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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 

ــرار   ــشة واختــاذ الق ــود للمناق إدارة : بن
      املعلومات اجلغرافية العاملية

   العامليةإدارة املعلومات اجلغرافية: ازيل اإلحصائي واجلغرايف الوطينمعهد الرب    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

  موجز  
ــادرات        ــر الــذي أعــده معهــد الربازيــل اإلحــصائي واجلغــرايف الــوطين املب يــصف التقري

ويدافع التقرير عـن احلاجـة      . اجلارية حاليا لتحسني التنسيق العاملي يف جمال املعلومات اجلغرافية        
 تكامـل املعلومـات اإلحـصائية واجلغرافيـة         إىل إنشاء هيكل أساسي عاملي للبيانات املكانية وإىل       

ومـن شـأن ذلـك أن يعـزز إمكانيـة حتليـل تلـك املعلومـات وفائـدهتا يف اختـاذ                      . على حنو أفـضل   
ــسبت    . القــرارات املتعلقــة بالــسياسات العامــة  ــة الــيت اكُت ــا تبــادل اخلــربات العملي وجيــري حالي

وصـية بإقامـة شـراكة نـشطة        تر بال وخيتـتم التقريـ   . مؤخرا بفضل األنشطة اليت اضطلع هبا املعهـد       
ويـدعو اللجنـة    . وأوثق فيما بني املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط         

إىل أن تشجع الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة على إطـالق عمليـة لتيـسري التكامـل علـى حنـو                    
لفـرع اخلـامس مـن هـذا التقريـر          ويتضمن ا . أوثق بني البيانات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية     

  .نقاطا لكي تناقشها اللجنة
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حنـــو تقريـــر معهـــد الربازيـــل اإلحـــصائي      : إدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة      
واجلغرايف الوطين بشأن تنسيق وتكامل أفـضل علـى الـصعيد العـاملي مـع                

  املعلومات اإلحصائية
  مقدمة  -أوال   

وجيات اجليوفضائية املعاصرة مثل التـصدير      التطورات السريعة اليت طرأت على التكنول       - ١
أي النظــام العــاملي (بالــسواتل، والتــصوير اجلــوي، والــنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الــسواتل، 

يـسبق هلـا    ، واحلواسيب اليدوية، ونظم املعلومات اجلغرافية، قد هيأت فرصا مل   )لتحديد املواقع 
هذه التطورات بشكل خـاص يف اإلحـصاءات        ويظهر أثر   . مثيل الستخدام املعلومات اجلغرافية   

ــاءة          ــساكن، حيــث مت حتــسني كف ــدادات الــسكان وتعــدادات امل ــة يف مجيــع مراحــل تع الرمسي
التعدادات يف مراحل ما قبل العد، والعد وما بعـد العـد حتـسينا كـبريا بفـضل اسـتخدام أدوات                     

ياق إدارة الكـوارث،  وتستخدم هذه األدوات بصورة متزايدة أيـضا يف سـ         . املعلومات اجلغرافية 
إىل ذلـك،    ام األراضي، وخـدمات املرافـق، ومـا       ورصد البيئة، ومحاية املوارد الطبيعية، واستخد     

إذ أهنا تيسر مجع البيانات على جنـاح الـسرعة وتعـزز حتليـل البيانـات، وتيـسر اتبـاع هنـج مـرن            
  .ومتكامل لتبادل املعلومات ونشرها استنادا إىل إطار مكاين

 هــذه التكنولوجيــات ومــا ينــتج   مــن الواضــح بــصورة متزايــدة أن تطبيــق  وقــد أصــبح  - ٢
وهــذا مــن شــأنه أن يــثري . متمــثال يف إدارة املعلومــات اجلغرافيــة يتــسم بأمهيــة اســتراتيجية عنــها

كيـف ميكـن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة بطريقـة أفـضل علـى مجيـع املـستويات                   ) أ: (حتديني مهـا  
ما هـي طريقـة معاجلـة التفاعـل بـني املعلومـات اجلغرافيـة        ) ب( ، و)ةالوطنية واإلقليمية والعاملي (

  .واإلحصائية وتكاملها
ويــوجز هــذا التقريــر بــصورة عامــة التحــديات الــيت يطرحهــا تكــاثر البيانــات اجلغرافيــة   - ٣

ــة     ــات االجتماعي ــع البيان ــها م ــة، وأوجــه     -وتكامل ــق بالتنمي ــات أخــرى تتعل ــصادية وبيان  االقت
 اجليوفـضائية ام املعـايري التقنيـة، واالفتقـار إىل أطـر قانونيـة إلدارة املعلومـات                القصور يف اسـتخد   

ويؤكــد التقريــر خــصوصا علــى مــسألة  . الفتقــار إىل التنــسيق علــى الــصعيد العــاملي اســيما  وال
تكامل البيانات اإلحـصائية واجلغرافيـة ويـبني أن الـنظم اإلحـصائية تـستفيد بتكاملـها مـع نظـم                     

ــات اجلغرا ــات       املعلوم ــة مــن أجــل إنــشاء هيكــل أساســي للبيان ــدعم التعــداد  اجليوفــضائيةفي  ل
ويوضــح التقريــر هــذه املــسألة مــن خــالل اخلــربة الوطنيــة الــيت . واألنــشطة اإلحــصائية األخــرى

وُيختــتم التقريــر بــبعض التوصــيات الــيت قــد ترغــب اللجنــة اإلحــصائية يف   . اكتــسبتها الربازيــل
ــز نظــم املعلو   ــة تعزي ــز التكامــل علــى حنــو أفــضل     اعتمادهــا، بغي ــة وتعزي ــة الوطني مــات اجلغرافي

  .بني املعلومات اجلغرافية واإلحصائية فيما
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  إدارة املعلومات اجلغرافية  -ثانيا   
ــات       - ٤ ــة البيان ــادة كــبرية يف كمي ــات اجليوفــضائية إىل زي لقــد أدى اســتخدام التكنولوجي

 إمكانيـة احلـصول علـى صـور كانـت      وتتـوفر لنـا يف الوقـت احلاضـر       . املكانية اليت جتمع وحتفظ   
ويف عقـود قليلـة   . ستكلفنا تكاليف باهظة ويتطلب احلصول عليها خرباء متخصـصني متـدربني     

فقــط، زاد عــدد مــستخدمي البيانــات اجلغرافيــة زيــادة كــبرية يف أرجــاء العــامل ولــيس مثــة هنايــة  
اســع يف الــصحافة منظـورة هلــذه الزيــادة؛ وميكــن بـسهولة رؤيــة آثارهــا وتوثيقهــا علـى نطــاق و   

