري وكيــف تؤثــر علــى 
الوكـاالت الوطنيـــة لرســم اخلرائــط. واقــترحت الورقــة أنــه، نظــرا لظــهور مفــاهيم اهليــاكل 
األساسية للمعلومات املكانية، والتحول من االحتكارات الطبيعيـة الـيت توفـر املنفعـة العامـة إىل 
بيئـة جديـدة تتسـم باخلصخصـة والتنـافس والكفـاءة يف اـال االقتصـــادي، حتتــاج الوكــاالت 
الوطنية لرسم اخلرائـط إىل دراسـة مركزهـا يف أوسـاط البيانـات املكانيـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق 

بالعرض من البيانات املكانية واحلصول عليها. 
وجـرى وصـــف برامــج التعــاون التقــين الــيت يضطلــع ــا البنــك الــدويل يف أمريكــا  - ١١
الوسطى. وأشري إىل املشاريع العديدة املتصلة باألراضي الـيت اضطلـع ـا يف كـل أحنـاء أمريكـا 
الوسطى، مع إبراز املشروع اخلاص بإدارة األراضـي يف السـلفادور. وتضمنـت الورقـة املقدمـة 
مـن البنـك الـدويل معلومـات عـن الـدروس الـيت اسـتفادها مـن هـــذه التجــارب وآثارهــا علــى 
ــات  التعـاون الـدويل. كمـا عرضـت ـج البنـك الـدويل املتعلـق بإنشـاء اهليـاكل األساسـية للبيان
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ـــري مــن  املكانيـة، واألسـاس املنطقـي لدعـم البنـك هلـذه اهليـاكل بوصفـها عنصـرا رئيسـيا يف كث
املشاريع. وسيشرع البنـك يف إجـراء دراسـة اقتصاديـة لتقييـم القيمـة االقتصاديـة هلـذه اهليـاكل 
األساسية ونفعها، وبيان أا جزء رئيسي من اهلياكل األساسية للتنمية االقتصاديـة. وينبغـي أن 
تقوم فيما بعد شراكة إمنائية بني البنك الدويل واألطـراف األخـرى املهتمـة باهليـاكل األساسـية 
للبيانات املكانية، مبا يف ذلك األمم املتحدة واللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية للبيانـات 

املكانية لألمريكتني. 
وتـأكد مـــن مــداوالت جلــان املؤمتــر الثــالث أن مفــهوم اهليــاكل األساســية الوطنيــة  - ١٢
للبيانات املكانية يزداد قبوال باعتباره رصيدا أساسيا للمجتمع، علـى قـدم املسـاواة مـع الطـرق 
وشبكات االتصاالت واملرافق العامة األخرى. وقد أصبـح مـن الواضـح أن هنـاك عـدة عوامـل 
يلزم توافرها مقدما لكي ينجح أي مـن اهليـاكل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة، وتشـمل 
االستقرار السياسي الوطين، وفهم القيـادات لقيمـة البيانـات املكانيـة، ووجـود قـاعدة تشـغيلية 
للـهياكل األساسـية، والقـدرة علـى بـدء إنشـاء قواعـد بيانـات واسـعة النطـاق، وتوفـــر وســائل 
التعليم والتدريب. كما أن من املسلّم به على نطاق واسع أن االستثمار يف البيانــات األساسـية 
حيوي، وأن تزايد استخدام البيانات املكانية يف العديد مـن القطاعـات مبثابـة قـوة دافعـة لكثـري 
من االقتصادات. والتحدي الذي يواجه أوساط رسم اخلرائـط والبيانـات املكانيـة ليـس قـاصرا 
علـى كيفيـة تسـخري اإلمكانـات اهلائلـة لتكنولوجيـا املعلومـــات اجلغرافيــة واهليــاكل األساســية 
للبيانات املكانية، وإمنا يتعلق أيضا بالقدرة على إعـادة تشـكيل هيئـات رسـم اخلرائـط الوطنيـة 
وغريها من املنظمات احلكومية، وتعاوا مع بعضها البعض، ووضع املعايـري اإلقليميـة والعامليـة 

للهياكل األساسية للبيانات. 
ويـرد يف املرفقـني األول والثـاين قائمـة بـالقرارات الــ ١٠ الـيت اختذهـا املؤمتـر وجــدول  - ١٣
ـــامن لرســم اخلرائــط لألمريكتــني.  األعمـال املؤقـت املقـترح ملؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الث
وتشـتمل اخلطـــة املتوســطة األجــل للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، ضمــن الربنــامج الفرعــي ٥ مــن 
الربنـامج ٧، علـى األنشـطة الـيت أوصـى ـا املؤمتـــر واألنشــطة الالزمــة لإلعــداد ملؤمتــر األمــم 
املتحدة اإلقليمي الثامن لرسم اخلرائط لألمريكتـني الـيت تعـد ذات طـابع مسـتمر. ومـن املتوقـع 
أن تدمج هذه األنشـطة يف امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وليـس 
من املتوقع أن ينشأ عن إدراج هذه األنشطة نفقات إضافية. وترد هذه األنشـطة، ذات الطـابع 
املســتمر، يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفــــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ضمـــن البـــاب ٩ 

(الشؤون االقتصادية واالجتماعية). 
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التوصيات املرفوعة إىل الس االقتصادي واالجتماعي   ثالثا -

