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  اللجنة اإلحصائية
  الثالثة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٢ مارس/ آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  * من جدول األعمال املؤقت)ل (٤البند 

      إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية: بنود للعلم
  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية    

  
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

انظــر ( طلــب صــادر عــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني   بنــاء علــى  
E/2010/24      يتشرف األمني العام بـأن يقـدم تقريـره عـن           ) ٤١/١١٠، الفصل األول باء، املقرر

إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة العامليـة، الـذي يعـرض معلومـات مـستكملة بـشأن األنـشطة                   
يوليـه  /ويناقش التقرير، على وجه اخلصوص، ما مت يف متـوز         . يداناملضطلع هبا مؤخرا يف هذا امل     

 مــن إنــشاء هيئــة فرعيــة جديــدة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، هــي جلنــة خــرباء  ٢٠١١
ويـبني التقريـر نتـائج الـدورة     . األمم املتحدة املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة             

األمم املتحدة األول الرفيع املستوى املعـين        منتدى املتحدة ونتائج    االفتتاحية للجنة خرباء األمم   
أكتــوبر / يف ســول يف تــشرين األول ينبــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة، املعقــود     

، وخباصــة الــدورة الثانيــة للجنــة ٢٠١٢ويــصف التقريــر أيــضا األنــشطة املقــررة لعــام . ٢٠١١
  .٢٠١٢أغسطس /ويورك يف آباخلرباء، املعتزم عقدها يف ني

    . التقريرذابهمدعوة إىل اإلحاطة علما  واللجنة  
__________ 
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  مقدمة  -أوال   
انظـــر ( ٢٠١٠املعقـــودة يف عـــام  ، احلاديـــة واألربعـــني للجنـــة اإلحـــصائية الـــدورةيف   - ١

E/2010/24  بأمهيـة إدمـاج املعلومـات      ، أقـرت اللجنـة    )٤١/١١٠ املقـرر    ،بـاء  - ، الفصل األول
يتـضمن  إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـرا           واملعلومـات اإلحـصائية، وطلبـت        )١(ملكانيةاجلغرافية ا 

ــة   ــة إلدارة املعلومــات اجلغرافي ــة عاملي ــةرؤي  اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  يقــدم إىل  املكاني
وإضـافة إىل ذلـك، طلبـت     .  إمكانية إنشاء منتـدى عـاملي      ويستطلعويستعرض اآلليات القائمة،    

  أخــصائيني أن تعقــد اجتماعــا لفريــق خــرباء دويل، يتــألف مــن  ءاتبة اإلحــصااللجنــة إىل شــع
 إدارة املعلومـات  مـسائل  ملعاجلـة ،  املكانيـة املعلومـات اجلغرافيـة  جمال إحصائيني ومتخصصني يف  

، ٢٠١١وتلقت اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعـني املعقـودة يف عـام             . العامليةاملكانية  اجلغرافية  
بشأن الكيفية اليت نفذت هبا الشعبة الواليـة املـذكورة          ) E/CN.3/2011/34(ملة  مات مستك ومعل

فريـق اخلـرباء والعمـل علـى إعـداد تقريـر            لأعاله للجنـة عـن طريـق تنظـيم اجتماعـات حتـضريية              
  . ٢٠١١فرباير /ويغطي هذا التقرير األنشطة املضطلع هبا منذ شباط. شامل لتقدميه إىل اجمللس

  
ــة  اإلنــشاء   - ثانيا   ــةخــرباء األمــم املتحــدة  الرمســي للجن ــإدارة املعلومــات  املعني  ب

  العامليةاملكانية اجلغرافية 
اللجنة اإلحصائية، أُِعد تقريـر شـامل لألمـني العـام عـن إدارة               الصادر عن لطلب  ل وفقا  - ٢

اعي مث قُـدِّم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـ    ) E/2011/89(العامليـة  املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة     
وقــد اســتفاد ذلــك التقريــر مــن مــشاورات واســعة النطــاق . ٢٠١١يف دورتــه املوضــوعية لعــام 

وبنــاء علــى ذلــك، ســلّم اجمللــس   . أُجريــت مــع الــدول األعــضاء واجلهــات املعنيــة ذات الــصلة  
، وقـرر أن     إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليـة      ميدانباحلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل يف       

انظـر   (العامليـة املكانيـة   بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة      املعنيـة خرباء األمم املتحدة    شئ رمسيا جلنة    ين
وجلنة اخلرباء هذه، الـيت هـي       ). ، بصيغته الواردة يف مرفق هذا التقرير      ٢٠١١/٢٤مقرر اجمللس   