وزادت جملدات البيانات زيادة هائلة بتكامل البيانات الوصـفية         . الشعبية من قبل خرباء كثريين    
مــع اخلــرائط والبيانــات  ) إليهــا الدميغرافيــة، واالجتماعيــة، واالقتــصادية، واإليكولوجيــة، ومــا (

 تؤديها اخلرائط لـدعم     يتيع الوظيفة التقليدية ال   ومت بالفعل توس  ). اخلصائص اجلغرافية (اجلغرافية  
ولقد ظهرت، بطرق عديدة، خـدمات رسـم اخلـرائط بـصفتها عـامال            . االستخدامات املعاصرة 

جديدا لالتصال اجلغرايف، وذلك بفضل نـشر البيانـات وتـسخريها ومقارنتـها بـصورة تعاونيـة،          
 مـن خـالل خـدمات مـزج اخلـرائط وخـدمات خـادوم               ،من قبل مئات املاليني من املستخدمني     

  .األخرى خلرائطا
ومع اإلجنـازات الـيت حتققـت بفـضل تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت الـيت حتفـز                     - ٥

 بعـض التحـديات     اجليوفضائيةاملعلومات  /على إجياد أعمال جديدة، يواجه جمتمع رسم اخلرائط       
 كيفيـــة تـــسخري اإلمكانـــات اهلائلـــة الـــيت توفرهـــا التكنولوجيـــات : البالغـــة األمهيـــة املتمثلـــة يف

التطبيقـــات علـــى  علـــى الـــصعيدين احمللـــي والـــوطين إىلاجليوفـــضائية مبـــا يتجـــاوز التطبيقـــات 
 اجليوفـضائية البيانـات    قيـق اإلدارة املتكاملـة جملموعـات      الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وكيفيـة حت     

باســتخدام شــبكة االنترنــت ووســائط متعــددة بغيــة نــشر املعلومــات املطلوبــة مــن أجــل اختــاذ     
  .املستدامة احلامسة لتدعيم التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئيةالقرارات 

ومن منظور وطين، كان للسياق اجلديد الذي يتميـز مبنافـسة اقتـصادية وطلـب متزايـد                  - ٦
على منتجات املعلومات اجلغرافية أثر كبري يف االحتكارات التقليدية اليت أنشئت لتقـدمي منفعـة               

. زيد من الكفاءة فيما يتعلق بتوفري البيانات املكانيـة واحلـصول عليهـا            عامة، تؤدي إىل حتقيق امل    
األمر الذي يفسر ضرورة قيام أطراف ناشطة عديدة يف جمال املعلومات اجلغرافية، مبـا يف ذلـك       
ــة مــن أجــل      ــالنظر يف موقفهــا يف جمتمــع البيانــات املكاني ــة لرســم اخلــرائط، ب الوكــاالت الوطني

وبغية حتسني احلوكمة وحتقيق منـافع اقتـصادية     . ى الصعيد القطري  ضمان احلوكمة الرشيدة عل   
 - هيكـل أساسـي للبيانـات املكانيـة          -للبلد، يستلزم األمر وضع إطار موحد للبيانات املكانيـة          

ــرتبط        ــيت ت ــستخدمني، واألدوات ال ــة، واخلــدمات، وامل ــات الفوقي ــات، والبيان ــا البيان ــع مع جيم
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 تيـسري اسـتخدام البيانـات املكانيـة لتطبيقـات عديـدة علـى حنـو                 ارتباطا تفاعليـا فيمـا بينـها بغيـة        
  .يتسم بالكفاءة واملرونة

وعلى الصعيد اإلقليمـي، ينـشأ التعـاون بـشأن املـشاريع اجلغرافيـة علـى غـرار مـا عليـه                        - ٧
احلال يف النظام املرجعي اجلغرايف املركزي لألمريكيتني، وهـو نظـام مرجعـي جيوديـسي أنـشئ                 

وجيري يف أوروبا، حاليا اختاذ خطـوات أكـرب لتطـوير هيكـل أساسـي شـامل                 . يةللقارة األمريك 
وتتـوخى هـذه    .  يعرف باسم البنية األساسية للمعلومات املكانيـة يف أوروبـا          -للبيانات املكانية   

 مـن أجـل رسـم الـسياسات يف سـائر أحنـاء اجلماعـة        اجليوفـضائية املبادرة تيـسري إتاحـة البيانـات       
ؤخرا مشروع اإلطار املرجعي اجليوديـسي األفريقـي مـن أجـل إجيـاد إطـار                وأنشئ م . األوروبية

ــاملرجع اجليوديــسي    . مرجعــي جيوديــسي موحــد ألفريقيــا  وُنفِّــذ يف آســيا عمــل مماثــل يتعلــق ب
ومت إنـشاء صـفحة بابيـة     ) املشروع اجليوديسي اإلقليمي آلسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ         (للمنطقة  

ــشأن اهل   ــادل املعلومــات ب ــة احملــيط     ملركــز تب ــة يف آســيا ومنطق ــات املكاني يكــل األساســي للبيان
ومنذ وقت طويل تدعم األمم املتحدة إدارة املعلومات اجلغرافية يف األمريكيتني وآسـيا            . اهلادئ

  .ومنطقة احمليط اهلادئ من خالل مؤمتراهتا اإلقليمية لرسم اخلرائط
جلارية يف الوقت احلاضر، مبا فيهـا منـو        ونظرا للبعد العاملي للتغريات السياسية الرئيسية ا        - ٨

محايـة الـنظم   (السكان، وتغري املنـاخ، وإدارة الكـوارث، ورصـد البيئـة ومحايـة املـوارد الطبيعيـة                 
ــاه   ــوارد املي ــة، وإدارة م ــا، ومكافحــة      /اإليكولوجي ــذار هب ــاخ واإلن ــأحوال املن ــؤ ب ــة، والتنب الطاق

تنــشأ احلاجــة إىل ) سان، ومــا إىل ذلــكالتــصحر، والعوامــل البيئيــة الــيت تــؤثر علــى صــحة اإلنــ  
 حقـا أنـه ال يوجـد يف الوقـت           دهشومـن املـ   . التنسيق على حنـو أفـضل وإجيـاد حلـول متكاملـة           

 ميكــن فيــه مناقــشة  - يقــارن باللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة  -احلاضــر أي منتــدى عــاملي 
، يصبح فيمـا يبـدو املكـان    فمثل هذا املنتدى احلكومي الدويل. قضايا إدارة املعلومات اجلغرافية  

