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  اللجنة اإلحصائية
  الثانية واألربعونالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  * من جدول األعمال املؤقت)ن( ٤البند 

    إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية: بنود للعلم
  **تقرير عن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية    

  
  تقرير األمني العام    

  موجز  
ء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة          بنـا  ، العـام بـأن يقـدم      يشرف األمـني    

التقريـر عـن إدارة املعلومـات       ) ٤١/١١٠، الفصل األول باء، املقرر      E/2010/24انظر  (واألربعني  
اجلغرافية املكانية العاملية الـذي يعـرض آخـر مـستجدات األنـشطة يف هـذا الـصدد ويـوجز نتـائج                      

اين بشأن جلنة خرباء األمـم املتحـدة املتعلقـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة                االجتماع التحضريي الث  
وإضافة إىل ذلك،   . ٢٠١٠مايو  /املكانية العاملية املقترح إنشاؤها، الذي عقد يف نيويورك يف أيار         

تعــرض هــذه الوثيقــة واليــة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالعمــل يف جمــال إدارة          
ــان مهمــة      املعلومــات اجلغر ــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إعــداد مــشروع بي ــة العاملي ــة املكاني افي

ــة    ــة اخلــرباء املقترح ــصاصات جلن ــام     . واخت ــررة لع ــشطة املق ــضا األن ــر أي ــصف التقري ، ٢٠١١وي
منتدى األمم املتحدة املعين باملعلومات اجلغرافية املكانية العاملية املعتزم عقده يف سـيول، يف               سيما

  .٢٠١١بر أكتو/تشرين األول
  .ويرجى من اللجنة اإلحاطة علما هبذا التقرير  

  
 
  

  *  E/CN.3/2011/1.  
جـدول   يف هـذا اجملـال، تغـريت منـذ عهـد قريـب تـسمية هـذا البنـد مـن                    بناء علـى توصـية مـن خـرباء            **  

  .“يةالعامل إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية” إىل“إدارة املعلومات اجلغرافية العاملية”األعمال من 
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  مقدمة  -أوال   
ــت   - ١ ــة واألربعــني    طلب ــا احلادي ــة اإلحــصائية يف دورهت ــصل E/2010/24انظــر (اللجن ، الف

رؤيــة عامليــة إلدارة يتــضمن إىل األمــني العــام أن يعــد تقريــرا  ) ٤١/١١٠ املقــرر ،بــاء - األول
قائمــة،  اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، ويــستعرض اآلليــات اليقــدم إىلاملعلومــات اجلغرافيــة 

وإضـــافة إىل ذلـــك، طلبـــت اللجنـــة إىل الـــشعبة . ويستكـــشف إمكانيـــة إنـــشاء منتـــدى عـــاملي
ــن إحــصائيني        ــألف م ــق خــرباء دويل، يت ــا لفري ــد اجتماع ــم املتحــدة أن تعق اإلحــصائية يف األم

.  قــضايا إدارة املعلومــات اجلغرافيــة العامليــةملعاجلــةاملعلومــات اجلغرافيــة، جمــال ومتخصــصني يف 
 فريـــق اخلـــرباء أعمـــال تقريـــرا إليهـــا عـــن تقـــدم أيـــضا أن األمانـــة العامـــةلجنـــة إىل وطلبـــت ال

  .منتدى عاملي حمتملإلقامة والتحضريات 
  

  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  - ثانيا  
جعـــل التقـــدم الـــسريع، الـــذي حتقـــق يف تكنولوجيـــات املعلومـــات والتكنولوجيـــات     - ٢

.  املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة أداة ال تقـدر بـثمن يف ختطـيط الـسياسات                 اجلغرافية املكانية، من  
مــات اجلغرافيــة املكانيــة جــدير وتــدرك فئــات شــىت مــن اجملتمــع أكثــر فــأكثر أن اســتعمال املعلو

فالعديـد  . جيعل معاجلة القضايا اإلنسانية والبيئية وقـضايا التنميـة تتـسم باملزيـد مـن الفعاليـة                 بأن
وتـرى أهنـا مهمـة للغايـة للتنميـة          خاصـة هبـا     بنية حتتيـة جغرافيـة مكانيـة وطنيـة          من البلدان تضع    

غـري أنـه ال وجـود لتنـسيق فعـال بـني البلـدان السـتعمال املعلومـات               . االقتـصادية  - االجتماعية
لذا، يعترف اجلميـع باحلاجـة إىل آليـة عامليـة ذات توجـه قطـري قـادرة علـى                    . اجلغرافية املكانية 

 برنامج لتطوير املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية والتشجيع علـى اسـتعماهلا            قيادة عملية وضع  
 والتنـسيق بـني الـدول األعـضاء، وبـني           التواصل؛ وربط    الرئيسية للتغلب على التحديات العاملية   