مجيـع  هيئة حكومية دولية، تضم معا للمرة األوىل على املستوى العاملي، خـرباء حكـوميني مـن                 
الدول األعضاء إلجـراء مـشاورات بـشأن ميـدان سـريع الـتغري هـو ميـدان املعلومـات اجلغرافيـة                    

 معنية متعددة بـشأن املعلومـات       وبني جهات إجراء مناقشات منتظمة رفيعة املستوى      املكانية، و 
 تبـادل  زيـز تع اجلهود الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة الراميـة إىل       ، وتشجيع اجلغرافية املكانية العاملية  

. امليـدان  قـدراهتا الوطنيـة يف هـذا    وتقويـة مساعدة البلدان النامية على بناء      واملعارف واخلربات،   
__________ 

ولكـن خـالل   . “املعلومـات اجلغرافيـة  ” إىل مصطلح ٢٠١١/٢٤يشري مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي     )١(  
بـدال   “اجلغرافيـة املكانيـة  املعلومـات  ”اخلرباء باسـتخدام مـصطلح      عملية التشاور مع الدول األعضاء، أوصى       

 .الوقت الراهن يع استعماال يفأشو املصطلح األول أكثر مشوال ألن“ املعلومات اجلغرافية” مصطلح من
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أمهيــة كــربى يف إنــشاء هــذه اهليئــة الفرعيــة   وكانــت للتوصــية املوضــوعية الــصادرة عــن اللجنــة 
  . اجلديدة للمجلس، وهو ما ُيعترف به صراحةً يف مقرر اجمللس

  بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة     ةاملعنيـ اء األمـم املتحـدة   وعقدت جلنة خـرب     - ٣
وحــضر الــدورة ممثلــون   . ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ٢٦ يف ســول يف دورهتــا االفتتاحيــة 

ــة  ــب      ٩٠لقرابـ ــصفة مراقـ ــة بـ ــة الدوليـ ــات الفنيـ ــض املنظمـ ــضور بعـ ــافة إىل حـ ــدا باإلضـ .  بلـ
ملــشاركون املــسامهة املمكنــة هلــذا اجملتمــع الفــين  األعمــال املوضــوعية للــدورة، نــاقش ا  وخــالل

مؤمتر األمـم املتحـدة املقبـل للتنميـة املـستدامة، املزمـع عقـده يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل،              يف
. ، وقــرروا إنــشاء فرقــة عمــل إلعــداد تقريــر مــن أجــل مــؤمتر القمــة   ٢٠١٢يونيــه /حزيــران يف

سائل الرئيــسية الــيت ســتتناوهلا اللجنــة  وأنــشأت اللجنــة أيــضا فريقــا عــامال إلعــداد حــصر للمــ   
وإضــافة . وصــوغ برنــامج للعمــل ُيحــدد التــدابري الــيت ســتنفذ خــالل الــسنوات اخلمــس املقبلــة  

ذلـــك، أنـــشأت اللجنـــة فريقـــا مكلفـــا بـــصوغ االعتبـــارات االســـتراتيجية املتعلقـــة بأوجـــه   إىل
ــدم ــات ا    التقـــ ــية للمعلومـــ ــة األساســـ ــال البنيـــ ــوعي يف جمـــ ــوجي واملوضـــ ــة التكنولـــ جلغرافيـــ
وقررت اللجنـة عقـد دورهتـا الثانيـة يف نيويـورك، يف الفتـرة               . واملعلومات املترابطة معها   املكانية

  .)٢(٢٠١٢أغسطس / آب١٥ إىل ١٣من 
  

  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةيف ميدان   املضطلع هبانشطةاأل  - ثالثا  
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير كانـت        اتء لشعبة اإلحصا  يف حني أن اجلهود الرئيسية      - ٤

لجنة اخلـرباء، فقـد اضـطلعت الـشعبة بعـدد مـن األنـشطة املتـصلة                 لمركَّزة على اإلنشاء الرمسي     
  .، يرد أدناه وصف موجز هلا العاملية املكانيةإدارة املعلومات اجلغرافيةب

  
  املكانية العامليةإدارة املعلومات اجلغرافية بشأن  لثاالجتماع التحضريي الثا  - ألف  

ــابع   قــسم رســمنظمــت شــعبة اإلحــصاءات، بالتعــاون مــع     - ٥ ــدعم إلاخلــرائط الت دارة ال
، االجتمـــاع التحـــضريي الثالـــث بـــشأن إدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة العامليـــة،  امليـــداين

 خـبريا مـن     ٦٠ وحـضر االجتمـاع      .)٣(٢٠١١أبريل  / نيسان ٦ إىل   ٤نيويورك يف الفترة من      يف
.  مــن املنظمــات الفنيــة اإلقليميــة والدوليــة ١١ مــن كيانــات األمــم املتحــدة، و ٦  بلــدا، و٢٠