الطبيعي ملعاجلة قضايا من قبيل التنسيق واحلوكمة، وتطوير أدوات مشتركة وإتاحة منـرب ميكـن               
  .من خالله تبادل اخلربات العملية ومن مث، تتعزز القدرات الوطنية، وال سيما يف الدول النامية

  
  تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية  -ثالثا   

بيانــات اإلحــصائية، مبــا يف ذلــك كــثري مــن بيانــات التنميــة، مثــل البيانــات         تــدور ال  - ٩
.  بيانـــات مرجعيـــة جغرافيـــة االقتـــصادية والـــصحية، حـــول أنـــشطة بـــشرية ميكـــن أن تـــصبح  

يسلم بصورة متزايدة باجلغرافيا بـصفتها العامـل الرئيـسي جلميـع اإلحـصاءات الوطنيـة                 وبالفعل
ومن شأن تكامـل املعلومـات   . جتهيزها وختزينها وجتميعها  عمليا، وتوفر هيكال جلمع البيانات و     

اجلغرافية والتطبيقات اإلحصائية أن حيقق مزايا كبرية للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة ألنـه يقلـل                 
التكلفة ويوفر الوقت املطلوب جلمع املعلومات وتصنيفها وتوزيعها، ويزيد من عدد اخلـدمات             
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 مث يزيـد إىل حـد كـبري مـن عائـد االسـتثمار يف مجـع                  ومن استخدام املعلومات اإلحصائية ومـن     
  .البيانات

وتترتـب علـى    . ورسم اخلرائط نشاط مـن أهـم النـشاطات احلامسـة إلجـراء التعـدادات                - ١٠
ة يف نوعيــة مســدقــة حتديــد منــاطق العــد ونوعيــة مــا تعرضــه علــى خريطــة مــن اخلــرائط آثــار حا  

زة اليدويــة مــع نظــام املعلومــات اجلغرافيــة ولقــد أدت زيــادة اســتخدام األجهــ. البيانــات اجملمعــة
 عن طريق السواتل جلمع البيانات املكانية وحتديـد         واخنفاض تكاليف التصوير اجلوي والتصوير    

ــة مــن أجــل عــرض معلومــات        ــاطق العــد اإلحــصائي، فــضال عــن نظــام املعلومــات اجلغرافي من
الوقــت احلاضــر جتمــع  ويف . التعــدادات، إىل حتــسني رســم خــرائط التعــدادات حتــسينا أساســيا  

البيانات اجلغرافية وتوزع وميكن احلصول عليها والتحكم فيها، من قبل مقـدمني ومـستخدمني          
ومبقــدور نظــام املعلومــات اجلغرافيــة أن يــدعم  . متعــددين، بطــرق أكثــر ســهولة عــن ذي قبــل  

مجـع  تكامـل   : املراحل التشغيلية الرئيسية الثالث ألي مكتـب مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة              
البيانات امليدانية؛ وجتهيز البيانـات اإلحـصائية؛ ونـشر البيانـات ودعـم الدراسـات االستقـصائية                 
اإلحصائية باستخدام خرائط ميكن توفريها عن طريق اإلنترنت إلتاحتها للجمهور علـى نطـاق              

  ).انظر الشكل األول(واسع 
  

  الشكل األول    
    دورة التعداد    

  
  
  
  
  
  
  
  
      
  .حصاءاتشعبة اإل  :املصدر  
  

     لعدا
اخلــــرائط تــــدعم مجــــع البيانــــات

 ورصدها 

    قبل العد 
تــوفر أساســا لرســم اخلــرائط مــن أجــلاخلــرائط 

 حتديد مناطق العد

التعدادقبل
 التعداد

التعدادبعد

   العدبعد
تيسر حتليل البيانات، وعرضـها، ونـشرها،اخلرائط  

 وتدعم مشاريع املسح خالل عقد بعد التعداد

 

 مناذج املسح
 عداد دوارت
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ــسريع للبيانــات     - ١١  مــع شــىت البيانــات األخــرى، مبــا فيهــا    اجليوفــضائيةأســفر التكامــل ال
 االقتــصادية وحتليلــها ومنذجتــها عــن زيــادة فهــم ديناميــات -البيانــات الدميغرافيــة واالجتماعيــة 

ــة  ــر دقــة وآنيــ   -اهلياكــل االجتماعي ــة وســاعد يف إجيــاد معلومــات أكث ة  االقتــصادية والدميغرافي
وعلى سبيل املثال، ثبت أن هـذا التكامـل لـه           . وحمايدة من أجل اختاذ القرارات على حنو أفضل       

ومبقـدور العلمـاء والـدميغرافيني      . أمهية حامسة لتحسني االستعداد التشغيلي والتصدي للكوارث      
ــل وقــوع       ــصور واإلحــصاءات امللتقطــة قب ــارنوا ال ــسواتل، أن يق ــصوير بال بفــضل اســتخدام الت

. وبعد وقوعها لتقدير مقدار املعونـة الـيت يـتعني ختصيـصها للمنـاطق املأهولـة بالـسكان                 الزالزل  
ــادة اســتخدام البيانــات       ــصلة بزي ــة ذات ال ــاك الكــثري مــن مثــل هــذه األمثل ــضائيةوهن  يف اجليوف

  . االقتصادية والدميغرافية والبيئية-التحليالت االجتماعية 
ويف كـثري مـن احلـاالت،       . بريا مـن بلـد إىل آخـر       وتتفاوت الترتيبات املؤسسية تفاوتا ك      - ١٢

تقوم منظمات خمتلفـة بأنـشطة مجـع البيانـات اإلحـصائية ومجـع البيانـات املكانيـة، مبـا يف ذلـك                       
وغالبا ما ينتج ذلك عـن االفتقـار إىل معـايري مـشتركة ممـا يـؤدي إىل                  . إنتاج اخلرائط املواضيعية  

غـري أنـه توجـد      .  مثل نقص توثيق البيانـات     عدم توافق البيانات ويسبب مشاكل نوعية أخرى،      
رابطة وثيقة بني اجلغرافيا واإلحصاء، يف البلدان اليت تتكامل فيها الوكاالت الوطنيـة لإلحـصاء               

  .ورسم اخلرائط تكامال مؤسسيا حتت نفس السقف؛ ويصدق هذا على الربازيل واملكسيك
ــدان تكتــ      - ١٣ ــا برحــت البل ــات املؤســسية، م ــدة أن  ومبعــزل عــن الترتيب ــصورة متزاي شف ب