يتــرأس الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة؛ وأن تــؤدي يف هنايــة املطــاف دور الكيــان الــذي    
  .ة املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانيةلدوائر العامليا

  
  أنشطة إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  - ثالثا  

اضطلعت الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، علـى مـدى الـسنة املنـصرمة، بعـدد مـن          - ٣
اإلقليمــي  الــصادر عــن مـؤمتر األمــم املتحــدة  ٧األنـشطة الراميــة إىل املــضي قــدما بتنفيـذ القــرار   

. ٤١/١١٠اللجنـة اإلحـصائية   الثامن عشر لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وكـذا مقـرر           
ومشلت تلك األنشطة عقد اجتماع ثان لفريق اخلرباء املعين بإدارة املعلومات اجلغرافية العامليـة،              

ــسري  مــة بيــان مه، وإعــداد  مقــررا يف هــذا اجملــال  اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  اختــاذ وتي
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 بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة         املتعلقـة واختصاصات جلنة خـرباء األمـم املتحـدة املقترحـة           
  . للدوائر املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانيةاحملور يؤدي دور شبكينشاء موقع إالعاملية، و

  
ملتعلقـة  بـشأن جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة، املقترحـة ا            االجتماع التحضريي الثاين      - ألف  

  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةب
، بالتعاون مـع قـسم اخلـرائط يف األمـم املتحـدة التـابع إلدارة              نظمت الشعبة اإلحصائية    - ٤

إدارة جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املتعلقــة بــ، االجتمــاع التحــضريي الثــاين بــشأن الــدعم امليــداين
. ٢٠١٠مـايو  / أيـار ١١ و ١٠يـومي  يف نيويورك رح إنشاؤها،    املقت املعلومات اجلغرافية العاملية  

قـشات علـى    انوركـزت امل  .  منظمة إقليمية ودوليـة    ١٥  بلدا و  ١٦وحضر االجتماع خرباء من     
القضايا احلرجة يف إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة والطريقـة الـيت ميكـن هبـا أن تـساعد علـى                     

ــاد معاجلــة  ــاألبع ــوم   للتحــديات الناةالعاملي ــل شــئة الي ــاخ ا إدارةالفقــر ومث . لكــوارث وتغــري املن
 يف اآلراء خبصوص ضرورة مواصـلة حبـث هـذه القـضايا املهمـة               خالل االجتماع، حتقق توافق   و

يف منتــدى عــاملي قــصد حتــسني عمليــة تنــسيق أنــشطة هيئــات األمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة  
ــة يف إدار    ــادل اخلــربات العملي ــدان، وتب ــة بــني   أخــرى يف هــذا املي ــة املكاني ة املعلومــات اجلغرافي
وُرحب أميا ترحيـب بـإعالن ممثـل        . البلدان األعضاء ومساعدة البلدان احملتاجة على بناء قدراهتا       

إدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة      ب املعيناألول  األمم املتحدة   مجهورية كوريا استضافة منتدى     
  .٢٠١١العاملية يف سيول يف عام 

  
   اجمللس االقتصادي واالجتماعيمقرر  - باء  

 أن يطلـب إىل األمـني العـام      ٢٠١٠يوليـه   /قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز       - ٥
 تقريــرا عــن إدارة املعلومــات اجلغرافيــة ٢٠١١أن يقــدم إىل اجمللــس يف دورتــه املوضــوعية لعــام 

اجلاريـة بـشأن إدارة املعلومـات    هذا املقرر أمّد املبادرة  و .)٢٠١٠/٢٤٠املقرر  (املكانية العاملية   
  .اجلغرافية املكانية العاملية بوالية حكومية دولية رمسية

  بيان املهمة  - جيم  
ــة        - ٦ ــشة لقــضايا إدارة املعلومــات اجلغرافي ــا جيــري مــن مناق مــن األفكــار األساســية يف م

. ألمــم املتحــدةاملكانيــة العامليــة إجيــاد منــرب ملواصــلة تبــادل اآلراء يف شــكل هيئــة خــرباء تابعــة ل  
جلنة خرباء األمم املتحدة املتعلقـة      وعليه، رأى املشاركون يف االجتماع التحضريي الثاين بشأن         

 مـن الـالزم حتديـد اختـصاصات واضـحة           هااملقتـرح إنـشاؤ   إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة        ب
 جلنـة    رئاسـة  بتـويل وكُلفـت اليابـان     .  وأهداف جلنة اخلـرباء املقترحـة      مهمةتشتمل على تعريف    

ــاين    ــرح الوثيقــة الــيت  . للــصياغة، باعتبارهــا مــشارِكة يف رئاســة االجتمــاع التحــضريي الث وتقت