__________ 
ميكــــــــن االطّــــــــالع علــــــــى وثــــــــائق جلنــــــــة اخلــــــــرباء وتقريرهــــــــا علــــــــى موقعهــــــــا الــــــــشبكي            )٢(  

)http://ggim.un.org/ggim_committee.html.( 
 تـشرين   ٢٥ُعقد االجتماع التحضريي األول بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة العامليـة يف بـانكوك يف                   )٣(  

رائط اخلـ مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن عـشر لرسـم              ، قبل يوم واحد من انعقاد       ٢٠٠٩ر  أكتوب/األول
 .٢٠١٠مايو / أيار١١  و١٠، وُعقد االجتماع التحضريي الثاين يف نيويورك يف سيا واحمليط اهلادئآل
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 املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة       واستعرض املشاركون يف االجتماع التقرير املتعلـق بـإدارة          
، )E/2011/89(املزمع تقدميـه إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ووضـعوه يف صـيغته النهائيـة                  

ــة وناقــشوا األعمــال التحــضريية لألحــداث املتــصلة بــإدارة    ــة العاملي ــة املكاني  املعلومــات اجلغرافي
  .٢٠١١أكتوبر /املزمع تنظيمها يف سول يف تشرين األول

  
ــة      - باء   ــإدارة املعلومـــات اجلغرافيـ ــدة الرفيـــع املـــستوى املعـــين بـ منتـــدى األمـــم املتحـ

  العاملية املكانية
 بــإدارة املعلومــات املعنيــةخــرباء األمــم املتحــدة فتتاحيــة للجنــة ســبق انعقــاد الــدورة اال  - ٦

ــة ــة  اجلغرافي ــة العاملي ــإدارة   األولمنتــدى األمــم املتحــدة   انعقــاد املكاني ــع املــستوى املعــين ب  الرفي
ــة   ــة العاملي ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة     املعلوم ــم املتحــدة وحكوم ــه األم ــشاركت يف تنظيم ــذي ت ، ال

وحــــضر هــــذا املنتــــدى . باملعهــــد الــــوطين للمعلومــــات اجلغرافيــــةمجهوريــــة كوريــــا، ممثَّلــــةً 
 شــركة ١٥ بلــدا، مــن بينــهم ممثلــون الثــنيت عــشرة منظمــة دوليــة، و   ٨٧مــشاركا مــن  ٣٥٠

وتشارك يف افتتاح املنتـدى الرفيـع املـستوى رئـيس           .  من منظمات األمم املتحدة    ١٢خاصة، و   
وخـالل اجلـزء    . قتـصادية واالجتماعيـة   وزراء مجهورية كوريا ووكيل األمـني العـام للـشؤون اال          

الــوزاري األويل، الــذي حــضره مثانيــة وزراء ميثلــون مجيــع منــاطق العــامل، أعــرب الــوزراء علــى 
وجه اإلمجاع عـن تأييـدهم ملبـادرة األمـم املتحـدة الراميـة إىل تعزيـز إدارة املعلومـات اجلغرافيـة                      

واخُتـتم املنتـدى مبـوجز      . القطـاع اخلـاص   املكانية فيما بني الدول األعضاء واملنظمات الدولية و       
وبوجـه  . )٤(قدَّمه الرئيس وباعتماد إعالن سول بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليـة           

خــاص، أوصــى املــشاركون باختــاذ تــدابري لتعزيــز وتقويــة التعــاون الــوطين واإلقليمــي والعــاملي    
 املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة برعايــة هبــدف تكــوين جتمــع عــاملي متــرابط للممارســة يف ميــدان

وأكد املشاركون أيضا أمهية إنشاء عمليات فعالة للسعي املشترك والتعـاوين إىل            . األمم املتحدة 
إجياد أطر ومعايري موحدة، وكذلك تعـاريف وأسـاليب منـسقة، وأقـروا بأمهيـة تبـادل اخلـربات                   

ت التمويل، فضال عـن تيـسري وتعزيـز    يف جمال تقرير السياسات، ودعم التشريعات واستراتيجيا      
وعرضـت حكومـة قطـر بـسخاء عقـد املنتـدى الثـاين الرفيـع         . تنمية القدرات يف البلـدان الناميـة    

  .٢٠١٣املستوى يف الدوحة يف عام 
ــستوى، شــارك       - ٧ ــع امل ــدى األول الرفي ــاد املنت ــسابق النعق ــوم ال ــادات  ٢٩ويف الي  مــن قي