بـالنظر إىل املســـامهات املســتمرة واهلامــة الــيت توفرهــا تكنولوجيــات رســم اخلرائــط  - ١٤
وتطبيقــات املعلومــات اجلغرافيــة واهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة ملتخــــذي القـــرارات 
ـــزال مؤمتــرات األمــم  واملخططـني والعلمـاء واجلمـهور بصفـة عامـة، واملسـامهة اهلامـة الـيت ال ت
املتحدة اإلقليمية لرسم اخلرائط لألمريكتني واللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسـية للبيانـات 
ـــدان املعلومــات اجلغرافيــة، يوصــي املؤمتــر  املكانيـة لألمريكتـني توفرهـا للـدول األعضـاء يف مي

الس االقتصادي واالجتماعي مبا يلي: 
أن يؤيـد توصيتـه بعقـد مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن لرسـم اخلرائـــط  (أ)
لألمريكتني ملدة مخسة أيام عمل يف موعد أقصاه أوائل عـام ٢٠٠٥، مـع تركـيز رئيسـي علـى 
ـــذ جــدول أعمــال  مسـامهة رسـم اخلرائـط واملعلومـات اجلغرافيـة املسـتمرة واملعـززة لدعـم تنفي

القرن ٢١؛ 
أن يطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري، حسب االقتضـاء ويف حـدود املـوارد  (ب)
املتاحة، لتنفيذ سائر توصيات مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط لألمريكتـني. 
وبصفة خاصة، ينبغي لألمم املتحدة أن تواصل دعم أنشـطة املسـح ورسـم  اخلرائـط واهليـاكل 
األساسـية للبيانـات املكانيـة يف منطقـــة األمريكتــني وأن تواصــل، يف مجلــة أمــور، ويف حــدود 

املوارد املتاحة، تسهيل مشاركة أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية يف املنطقة. 
 

احلواشي 
االحتاد الروسي، األرجنتني، اسبانيا، إكوادور، أملانيا، الـربازيل، بـروين دار السـالم، بنمـا، بنـن، بوليفيـا، بـريو،  (١)
تركيا، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، الصني، عمان، غواتيماال، فنـزويال، فنلندا، قـربص، 
كازاخستان، الكرسي الرسويل، كندا، كوبا، كولومبيا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

الشمالية، موناكو، ناميبيا، اهلند، هندوراس، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان. 
ـــاريخ، واللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة  معـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والت (٢)
لألمريكتني، واللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية لشبكة املعلومات اجلغرافية آلسيا واحمليــط اهلـادئ، واحتـاد 
ـــة  مسـح األراضـي والقيـاس التـابع لرابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا، والرابطـة الدوليـة لرسـم اخلرائـط، واجلمعي
الدوليـة للمسـح الفوتوغـــرايف اجلــوي واالستشــعار مــن بعــد، واالحتــاد الــدويل للمســاحني، واالحتــاد الــدويل 
للجيوديسيا واجليوفيزياء، واملعهد الدويل للمسح الفضائي اجلوي وعلـوم األرض، واللجنـة التقنيـة ٢١١ التابعـة 
للمنظمة الدولية لتوحيد األمساء، واملنظمة األوروبية للجغرافيا، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، 
ومنظمة الطريان املدين الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة العواصم واملدن اإلسالمية، البنك الدويل، 

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. 
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  املرفق األول 

 قائمة القرارات 
االحتياجات اإلمنائية  - ١

بناء القدرات املؤسسية والتعليم والتدريب  - ٢
ـــاكل األساســية للبيانــات  اجلوانـب االقتصاديـة للمسـح احلديـث ورسـم اخلرائـط واهلي - ٣

املكانية اجلغرافية وبرامج إدارة األراضي 
البيانات األساسية  - ٤

إدارة األراضي واهلياكل األساسية للبيانات املكانية  - ٥
إسهام اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني  - ٦

تنفيذ اهلياكل األساسية للبيانات املكانية يف األمريكتني  - ٧
رسم اخلرائط العاملية  - ٨

الفريق العامل املعين باملعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحدة  - ٩
اإلعراب عن الشكر  -١٠
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  املرفق الثاين 

ـــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن لرســم  جـدول األعمـال املؤقـت ملؤمتـر األم
 اخلرائط لألمريكتني 

افتتاح املؤمتر.  - ١
انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين.  - ٢

أهداف املؤمتر.  - ٣
املسائل التنظيمية:  - ٤

النظر يف النظام الداخلي واعتماده؛  (أ)
إقرار جدول األعمال؛  (ب)

إنشاء اللجان الفنية وانتخاب رؤسائها؛  (ج)
تنظيم األعمال؛  (د)

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر؛  (هـ)
التقارير القطرية.  - ٥

التقـارير املتعلقـة بتنفيـذ القـرارات الـيت اختذهـا مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـــي الســابع  - ٦
لرسم اخلرائط لألمريكتني. 

تقرير اللجنة الدائمة املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني.  - ٧
التقارير املتعلقة بـاملنجزات املتحققـة يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة فيمـا يتعلـق بتنـاول  - ٨

املسائل الوطنية، واإلقليمية، والعاملية، مبا يف ذلك: 
املسائل املتصلة باالستراتيجية والسياسات واملسائل االقتصادية واملؤسسية؛  (أ)

اهلياكل األساسية للبيانات املكانية؛  (ب)
مجع البيانات اجلغرافية املكانية وإدارا ونشرها؛  (ج)

أفضل املمارسات والتطبيقات.  (د)
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ــــم املتحـــدة اإلقليمـــي الثـــامن لرســـم اخلرائـــط  اعتمــاد قــرارات وتقريــر مؤمتــر األم - ٩
لألمريكتني. 

استعراض منجزات املؤمتر.  - ١٠
جــدول األعمــال املؤقــت ملؤمتــر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســــع لرســـم اخلرائـــط  - ١١

لألمريكتني. 
 