E/CN.3/2011/34
 

4 10-68265 
 

وسـتجتمع جلنـة    . ، مها جلنة خرباء ومنتدى عـاملي      ذات شقني متخض عنها االجتماع بنية عاملية      
عـداد ورقـات     وسُيعهد إليها حتديد وتنـسيق جمـاالت العمـل املعيَّنـة وإ            ،مبا سنويا ر ،اخلرباء مرارا 

وسـيوفر املنتـدى العـاملي منـربا للنقـاش العـام لقـضايا              . سياسات بغية تقدميها يف املنتـدى العـاملي       
املعلومات اجلغرافية املكانية، ومن املتوقع أن يـضم كبـار صـناع القـرارات املتعلقـة بالـسياسات                  

وأثنـاء  . ة كـامالً  نـص الوثيقـ   هـذا التقريـر     ويـرد يف مرفـق      . الوطنية، رمبا على املستوى الـوزاري     
ــشة  ــةمناق ــا، أوصــى اخلــرباء با    مهم ــة ونطاقه ــة العاملي ــذه البني ــات  ســتخدام ه ــصطلح املعلوم  م

 ألنــه أمشــل وألنــه أشــيع اســتعماال يف  “اجلغرافيــة” بــدال مــن املعلومــات  “اجلغرافيــة املكانيــة”
  .الوقت الراهن

  
  اآللية املشتركة بني الوكاالت  - دال  

 املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة آليــة حكوميــة دوليــة يف  إذا كانــت مبــادرة إدارة  - ٧
املقام األول، فإن جلنة اخلرباء املقترحة حتتاج إىل دعم آلية مشتركة بني الوكاالت تابعـة لألمـم                 

ويف هــذا الــصدد، سريســل وكيــل األمــني العــام املعــين بــإدارة الــشؤون . املتحــدة تكــون مناســبة
سالة إىل أعضاء جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة              االقتصادية واالجتماعية ر  

بـادرة  املوإىل اللجـان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة داعيـا إيـاهم إىل إبـداء آرائهـم يف                  املعين بالتنسيق   
وإىل لفت نظر الدول األعضاء إىل القضايا احلامسة اليت هتـم أسـرة األمـم املتحـدة كـي تناقـشها                     

  .شأهناوتتخذ قرارات ب
  

  بكةرافية املكانية العاملية على الشموقع مبادرة إدارة املعلومات اجلغ  - هاء  
ــشأت   - ٨ ــشعبةأن ــة     ال ــادرة إدارة املعلومــات اجلغرافي ــا شــبكيا خاصــا مبب  اإلحــصائية موقع

ــم    ــصد دعــــــ ــة قــــــ ــة العامليــــــ ــضاء   املكانيــــــ ــدول األعــــــ ــني الــــــ ــاري بــــــ ــاش اجلــــــ  النقــــــ
)http://unstats.un.org/unsd/ggim( .ــ معلومــات أساســية عــن واليــة  الــشبكي ضمن املوقــع ويت

ة مهمـ وميكـن االطـالع يف املوقـع علـى          . شركاء ومناسـبات   منعما يتصل هبا    أنشطة املبادرة و  
ويقـدم  . املتعلقة بإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة         واختصاصات جلنة اخلرباء املقترحة     

مـن  وغريهـا  اإلحـصائية  سـبات الـيت تنظمهـا الـشعبة     املوقع أيضا معلومات وأخبارا عن أهم املنا   
  .م املعلومات اجلغرافية ورسم اخلرائط وتوحيد األمساء اجلغرافيةبنظاملتعلقة اجلهات 
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  األنشطة املقبلة  - رابعا  
جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة املقترحـة املتعلقـة            االجتماع التحضريي الثالث بشأن       - ألف  

   املكانية العامليةدارة املعلومات اجلغرافيةبإ
يف أنــشطة حتــضريية لتنظــيم االجتمــاع التحــضريي الثالــث اإلحــصائية شــرعت الــشعبة   - ٩

إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة     جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة املقترحـة املتعلقـة بـ       بـشأن  
جتمـاعي ومناقـشة    قصد استعراض واستكمال التقرير املعتزم تقدميه إىل اجمللس االقتـصادي واال          

ــادرة، مبــا فيهــا املنتــدى العــاملي    ــة املتعلقــة باملب ومــن املقــرر عقــد االجتمــاع يف  . األنــشطة املقبل
  .٢٠١١أبريل / نيسان٦ إىل ٤من نيويورك يف الفترة 

  
  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - باء  

بة يف إعـداد    ، شـرعت الـشع    ٢٠١٠/٢٤٠عمال مبقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي        - ١٠
ه األمني العـام إىل     قدمتقرير يعرض بإجياز رؤية عاملية إلدارة املعلومات اجلغرافية من املقرر أن ي           