مبستطاعها تعزيز مواطن القـوة لـدى الوكـاالت الوطنيـة لإلحـصاء ورسـم اخلـرائط مـن خـالل                     
 وهــو ترتيــب مؤســسي ييــسر )١(يــشار إليــه بأنــه اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات املكانيــة مــا

تويات تبادل البيانات والتعاون بـني قطاعـات احلكومـة علـى شـىت املـستويات مبـا يف ذلـك املـس                     
وعلـى سـبيل املثـال، باملـستطاع تبـادل طبقـات البيانـات األساسـية                . الوطنية واإلقليميـة واحملليـة    

ــوطين بــني مــستخدمني       ــة الــيت ينتجهــا املكتــب اإلحــصائي ال ــدميغرافيا واحلــدود اإلداري مثــل ال
 عنـصران   وهاتان الطبقتان مها  . كثريين، مما يؤدي إىل إزالة التكلفة املترتبة على ازدواج اجلهود         

  .هامان يف أي هيكل أساسي وطين للبيانات املكانية
غــري أنــه فيمــا يتعلــق ببلــدان ناميــة كــثرية، مــا زال اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات     - ١٤

ــشائه    ــة إلن ــة األولي ــة يف املرحل ــف      . املكاني ــى خمتل ــة عل ــار إىل سياســات عام ــضا افتق ــاك أي وهن

_________________ 
اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات املكانيــة هــو اهليكــل الــذي جيمــع بــني التكنولوجيــا والــسياسات واملعــايري    )١(  

صول علـــى البيانـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة وجتهيزهـــا وختزينـــها وتوزعيهـــا  واملـــوارد البـــشرية الـــضرورية للحـــ 
ــسني ــتخدامها  وحتـ ــع         (اسـ ــى املوقـ ــوافر علـ ــة املتـ ــات املكانيـ ــة للبيانـ ــية العامليـ ــل األساسـ ــل اهلياكـ ــر دليـ انظـ

www.gsdi.org/gsdicookbookindex.(  
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ولـذلك مـن األمهيـة احلامسـة     . فيـة واإلحـصائية للتنميـة   املستويات فيمـا يتعلـق باملعلومـات اجلغرا      
مبكــان توعيــة الــسياسيني ورامســي الــسياسات بــشأن جــدوى وتطبيقــات البيانــات املكانيــة مــع   

ويف هــذا الــصدد، ينبغــي أن تواصــل شــعبة اإلحــصاء يف األمــم املتحــدة    . البيانــات اإلحــصائية
ة والوكـاالت الوطنيـة لرسـم اخلـرائط         تشجيع إقامة الشراكات بني املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـ         

وأن تعــزز مفهــوم اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات املكانيــة ودوره احلاســم بــصفته األســاس  
  .للهيكل األساسي للبيانات املكانية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

  
  اهليكل األساسي الوطين للبيانات املكانية يف الربازيل  -رابعا   

ل، تقوم منظمات القطاع العام يف مجيع اجملاالت احلكوميـة، بإنتـاج البيانـات              يف الربازي   - ١٥
زال مــن الــصعب علــى  وبــالرغم مــن ذلــك، مــا .  وتعهــدها واقتنائهــااجليوفــضائيةواملعلومــات 

 املتـوافرة، ومعرفـة خصائـصها، واجلهـة الـيت           اجليوفـضائية املستخدم أن جيد جمموعـات البيانـات        
تتوفر بالفعل جملدات كبرية من تلـك البيانـات         : وبعبارة أخرى . ليهاتتعهدها وكيفية الوصول إ   

يف املنظمات احلكومية الربازيلية، ولكن يصعب حىت علـى صـانعي القـرارات يف القطـاع العـام                  
ولـذلك، فـإن أول املتطلبـات إلنـشاء هيكـل أساسـي للبيانـات         . العثور عليها أو الوصـول إليهـا      

 لألصــول احلاليــة للمعلومــات    اجليوفــضائية البيانــات الفوقيــة   املكانيــة يف الربازيــل هــو تــوفري     
  . أو للمجموعات اليت تتعهدها منظمات القطاع العاماجليوفضائية

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٧ املـؤرخ    ٦٦٦٦وقد أنـشئ مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـم              - ١٦
كانيـة، املعـروف   الـوطين للبيانـات امل    إطـار قـانوين ملـشروع اهليكـل األساسـي الربازيلـي      ٢٠٠٨

  :بغية ما يلي ،باللغة الربتغالية“ INDE”اختصارا باسم 
 وإنتاجهـا وختزينـها واحلـصول       اجليوفـضائية تعزيز العمل علـى تنظـيم البيانـات           )أ(  

عليهــا وتبادهلــا ونــشرها واســتخدامها والــيت تــرد مــن املنظمــات احلكوميــة يف مجيــع املــستويات 
  واليت هتدف إىل تنمية البلد؛

تعزيز استخدام املعايري واملواصفات اليت أقرهتا اللجنة الوطنيـة لرسـم اخلـرائط،               )ب(  
   من قبل املنظمات احلكومية على مجيع املستويات؛اجليوفضائيةيف إنتاج البيانات 

منع ازدواج اجلهود وهدر املوارد من ِقبل املنظمـات احلكوميـة، يف مـا يتـصل                  )ج(  
ك مـن خـالل إطـالق البيانـات الفوقيـة املنـاظرة مـن ِقبـل تلـك             وذلـ  اجليوفضائيةباقتناء البيانات   

  .املنظمات
وطبقا لإلطار القانوين ملـشروع اهليكـل األساسـي الربازيلـي الـوطين للبيانـات املكانيـة،                   - ١٧

 وتتعهـدها  اجليوفـضائية تلتزم مجيع املنظمات االحتادية اليت تنتج جمموعات البيانات واملعلومـات           
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البيانات واملعلومات اجلغرافيـة واملكانيـة، مبـا يف ذلـك البيانـات             ” جمموعات   بتوفري ما لديها من   
ُيـــسمى بالـــدليل الربازيلـــي للبيانـــات   الفوقيـــة املنـــاظرة، وإتاحتـــها للجمهـــور عـــن طريـــق مـــا 

واالســتثناء الوحيــد هلــذه القاعــدة يتعلــق بالبيانــات املقيــدة والــسرية ذات الــصلة    . اجليوفــضائية
، بـصفته نظامـا   ٦٦٦٦/٠٨ويرد تعريف للـدليل يف املرسـوم رقـم          . وطينباألمن االجتماعي وال  