ذلـك  ويرجـى، بنـاء علـى       . ٢٠١١اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضـوعية لعـام            
  .التقرير، أن حيدد اجمللس الوالية الرمسية للعمل املقبل يف هذا اجملال

  
  املنتدى العاملي  - جيم  

يعقد منتدى األمم املتحدة األول بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة العامليـة يف              س  - ١١
ويراد هلـذا املنتـدى أن يكـون        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٥ من   يف الفترة سيول،  

عاجلـة القـضايا    حمفال مفتوحا جيمع كل الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املهتمني من أجـل م            
احلامســة الراهنــة املرتبطــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة واعتمــاد جمموعــة مــن املقترحــات 

  . للمستقبلاحملددةواإلجراءات السياساتية 
  

  التعاون التقين  - دال  
تسعى الشعبة اإلحصائية جاهدة إىل مجع التربعات كي تكون قادرة علـى بـدء عملـها             - ١٢

. ليت حتتاج إىل مساعدة يف أنشطتها القطريـة يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة                مع البلدان ا  
 للتعـداد  به يف إطـار أنـشطة الترميـز اجلغـرايف            االضطالعوسيعتمد ذلك على العمل الذي سبق       

 مــن أجــل مــع الــشركاء يف التنميــة األمــم املتحــدة بنــشاطعمل توســ. ٢٠١٠ يف عــام الــسكاين
ــةتقــدمي املــساعدة الال  ــد . زم ــراح وق ــدم اقت ــام  ق ــوفري  يف هــذا املق ــة لت  منحــة إىل حــساب التنمي

  .متواضعة قصد مباشرة األنشطة القطرية والبحث عن التمويل املشترك
  



E/CN.3/2011/34
 

6 10-68265 
 

  خالصة  - خامسا 
من التحديات الكبرية اليت تعترض تطـوير جمـال املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـستقبالً                   - ١٣

وهنــاك فــرص هائلــة متاحــة يف هــذا الــسياق .  اإلحــصائيةانــدماج أفــضل مــع املعلومــاتحتقيــق 
بسبب ما تشهده تكنولوجيا املعلومات من تطور سـريع، وهـو األمـر الـذي كانـت اللجنـة قـد                     

لذا، ال بـد لألوسـاط اإلحـصائية احملترفـة، بالـشراكة مـع              . السنة املاضية بالفعل يف   خلصت إليه   
غرافيـة، أن تظـل علـى علـم تـام وتـصرف مهّتـها             السلطات الوطنيـة املعنيـة مبيـدان املعلومـات اجل         

  .بالكلّّية إىل تطوير القدرات يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية
واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقـدم الـذي حتقـق يف العمـل املتـصل بإنـشاء جلنـة                       - ١٤

انيـة العامليـة وأن تقـدم التوجيهـات          بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املك       األمم املتحدة املتعلقة  خرباء  
  .املناسبة من أجل املضي قدما
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  رفقامل
ة املقترحـة املتعلقـ   جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة         مشروع بيـان مهمـة واختـصاصات            

  )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨يف  (بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
  

  كانيةالتحديات العاملية واملعلومات اجلغرافية امل    
  
إن العديد من املشاكل اليت تواجه العامل حاليا، مثل تغري املنـاخ، والكـوارث الطبيعيـة،                  - ١

وجــودة البيئــة، واألوبئــة، واحلــروب، واجملاعــات، وتــشريد الــسكان، واهلجــرة، واألزمــات         
 عاملي وتتطلب حلوال سياسـاتية عامليـة وإقليميـة          طابعاالقتصادية، حتديات عابرة للحدود ذات      

بني واضعي السياسات أن املعلومات والتحلـيالت الفائقـة اجلـودة            عليهومن املتعاَرف   . ووطنية
ــدة     ــه لوضــع سياســات جي ــد من ــة     . شــرط ال ب ــصدد معلومــات مكاني ــذا ال ــد ظهــرت يف ه وق

بـــسبب التقـــدم التكنولـــوجي احلـــديث العهـــد، بوصـــف هـــذه  ) معلومـــات جغرافيـــة مكانيـــة(
حتسني عملية وضع الـسياسات، نظـرا إىل قـدرهتا علـى دمـج              املعلومات عامال رئيسيا أسهم يف      
ت وعرضـــها علـــى صـــناع القـــرار يف يـــة جلميــع القطاعـــا نوعكــل مـــن املعلومـــات الكميـــة وال 

  .مبتكرة صيغ
ــصور        - ٢ ــا باســتعمال ال ــة والتقاطه ــة املكاني ــات اجلغرافي ــد اســتحداث البيان ــة ويتزاي العالي