خلـوادمي البيانــات املوزعــة علــى شـبكة اإلنترنــت، مــن أجــل مجـع منتجــي البيانــات واملعلومــات    
، ومــــديريها ومــــستخدميها يف الفــــضاء اإللكتــــروين تيــــسريا لتخــــزين البيانــــات اجليوفـــضائية 
  .وتبادهلا واحلصول عليها صلةال  واخلدمات ذاتاجليوفضائيةواملعلومات 

وال ُيطلــب مــن املنظمــات احلكوميــة واحملليــة يف القطــاع العــام الربازيلــي، أن تــوفر           - ١٨
ولكن مـن املتوقـع أهنـا    . ، أو بياناهتا الفوقية املناظرةاجليوفضائيةللجمهور أصوهلا من املعلومات    

ــدليل الربازيلــي للبيانــات     ــة مبــشروع ال ــزم طواعي ــا  ضائيةاجليوفــســوف تلت ــدرك املزاي ــدما ت ، عن
ومثـة دور آخـر مـن املتوقـع أن يقـوم بـه              . الشاملة اليت ستتحقق بقرارها املرتبة علـى دعمهـا هلـا          

القطاع اخلاص يتعلق بقدرته على إنتاج منتجـات وخـدمات جديـدة ذات قيمـة مـضافة ينبغـي                   
 مـشروع اهليكـل   أن تالئم خصائص املستخدمني املتنوعـة إىل حـد كـبري والطلبـات املنبثقـة عـن              

ــد         ــك إىل احلجــم املتزاي ــضل يف ذل ــة، ويرجــع الف ــات املكاني ــوطين للبيان ــي ال األساســي الربازيل
  . اليت سيتم توفريها للمستخدمني بطريقة منظمةاجليوفضائيةللبيانات 

وينـص املرسوم أيضا على أنه ينبغي ألي مـستخدم يـتم حتديـده علـى النحـو الـصحيح                     - ١٩
 أن يكـون قـادرا علـى    “SIG Brasil” اجليوفـضائية عن طريق الصفحة البابية الربازيلية للبيانات 

 الرقميـة الـيت سـوف تتـوفر باجملـان عـن طريـق الـدليل                اجليوفـضائية الوصول إىل مجيع املعلومات     
  .اجليوفضائية للبيانات الربازيلي

ويؤدي معهـد الربازيـل اإلحـصائي واجلغـرايف الـوطين واللجنـة الوطنيـة لرسـم اخلـرائط                     - ٢٠
وقـــد وضـــعت اللجنـــة   . دورا هامـــا يف بنـــاء اهليكـــل األساســـي الـــوطين للبيانـــات املكانيـــة      

دمتـها إىل   لرسم اخلرائط خطة عمل لتنفيذ اهليكل األساسي الوطين للبيانات املكانية وق           الوطنية
ــل يف     انظـــر  (٢٠٠٩مـــايو /أيـــار ٢٧وزارة التخطـــيط وشـــؤون امليزانيـــة واإلدارة يف الربازيـ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo.(  
  

  اخلربة الربازيلية العملية يف جمال تكامل البيانات اجلغرافية واإلحصائية  -خامسا  
ي الـوطين للبيانـات املكانيـة أن        من شـأن دمـج البيانـات اإلحـصائية يف اهليكـل األساسـ               - ٢١

يفتح آفاقا جديدة، على أساس إمكانية ربط تلـك البيانـات جبميـع طبقـات البيانـات األخـرى،                   
ومتكن هـذه التكنولوجيـات اجلديـدة القائمـة         . الصلة باملوارد الطبيعية والبيئة    مثل البيانات ذات  
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تعـدادات رقميـة بالكامـل،      على أساس اإلنترنت املكتب اإلحصائي الـوطين مـن إنتـاج خـرائط              
ودمــج اخلــرائط، وحــدود جمــاالت العــد، وملفــات البيانــات والنــصوص، فــضال عــن ملفــات      

ــاوين ــة بتكــاليف     . العن ــوافر التــصوير املــداري واجلــوي احلــايل العــايل الدق وميكــن أن يــساعد ت
  .منخفضة يف حتديث خرائط التعداد

صائية واجلغرافيـة بالتحـضري لعمليـة تعـداد         ويقوم املعهد الربازيلي الوطين للبيانات اإلح       - ٢٢
وجيري حالياً إعداد خرائط التعداد باالسـتخدام الواسـع النطـاق للـصور             . ٢٠١٠السكان لعام   

املرســلة عــن طريــق الــسواتل، علمــا بــأن هــذه اخلــرائط ســوف تــستخدم لتخطــيط العمليــات      
الـوطين للبيانـات    وتوجيهها، ولذلك فهي سوف تشكل مـوردا ثريـا إلنـشاء اهليكـل األساسـي                

ــة ــتيعاب    . املكانيــ ــة الســ ــراءات الداخليــ ــثري يف املاضــــي لتكييــــف اإلجــ ولقــــد مت عمــــل الكــ
ــائج      التكنولوجيــات اجلديــدة املتــوافرة وحتــسني أنــشطة مجــع البيانــات ودعــم الرصــد ونــشر نت

 جهــاز مــن ٨٠ ٠٠٠ عنــدما اســُتخدم ٢٠٠٧وقــد حتقــق تقــدم هــام يف تعــداد عــام   . التعــداد
 الرقمــي الشخــصي لــضمان مراقبــة اجلــودة يف وقــت االستقــصاء ورصــد مجــع  أجهــزة املــساعد

وقد يّسر هذا اإلجراء إمكانية اإلسـناد اجلغـرايف   . البيانات يف مجيع البلديات يف الوقت احلقيقي    
ــة   ــشآت الريفي ــك   (للمن ــا إىل ذل ــدارس، وم ــزارع، وامل ــساعد الرقمــي    ) امل ــزة امل ــث أن أجه حي

وفيمـا يتعلـق بتعـداد الـسكان        . ظـام العـاملي لتحديـد املواقـع       الشخصي كانت مزودة بأجهزة الن    
ــام  ــا يزيـــد عـــن  ٢٠٠٧لعـ ــام   ٧٠ ٠٠٠، مت حتويـــل مـ ــداد إىل النظـ ــد التعـ ــاطق عـ ــة ملنـ  خريطـ

، مـن  ٢٠١٠، وفيمـا يتـصل بتعـداد الـسكان لعـام      SIRGAS 2000اجليوديسي اجلديـد املـسمى   
  .رائط مناطق عد التعداد خريطة من خ٢٨٠ ٠٠٠املتوقع أن يزيد هذا الرقم ليصل إىل 

، يتمثـل   ٢٠٠٧ومثة جهد أساسي آخر ُشرع فيه يف سياق عملية تعداد الـسكان لعـام                 - ٢٣
، جيـري حاليـاً اختـاذ خطـوة         ٢٠١٠وفيمـا يتعلـق بتعـداد عـام         . يف إعداد سجل وطين للعنـاوين     

ط جمموعـة املبـاين احملاطـة بـشوارع يف خـرائ          صور  بـ ربط سجالت العناوين    على أساس   أخرى،  
ومن شأن ذلك أن ُيحسن أنـشطة مجـع البيانـات، وييـسر إجـراء املقـابالت              . التعدادات الرقمية 

 الستعمال كل جزء من صورة جمموعة املباين احملاطـة بـشوارع الـيت              ٢٠١٠املتعلقة بتعداد عام    
ــاوين      ــة احلـــصول علـــى العنـ ــزة املـــساعد الرقمـــي الشخـــصي إلتاحـ ــة أجهـ تظهـــر علـــى شاشـ

وسـوف يـؤدي ذلـك إىل زيـادة         . رة لذلك املكان من جمموعة املباين احملـددة       واالستبيانات املناظ 
. إمكانيــات نــشر البيانــات علــى أســاس ربــط بيانــات التعــدادات بــأجزاء خمتلفــة مــن األراضــي  

  .ويوضح الشكل الثاين هذه اإلمكانيات اجلديدة للنشر
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  الشكل الثاين    
  طرق جديدة لنشر البيانات    

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ــة      وطــو  - ٢٤ ــضاً أدوات برناجمي ــة أي ــات اإلحــصائية واجلغرافي ــوطين للبيان ــل ال ر معهــد برازي
علمــا بــأن قاعــدة .  إلنتــاج خــرائط التعــدادSisMapلقواعــد البيانــات اجلغرافيــة وخــرائط املــدن 

البيانات اجلغرافية عبارة عن برنامج مستقل يستخدم لتحديث خـرائط البلـديات احلـضرية الـيت          
 نسمة، يف حـني ُيـستخدم برنـامج خـرائط املـدن الـذي يعتمـد          ٢٠ ٠٠٠يقل عدد سكاهنا عن     

على شبكة اإلنترنت لتحديث خرائط املدن الكبرية، مـدجما مجيـع البيانـات املنتجـة فيمـا يتعلـق                   
 - مبا يف ذلك اخلرائط اليت يـتم إنتاجهـا باسـتخدام قاعـدة البيانـات اجلغرافيـة              -خبرائط التعداد   

 مكتـب صـغري مـن    ٥٠٠ وينطوي مشروع اإلنتاج على أكثر من  .ورصد كامل عملية اإلنتاج   
 مكتبا حكوميا من أجل مراقبة اجلودة ومقـر املعهـد           ٢٧املكاتب التابعة يف سائر أحناء البلد، و        

ومـــن املزمـــع أن تـــصبح خـــرائط املـــدن هـــي الناشـــر الرئيـــسي . الـــذي يـــدمج مجيـــع البيانـــات
 ويتركـز  SIG Brazil اجليوفـضائية يليـة للبيانـات    للـصفحة البابيـة الرباز  اجليوفـضائية للمعلومـات  

ولكــن يف املراحــل التاليــة سينــصب التركيــز علــى . االهتمــام حاليــا علــى رســم خــرائط التعــداد
  .إنتاج اخلرائط الطبوغرافية واملواضيعية

الربازيل، يتعلـق     مع اإلحصاءات يف   اجليوفضائيةومثة مثال آخر على تكامل املعلومات         - ٢٥
ولــيس باملــستطاع، بــسبب األبعــاد القاريــة هلــذه املــسألة،  .  األحــراج يف األمــازونبرصــد إزالــة

قيـاس األثــر املترتــب علــى األعمــال البــشرية يف األمــازون بــدون اســتخدام التــصوير عــن طريــق  
وتستخدم احلكومة الربازيلية نظامني دائمـني لرصـد إزالـة األحـراج يف هـذه املنطقـة،                 . السواتل

 :طرق جديدة لنشر البيانات
   الشارع-
ــشوارع- ــة عمــارات حماطــة بال  جمموع

  من كل جانب
  مناطق هندسية-

 مناطق العد: وحدات أساسية للنشر
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ــان باســم   ــضاء     PRODES و DETERُيعرف ــوطين ألحبــاث الف ــد ال ــا املعه ــع  ( طورمه ــر املوق انظ
http://www.obt.inpe.br/prodes/   واملوقع http://www.obt.inpe.br/deter/  وميكن ).  على التوايل

ــع بــني بيانــ   ات إزالــة األحــراج وبــني عمليــات جــرد الغابــات واستقــصاءات النباتــات،        اجلم
مباشرة حلجم األخـشاب املـستخرجة     غريباستخدام ُنظم املعلومات اجلغرافية، لتقدمي تقديرات     

ومثـة مثـال علـى تلـك التقـديرات لبلديـة تايلنـديا              . من الغابات يف منطقـة معينـة أو وقـت معـني           
 أنـه   PRODESويفيـد برنـامج     ). الـشكل الثالـث    (٢٠٠٦ و   ٢٠٠١باألمازون فيما بني عـامي      

وتـشري مثـان   .  كيلـومترا مربعـا    ٦٣٣خالل هذه الفترة متت إزالة األحـراج مـن مـساحة قـدرها              
مواقع منوذجية جلرد الغابات بـالقرب مـن بلديـة تايلنـديا مـن نفـس نـوع النباتـات إىل متوسـط                       

وبعـد  ). انظـر الـشكل الرابـع     ( املنطقـة    مكعبـا يف اهلكتـار مـن اخلـشب يف           مترا ٢٦٢,٣٧قدره  
إجراء عملية حساب بسيطة حلجم اخلشب املستخرج من هذه البلدية تـبني أن كميـة اخلـشب                 

وميكـن  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ مليون متر مكعب فيمـا بـني عـامي           ١٦املستخرج كانت أكثر من     
  .استخدام تلك التقديرات استخداماً مفيداً جدا لتسجيل حسابات األحراج

  
  شكل الثالثال    

  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١املنطقة اليت أُزيلت منها األحراج يف بلدية تايلنديا يف الفترة من     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