علـى  ن أسـاليب مجـع البيانـات، ومعاجلتـها بـسرعة            االستبانة املرسلة من السواتل وغري ذلـك مـ        
خمتلف النطاقات مـن احمللـي إىل العـاملي مـن أجـل إجـراء املزيـد مـن التحلـيالت عليهـا وتوسـيع                

وقد أوجد هذا االنفجـار يف املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة الغنيـة جمـال أعمـال                  .  املعرفية القاعدة
، وأسـهم يف النمـو االقتـصادي        تركز علـى املالحـة    تلك اليت   جديدا من اخلدمات املكانية، مثل      

التقـــدم الـــسريع يف كمـــا أن . ويف التنـــافس يف تطـــوير التكنولوجيـــات املرتبطـــة بـــذلك اجملـــال
تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية يسمح بتحسني سبل احلـصول علـى املعلومـات املكانيـة             

مل أدوات جديـدة لتحليـل املعلومـات        وإدماجها، وتوسيع نطاق الدور التقليدي للخرائط ليـش       
 . حاليا مصنفة حبسب املكـان     إلكترونياوكثري من البيانات واملعلومات الرقمية املتاحة       . وإدارهتا

وهذا األمر يوفر فرصا جديدة ويطرح حتديات جديدة يف ذات الوقت أمام االسـتعمال الفعـال       
  .ذات األمهية العاملية الرئيسية اكلللمعلومات اجلغرافية املكانية للمساعدة على حل املش

نطاقـات شـىت   علـى   وجيب إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية وتبادهلا بأساليب خمتلفـة و           - ٣
أمـا علـى    .  ذلـك عمليـة متكاملـة      ميثـل من احمللي إىل الوطين إىل اإلقليمي إىل العاملي، ويتعني أن           

اجلغرافيــة املكانيــة وتعهــدها،  املــستوى احمللــي، فتــسهر هيئــات عــدة علــى وضــع أهــم البيانــات 
ضي إلدارة األراضي واملباين وشبكات الطـرق، لكنـها غالبـا مـا تقـوم بـذلك                 افيها قطع األر   مبا
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. مستقلةً بعضها عن بعض وبقليل من التنسيق فيما بينـها ومـع الـربامج الوطنيـة لرسـم اخلـرائط                   
ي للبيانـات اجلغرافيـة   وأما على الصعيد الوطين، فـإن دور احلكومـات يتحـول مـن مـزود أساسـ         

لربامج الوطنية ومنسِّق ومنظِّم وميـّسر للـشراكات        ألغراض ا املكانية املوثوقة إىل ُمقنتٍ للبيانات      
وأمـا علـى املـستويني اإلقليمـي والعـاملي،          . بني منتجي املعلومات اجلغرافية املكانية ومستهلكيها     

ــد  ــشئفقـ ــب امل    أنـ ــع اجلوانـ ــل مـ ــدة تتعامـ ــة عـ ــادرات دوليـ ــصت مبـ ــات  تخصـ ــك املعلومـ ة لتلـ
  .املكانية اجلغرافية

عنـصر مهـم يف وضـع       كصفها  تـ وتستعمل معظم البلدان املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة و          - ٤
السياسات الوطنية، لكن التنسيق الفعال بني البلـدان السـتعمال تلـك املعلومـات هـو االسـتثناء                  

البنيـة  ”ألورويب إلطـالق مبـادرة   االحتـاد ا مث إن اجلهـود اإلقليميـة، مثـل جهـود        . وليس القاعدة 
وجهـود اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل          ) INSPIRE (“التحتية للمعلومـات املكانيـة يف أوروبـا       
، واللجنة الدائمة املعنية باهلياكـل األساسـية    )PC-IDEA(األساسية للبيانات املكانية لألمريكتني     

ــادئ      ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــات اجلغرافي ــنظم املعلوم ــية   ) PCGIAP(ل الســتحداث هياكــل أساس
وقد يساعد التعاون الـدويل املتزايـد يف        .  قيمة هذا التعاون   تدل على للبيانات املكانية اإلقليمية،    

هذا امليدان على تطوير كامل إمكانات املعلومات اجلغرافية املكانية والتكنولوجيـات األساسـية             
 لــشىت املــستعملني وواضــعي لنــسبةاحلــصول عليهــا أيــسر باوجعــل هــذه التكنولوجيــات أفَيــد و

  .السياسات
حتــديات تقنيــة وأخــرى سياســاتية، مثــل احلــصول علــى البيانــات وينطــوي األمــر علــى   - ٥

وتبادهلا، وقابلية التشغيل البيين، واملعايري، واخلـصوصية، والـسرية، واألمـن القـومي، وتـرخيص               
ــام واخلــاص، و      ــاعني الع ــني القط ــشراكات ب ــات، وال ــات البيان ــور  جمموع ــشاركة اجلمه دور م

والقطـــاع اخلـــاص واحلكومـــات يف وضـــع اســـتراتيجيات إدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة  
. املقارنـة علـى الـصعيد العـاملي       املنظـورات   وسيفيد النظر يف مجيع هذه القضايا من        . واستعماهلا

رصـد األرض   وقد حتقق بعض التقدم يف هذا الصدد، مثل العمل الذي يقـوم بـه الفريـق املعـين ب                  
ال يــزال هنــاك الكــثري ممــا ينبغــي  ، لكــن األرضرصــد لــنظم  ة العامليــاملنظومــةمــن أجــل إنــشاء 

وُيرى أن من سبل املـضي قـدما إنـشاء آليـة عامليـة جديـدة جتمـع بـني كـل املـؤمترات                        . به القيام
لومــات لــدوائر العامليــة املعنيــة باملعا الــذي يتــرأساإلقليميــة لرســم اخلــرائط وتــؤدي دور الكيــان 

  .اجلغرافية املكانية
  

  احلاجة إىل آلية تشاور عاملية    
 املزايـا احملتملـة لوجـود       ١٩٤٨كانت الدول األعضاء يف األمم املتحدة تدرك منذ عام            - ٦

عمليات رسم اخلرائط على املستوى الدويل، واعترفت بأمهية اخلرائط لألنـشطة           ل منسقبرنامج  
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فربعايــة مــن األمــم  . الــذي تــال ذلــك كــان نطاقــه إقليميــا  غــري أن النــهج املؤســسي  . ) أ(العامليــة
، منطقتني فقط، مهـا مـؤمتر        حاليا قليمية لرسم اخلرائط اليت تشمل    املتحدة، أنشئت املؤمترات اإل   

إلقليمـي  األمم املتحدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ ومـؤمتر األمـم املتحـدة ا                    
ــريكتني  ــد . ) ب(لرســم اخلــرائط لألم ــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي  توقــفوق  لرســم اخلــرائط   م

  .) ج(ألفريقيا عن االنعقاد يف التسعينات
،  مـن الناحيـة املوضـوعية      وعالوة على ذلك، ركزت أنشطة األمم املتحـدة، حـىت اآلن            - ٧

على رسم اخلرائط وتوحيد األمساء اجلغرافية، ومها جماالن اثنـان فقـط مـن اجملـاالت املتخصـصة                  
اهلياكـل األساسـية ملعلومـات جغرافيـة مكانيـة         مـشاريع    وضـع    تنطوي عليها عملية  ليت  العديدة ا 
 ١٣١ قـــراري اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي اختـــاذومنـــذ .  يف العـــصر احلـــديثهاوتنفيـــذ

، غريت االبتكارات التقنية االسـتعمال التقليـدي للخـرائط وكـشفت عـن اسـتعماالت               ٤٧٦ و
جلغرافيـة مهمـان    األمسـاء ا  توحيـد   مث إن رسـم اخلـرائط و      . هلـا كانت أساسـا    عدة للجغرافية اليت    

 والعمــل املــضطلع بــه برعايــة األمــم املتحــدة أمــر مــسلم بــه متامــا، لكــن نطــاق املعلومــات  جــدا
، مــثال يف ظهــر للتغلــب علــى التحــديات العامليــة يتجــاوز عــادة مــا ي  الالزمــةاجلغرافيــة املكانيــة 

اهلياكــل األساســية للمعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة وتــشتمل . يف معجــم جغــرايفيــرد خريطـة أو  
على أنـواع شـىت مـن املعلومـات املرتبطـة باملكـان، مثـل املعلومـات املتعلقـة بالـسكان والـصحة                       

ــبيل امل     ــى س ــصاد، عل ــساحة واالقت ــا وامل ــة والطوبوغرافي ــال ال احلــصر والبيئ ــات  . ث ــذه البيان وه
مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت إعالميــة خــدمات ك تــوفرتنــشر يف وســائط اإلعــالم فقــط، بــل  ال

الدور التقليدي لرسم اخلرائط وتكييفه مـع إدارة      نطاق  لذا، فمن الضروري جدا توسيع      . أيضا
ــة احتياجــات قاعــدة        ــة لتلبي ــات املكاني ــة واهلياكــل األساســية للبيان ــة املكاني املعلومــات اجلغرافي

أن مثـة   عليه عمومـا    ملتعاَرف  ومن ا .  من مستعملي املعلومات على مجيع املستويات      موسعة جدا 
 حنو االبتعـاد عـن النـهوج التقليديـة املوجـودة لرسـم اخلـرائط واالجتـاه حنـو إنتـاج بيانـات                        نـزعة