 تايلنديا
٢٠٠٦

  تايلنديا
٢٠٠١

http://www.obt.inpe.br/prodes/�
http://www.obt.inpe.br/deter/�
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  الشكل الرابع    
  مواقع منوذجية جلرد األحراج بالقرب من بلدية تايلنديا    

  الشكل الرابع    
  مواقع منوذجية جلرد األحراج بالقرب من بلدية تايلنديا    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  استنتاجات ومقترحات للعمل  -سادسا  
رابط اجلغرافيــا واإلحـصاء وبــأن التوزيـع املكــاين للمؤشــرات   يـسلم بــصورة متزايـدة بتــ    - ٢٦

االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة يوجـه القـرارات الـسياسية يف مجلـة مـن اجملـاالت منـها التنميـة                     
اإلقليمية، وتقدمي اخلدمات، وختطيط املوارد ومن األمثلة على ذلك الفوائد املترتبة علـى الـربط               

ــشي   ــها يف البعــد     بــني إحــصاءات األســر املعي ــة واملعــرب عن ــة والريفي ة وبــني اإلحــصاءات الزراعي
واحلق أن خربة الربازيل قد أكدت اإلمكانات اليت توفرها التكنولوجيات اجليوفـضائية            . املكاين

ــا هلــا أمهيــة       لتــدعيم وحتــسني عمليــات رســم خــرائط التعــداد كمــا أبــرزت حقيقــة أن اجلغرافي
تجربة أيضا أن تنفيذ قواعد البيانات اجلغرافيـة لتـدعيم          وأوضحت ال . مركزية يف أنشطة التعداد   

عمليــة التعــداد برمتــها أصــبح يــسري بــسبب إدارة األنــشطة اجلغرافيــة واإلحــصائية علــى أســاس  
وفيمــا يتعلــق ببلــدان كــثرية أخــرى، تعتمــد املمارســات الوطنيــة لبنــاء . نفــس اإلطــار املؤســسي

ة تقــوم هبــا الــسلطات الوطنيــة لإلحــصاءات  قاعــدة قويــة جلغرافيــا التعــداد علــى جهــود تكافليــ  
  .واملتعاقدين من اخلارج، فضال عن الشراكات مع السلطات اجلغرافية الوطنية

بلدية تايلنديا
)٢٠٠١(

الواطئةطقغابات مطرية كثيفة يف املنا
غابات مطرية كثيفة يف املناطق دون اجلبلية
مناطق نشاط بشري
كامبريانا
ماء

الواطئةاملناطقجرد احلراجة يف الغابات املطرية الكثيفة يف
جرد احلراجة يف املناطق دون اجلبلية
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واســتنادا إىل املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر تقتــرح الربازيــل بــأن توصــي اللجنــة       - ٢٧
غـي أن يـشارك املكتـب    ينب: اإلحصائية البلدان باعتماد هذا النهج بصفته منوذجا يتسم بالكفاءة 

اإلحـــصائي الـــوطين بنـــشاط، يف شـــراكة مـــع الـــسلطات الوطنيـــة األخـــرى، يف تطـــوير نظـــام  
وبعبــارة أخــرى ينبغــي تــشجيع . معلومــات وطــين متكامــل للمعلومــات اجلغرافيــة واإلحــصائية 

املكاتب اإلحصائية الوطنية على معاجلة أنشطة نظام املعلومات اجلغرافيـة ورسـم اخلـرائط ذات               
صلة بالتعــدادات ضــمن نطــاق هيكــل أساســي للمعلومــات يف كــل قطاعــات احلكومــة، مــع   الــ

ويــشري ذلــك إىل . التركيـز علــى التعــاون املؤســسي مــن خــالل هيكـل أســاس للبيانــات املكانيــة  
ضرورة التسليم على الصعيد الوطين على حنـو أكثـر وضـوحا بالتعـاون بـني قطـاعي املعلومـات                   

ويف سـياق النظـام اإلحـصائي العـاملي ينبغـي           . استراتيجي للتنمية اجلغرافية واإلحصائية كمجال    
أن تواصل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة التأكيـد علـى أن البيانـات املكانيـة هـي أداة هلـا                     
أمهيتها لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنيـة، وأن تواصـل تعزيـز اجلهـود التعاونيـة املبذولـة حاليـا                   

إلقليمي، وخباصة يف املكاتب اإلحصائية الوطنيـة والوكـاالت الوطنيـة    على الصعيدين الوطين وا  
وينبغــي أن تواصــل عملــها لتعزيــز مفهــوم اهليكــل األساســي الــوطين للبيانــات  . لرســم اخلــرائط

املكانية على الصعيد القطري فضال عن اتساق اهليكل األساسي العاملي للبيانـات املكانيـة علـى                 
  .مترات اإلقليمية لرسم اخلرائطالصعيد العاملي من خالل املؤ

ــزام         - ٢٨ ــب الت ــدة تتطل ــضائية اجلدي ــات اجليوف ــذه التكنولوجي ــى أن ه ــد عل ــصدد التأكي وب
احلكومات الوطنية وحشد موارد كثرية على الصعيد الوطين، وأهنا تتطلب أيضا حشدا متـسقا              

ية لألمـم املتحـدة   على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، توصي الربازيل بأن تطلب اللجنة اإلحـصائ        
من األمـني العـام أن يعـد تقريـرا عـن رؤيـة عامليـة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة، تتجـاوز أنـشطة                         

 اجليوفـضائية رسم اخلرائط التقليديـة حنـو هنـج مـرن ومتكامـل إزاء هيكـل أساسـي للمعلومـات                    
 آليـات للتنـسيق    واملعلومات اإلحصائية على الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية، وتقتـرح إنـشاء          

  .بني مجيع األطراف املعنية، على حنو أفضل وبصورة مستمرة
وهناك حاجة إىل إنـشاء منتـدى عـاملي ملعاجلـة إدارة املعلومـات اجلغرافيـة العامليـة علـى                      - ٢٩

 وتفاعله وتقدمي معلومـات مـستوفاة       اجليوفضائيةأساس مستمر لييسر اجتماع جمتمع املعلومات       
ويعـد ذلـك املنتـدى      . ملنتجـات اجلديـدة واالجتاهـات والقـضايا املـستجدة         له بشأن التطورات وا   

ــادل املعلومــات بــني البلــدان واألطــراف املهتمــة األخــرى، وال    ــادل أفــضل   وســيلة لتب ســيما تب
املمارسات فيما يتعلق بالصكوك القانونية، ومناذج اإلدارة واملعايري التقنية لبناء هياكل أساسـية             