بيد أنـه جيـدر باملالحظـة أن عمليـات إظهـار اخلـرائط              . ومعلومات مكانية بوصفها سلًعا مفيدة    

__________ 
 بــشأن تنــسيق ١٩٤٨فربايــر / شــباط١٩املــؤرخ ) ٦-د (١٣١انظــر قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    ) أ(  

  .خدمات رسم اخلرائط اليت تقوم هبا الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية
 بـشأن التعـاون     ١٩٥٣أبريـل   / نيـسان  ٦املـؤرخ   ) ١٥-د (٤٧٦انظر قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            ) ب(  

  .الدويل يف جمال رسم اخلرائط والقرارات الالحقة
ل األساسـية للبيانــات املكانيـة يف أفريقيـا يف إطــار جلنـة تـسخري املعلومــات      تنـاقَش حاليـا قـضايا تطــوير اهلياكـ      ) ج(  

، الــيت أنــشأهتا اللجنــة )جلنــة اإلعــالم اإلمنــائياملعروفــة ســابقا باســم (والعلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة  
  .االقتصادية ألفريقيا
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 ات اجلغرافيـة املكانيـة املتكاملـة      املعلومـ حتليالت   نتائجستظل مهمة أو ستتزايد أمهيتها يف إحالة        
  .بشكل سريع وبديهيإىل صناع القرار 

منتدى تناقش فيـه    ك ت رصد األرض، مثال، قد أنشئ     املنظومة العاملية لنظم   تا كان وإذ  - ٨
رصـد األرض، فإنـه ال يوجـد يف الوقـت الـراهن آليـة عامليـة للتـشاور                   عمليـات   الدول األعضاء   

القضايا احلامسة املتعلقـة بـإدارة      اجملموعة الواسعة من    وتبحث  تسمح للدول األعضاء بأن جتتمع      
ــة  ــة املكاني ــات      . املعلومــات اجلغرافي ــها األساســية للبيان ــيم هياكل ــيت تِق ــدان ال ــد عــدد البل ويتزاي

ومـن مث فـإن هنـاك مزايـا كـبرية ُتجـىن مـن        . اجلغرافية وترتقي بإدارة معلوماهتا اجلغرافية املكانية  
وقـد ثبتـت تلـك املزايـا بواسـطة اجلهـود            . ارف علـى املـستوى عـرب الـوطين        اإلدارة الفعالة للمعـ   

اإلقليمية، مثل البنيـة التحتيـة للمعلومـات املكانيـة يف أوروبـا، واللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل                     
ــنظم          ــية ل ــة باهلياكــل األساس ــة املعني ــة الدائم ــريكتني، واللجن ــة لألم ــات املكاني ــية للبيان األساس

ق بـني الـدول     يتنـس لل وسـيلة بيد أن احلاجـة متـس إىل        . رافية آلسيا واحمليط اهلادئ   املعلومات اجلغ 
 وبني الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة خبـصوص العمـل املقتـرن بـإدارة املعلومـات                    اءاألعض

  .اجلغرافية املكانية العاملية
ــم املت     و  - ٩ ــات األم ــدويل، املمــثلَني يف هيئ ــع ال ــة واجملتم ــات الوطني حــدة، مهــا  إن احلكوم

واجمللــس . ايتاملــستعملني الرئيــسيني للمعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة هبــدف صــنع القــرار الــسياس 
االقتــصادي واالجتمــاعي هــو املنتــدى احلكــومي الــدويل احملــوري لبحــث القــضايا االقتــصادية    

م واالجتماعية الدولية ووضع التوصيات السياساتية املقدمة إىل الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـ              
وعليــه، فــإن اجمللــس هــو املنتــدى املناســب لإلشــراف علــى عمليــة تــشاورية للتنــسيق   . املتحــدة

الفعـــال للعمـــل اجلـــاري يف اجملـــال الواســـع املتمثـــل يف املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة، وذلـــك  
ــى وضــع نُ   ــشتركة  للمــساعدة عل ــلهــج م ــة   وجع ــة املكاني ــات اجلغرافي ــ املعلوم ــضايا ت ؤثر يف ق

ــةالـــسياسات العامل وتـــسمح بنيـــة اجمللـــس االستـــشارية املرنـــة والواســـعة بالتـــسخري الفعـــال   . يـ
ة واملنظمـات غـري     يـ للمسامهات املهمة من اجلهات الفاعلة من غري الدول، مثل املنظمـات الدول           

وتتعـاظم أمهيـة هـذه    .  العمل التطوعي اليت يتزايد عـددها  أوساطاحلكومية، والقطاع اخلاص، و   
  .ومات اجلغرافية املكانية واستعماهلا بفعاليةالشراكات يف تطوير املعل

 رسـم   من الدول األعضاء    ُيمكن أن   الرمسي اتساما بالطابع ومن شأن وضع إطار أكثر        - ١٠
استراتيجيات فعالة عن كيفيـة بنـاء وتعزيـز القـدرات علـى إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،                    

، برعاية األمم املتحدة، جدير بأن يـذكي وعـي   ةعامليمث إن وجود آلية . سيما يف البلدان النامية   
السياسيني وصناع القرار بنطاق وأمهية املعلومات اجلغرافية املكانية وإمكاناهتـا التحليليـة اهلائلـة              
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مىت أدجمـت بفعاليـة يف الـنظم اإلحـصائية وغريهـا مـن نظـم املعلومـات، ويـساعد علـى التغلـب                        
  .العاملي اليت تواجه عامل اليوم ابععلى التحديات العابرة للحدود ذات الط

تـابع لألمـم     جلنـة خـرباء ومنتـدى        مـن شـقني وتـضم     البنيـة العامليـة اجلديـدة       تتألف  وقد    - ١١
 وستكلف بتحديد وتنـسيق     -  سنويا  رمبا -بشكل أكثر تواترا    وستجتمع جلنة اخلرباء    . املتحدة

وســيوفر . نتــدى العــامليجمــاالت العمــل املعيَّنــة وإعــداد ورقــات سياســات قــصد تقــدميها يف امل  
لقـضايا املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،      قائمـة علـى مـشاركة أكـرب         املنتدى العـاملي منـربا ملناقـشة        

 آليـة التـشاور   سـتجمع و. علـى املـستوى الـوطين     الـسياسايت   وينبغي أن يضم كبار صناع القرار       
ــع   ــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة وتعــاجل القــضايا احل   ذو الــشقني بــني مجي ــة  ال امســة الراهن

  .ةحمددوستتمخض عن مقترحات وإجراءات سياساتية 
  

  مهام جلنة اخلرباء
  :فيما يلي الوظائف األساسية للجنة اخلرباء  - ١٢

أداء دور ريــادي يف وضــع جــدول أعمــال إدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة   )أ(  
احلـد مـن الفقـر،      مثـل   رئيـسية   العاملية والتشجيع على تطويره للتغلب علـى التحـديات العامليـة ال           

لكـوارث، والـسلم واألمـن، وجـودة     ا إدارةوالتنمية املستدامة، وتغري املناخ، واإلنـذار املبكـر، و       
  البيئة، واألزمات االقتصادية؛

تـــوفري أداة اتـــصال وتنـــسيق بـــني الـــدول األعـــضاء، وبـــني الـــدول األعـــضاء    )ب(  
تحدة اإلقليمية لرسم اخلرائط وجلاهنـا الدائمـة      واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك مؤمترات األمم امل       

املعنية باهلياكل األساسية للبيانات املكانية، ُتعـىن باألعمـال املتعلقـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة                 
  املكانية العاملية وإثبات املزايا اليت ينبغي جنيها من هذا التنسيق؛ 

ت، وأســـاليب التوحيـــد اقتـــراح إجـــراءات توجِّـــه وضـــع املبـــادئ، والـــسياسا  )ج(  
وآلياته، وقابلية التشغيل البيين وتبادل البيانات واخلدمات اجلغرافية املكانية، ومـساعدة البلـدان             
علــى تنميــة كامــل اإلمكانــات الــيت تنطــوي عليهــا املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة والتكنولوجيــا   

  وهنا بفعالية؛األساسية وجعلها يف متناول عدد كبري من املستعملني حبيث يستخدم
جتميع ونشر أفضل ممارسات اهليئات الوطنية واإلقليمية والدوليـة الـيت تتعامـل               )د(  

مع الصكوك القانونية، ومناذج اإلدارة، واملعايري التقنية من أجل بنـاء هياكـل أساسـية للبيانـات                 
ــة ــا أحــد ا  املكاني ــات  باعتباره ــة إلدارة املعلوم ــذه املم  لعناصــر احليوي ــشر ه ــسري ن ارســات ، وتي

  واخلربات لتستفيد منها الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛
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توفري منرب لوضع استراتيجيات فعالة عن كيفية بناء وتعزيز القدرة علـى إدارة               )هـ(  
  املعلومات اجلغرافية املكانية، خاصة يف البلدان النامية؛

يــة املكانيــة دعــم تنظــيم منتــدى األمــم املتحــدة بــشأن إدارة املعلومــات اجلغراف   )و(  
  العاملية، ووضع جدول أعماله، وتسهيل ترتيباته؛

تنفيذ املهام احملددة نتيجة للقرارات اليت اعتمدها منتـدى األمـم املتحـدة املعـين               )ز(  
  .بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية

  