زيز قابلية التشغيل البيين للنظم والبيانات، وإنشاء آليـات، مثـل الـصفحات    للبيانات املكانية وتع 
البابية اجلغرافية القائمة على شبكة اإلنترنت ويـضمن إتاحـة إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات             

ولـن يكـون بإمكـان البلـدان واملنـاطق احلـصول            . اجلغرافية بطريقـة يـسرية ويف الوقـت املناسـب         
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فية بصورة فعالة من أجل أغراض مـشتركة ولتبـادل البيانـات الـيت تـستند      على املعلومات اجلغرا  
إىل املعايري أن تصبح أمرا عاديا، إال من خالل اختاذ مبادرات وإجـراءات علـى الـصعيد العـاملي                   

 والعمل من أجل تطوير أطر وأدوات مشتركة وإجـراء عمليـة لتحديـد املعـايري، وهـذا عمـل                    -
  .رئيسية لتنفيذهتتوفر لألمم املتحدة والية 

وجيدر بالـذكر أن حلقـات العمـل اإلقليميـة واجتماعـات أفرقـة اخلـرباء املعنـيني برسـم                      - ٣٠
خـرائط التعــداد، الــيت نظمتـها شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحـدة يف ســياق الربنــامج العــاملي    

 جمـال   ، تؤكـد احلاجـة إىل تبـادل اخلـربات الوطنيـة يف            ٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام     
جغرافيا التعداد وحتث الشعبة علـى مواصـلة تنظـيم اجتماعـات مماثلـة، علـى الـصعيدين الـدويل                    

وينبغـي أن تطلــب  . واإلقليمـي، وتكفـل بــذلك زيـادة التبـادل الــتقين وتعزيـز القـدرات الوطنيــة      
اللجنة اإلحصائية من شعبة اإلحصاءات أن تعقد يف غضون عام اجتماعـا لفريـق خـرباء دويل،                 

كيـف ميكننـا إنـشاء    : اد اختـصاصات هـذا االجتمـاع مـع مراعـاة املـسائل الرئيـسية التاليـة               إلعد
وتعزيز نظم وخدمات التشغيل البيين اليت من شأهنا أن حتـسن إمكانيـة احلـصول علـى البيانـات                   
املكانية واإلحصائية واستخدامها على حنـو تفـاعلي وتبادهلـا ودعـم عمليـة اختـاذ القـرارات مـن                    

ــايري واملواصــفات      خــالل معــايري  ــز تلــك املع ــا تطــوير وتعزي ــة؟ وكيــف ميكنن  ومواصــفات دولي
التقنية؟ وما هي أفضل املمارسات إلطار قانوين وسياسي مستنري ومتماسـك؟ ومـا هـي معـايري                 

  خدمات شبكة اإلنترنت يف املستقبل؟
ــين            - ٣١ ــا امله ــن دعمه ــت ع ــد أعلن ــوات، تكــون ق ــذه اخلط ــة اإلحــصائية هل ــاذ اللجن وباخت
ويف مــؤمتر األمــم . ســتنتاجات مماثلــة توصــل إليهــا اجملتمــع املهــين خلــرباء املعلومــات اجلغرافيــة ال

املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، الــذي عقــد يف    
ــن   ــانكوك م ــشرين األول٢٩ إىل ٢٦ب ــوبر / ت ــؤمتر  ٢٠٠٩أكت ــه أن امل ــرار، ورد في : ، اعُتمــد ق

ــرف ــشاور عمليــة تــوفّر بعــدم يعت  إدارة تتنــاول األعــضاء الــدول تقودهــا املتحــدة لألمــم يةت
 املعلومـات  بـشأن  العامليـة  املعـايري  وتعـزز  اإلقليميـة،  اجلهـود  قوتنسِّ العاملية، اجلغرافية املعلومات
 طلبـات ب، وسـلم القـرار أيـضا       العامليـة  املسائل على حنو يؤثر يف    املعلومات هذه طبقوت اجلغرافية
، وإجـراء   مـشتركة  وأدوات أطـر  وضـع  علـى  لعمـل ل ،عاملية آلية إنشاءاملتعلقة ب  األعضاء الدول
 إىل احلاجـة  ملعاجلـة  - بـشأهنا  ةسييـ رئ واليـة  املتحـدة  األمـم  لـدى والـيت    ملعـايري، ا توحيـد ل عملية
ــادل ــل اخلــربات تب ــا ونق ــشأن  التكنولوجي ــية واهلياكــل األدواتب ــة األساس ــات املتعلق  باملعلوم
 العامـة  واألمانـة  العـام  األمني إىل وطلب   والدولية، اإلقليميةو املتخصصة املنظمات مع ةاجلغرافي
 االقتــصادي للمجلــس مقبلــة لــدورةإعــداد تقريــر و مناقــشات إجــراء يف البــدء، املتحــدة لألمــم

 إمكانيـة  يف النظـر  ذلـك  يف مبـا  اجلغرافيـة،  املعلومـات  إلدارة العـاملي  التنسيق بشأن واالجتماعي
 األخـرى،  املعنيـة  واألطـراف  البلـدان  بـني  املعلومـات  لتبـادل  املتحـدة  لألمـم  عاملي منتدى إنشاء
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ــادل وخاصــة ــة بالــصكوك املتعلقــة املمارســات أفــضل لتب ــسياسات وأدوات القانوني  ومنــاذج ال
 بــادلوت والبيانــات، للــنظم البــيين التــشغيل وقابليــة التقنيــة، واملعــايري واحللــول املؤســسية اإلدارة
  .الوقت املناسب ويف بسهولة اجلغرافية واخلدمات املعلومات ىلإ صولوال تضمن اليت اآلليات

  :ومن أجل ذلك يطلب من اللجنة اإلحصائية ما يلي  - ٣٢
  التسليم بأمهية تكامل املعلومات اجلغرافية واإلحصائية؛  )أ(  
 دعوة إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية إىل املشاركة بنشاط، يف شـراكة مـع          )ب(  

السلطات الوطنية األخرى، يف تطوير قدرة وطنية للمعلومات اجلغرافية، يف سياق اهلياكل            
  األساسية للبيانات املكانية؛

دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل إعـداد تقريـر عـن رؤيـة عامليـة إلدارة               )ج(  
  املعلومات اجلغرافية، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء منتدى عاملي؛

 مـن شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة عقـد اجتمـاع لفريـق                  أن تطلب   )د(  
  . أعاله٣٠خرباء دويل ملعاجلة مجلة مسائل منها املسائل احملددة يف الفقرة 

  