 مـن الـدول األعـضاء يف        ٣٠لوطنيـة لرسـم اخلـرائط مـن         األعمال التجارية ورؤساء الوكاالت ا    
 وسلّم املـشاركون بأمهيـة التنـسيق والتعـاون وإقامـة الـشراكات فيمـا بـني           .حدث جانيب خاص  

__________ 
 .http://ggim.un.org/forum1.htmlمتاح على املوقع   )٤(  
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جمموعة واسعة النطاق متعـددة التخصـصات مـن اجلهـات املعنيـة يف القطـاعني العـام واخلـاص،                    
، وأقروا بـدور الـشراكة بـني        انات املكانية  وطنية للبي  أساسية ةبنيعلى حنو يشكِّل دعامة لتشييد      

  .القطاعني العام واخلاص يف إنتاج املعلومات اجلغرافية املكانية وتوزيعها واستخدامها
  

ــة بإدمــاج املعلومــات اإلحــصائية واملعلومــات       - جيم   احللقــة الدراســية املواضــيعية املعني
  اجلغرافية املكانية

املـسائل والتحـديات املتعلقـة بإدمـاج املعلومـات          ُعقدت حلقة دراسية مواضيعية بشأن        - ٨
، ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٧اإلحـــصائية واملعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة يف ســـول يف 

وتشارك يف تنظيم هذه احللقة الدراسية شعبة اإلحـصاءات،         . وذلك عقب اجتماع جلنة اخلرباء    
، واملكتــب اإلحــصائي  دادمكتــب الواليــات املتحــدة للتعــ   ، واملكتــب اإلحــصائي الكــوري  و

ــة  ــسبة للمعلومــات     . للجماعــات األوروبي ــا بالن ــة اجلغرافي وركَّــزت احللقــة الدراســية علــى أمهي
اإلحصائية من ناحية، واستخدام األدوات اجلغرافيـة املكانيـة يف دعـم األنـشطة اإلحـصائية مـن                  

ــة أخــرى  ــسية، هــي   . ناحي ــة مواضــيع رئي ــد ُنظــر يف ثالث ــات اجلغرا : وق ــة  مجــع البيان ــة املكاني في
واملعلومات اإلحصائية ومعاجلتها؛ وإدماج البيانات اإلحـصائية واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة؛             
ــة والبيانــات اإلحــصائية املدجمــة أو اجملتمعــة إحــدامها مــع      ــة املكاني واســتخدام البيانــات اجلغرافي

واضــيعية إضــافية ومت اإلقــرار بــأن إدمــاج هــذين النــوعني مــن البيانــات مــع بيانــات م . األخــرى
  .مستمدة من مصادر أخرى أمٌر مفيد للتحليل ولعملية صنع القرار املستندة األدلة

  
  املستوى الثاين للحدود اإلداريةمشروع   - دال  

ــُتهِّل   - ٩ ــشروع اس ــستوىم ــاين للحــدود امل ــام   الث ــة يف ع ــق  يف ســياق ٢٠٠١ اإلداري فري
 .، وتطوَّر يف ظـل قيـادة منظمـة الـصحة العامليـة     يةاملتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغراف   األمم

ويرمي املشروع، بوصفه مبادرة ذات منحى قطري، إىل تزويد البلـدان واجملتمـع الـدويل بوجـه                 
عام مبنهاج عمل جلمع البيانات دون الوطنيـة وإدارهتـا وحتليلـها والتجـسيد املرئـي هلـا وتبادهلـا،         

ذه املعلومــات أمهيــة فائقــة للكــثري مــن التطبيقــات  وهلــ. نــزوال إىل املــستوى دون الــوطين الثــاين 
يف ذلــك املــساعدة اإلنــسانية، وإدارة حــاالت الكــوارث، والــسالم واألمــن، والتعــدادات    مبــا(

  ). والتحليــــل اإلحــــصائي، والبيئــــة، والــــصحة والتعلــــيم، ورســــم اخلــــرائط املتعلقــــة بــــالفقر  
 قوامهـا معـا   قسم رسم اخلرائط   و ، وحَّدت شعبة اإلحصاءات   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف  

فـشعبة اإلحـصاءات تـدير املـسائل املتعلقـة بالتنـسيق والـسياسات، بينمـا                . ملواصلة هذه املبـادرة   
ومـن خـالل هـذا اجلهـد املـشترك،          . يتوىل قـسم رسـم اخلـرائط املـسؤولية عـن اجلوانـب التقنيـة              

مال يف إطـار مبــادرة   اإلداريـة وإدماجـه إدماجــا كـا    الثــاين للحـدود املـستوى مـشروع  سيواصـل  
  .األمم املتحدة املتعلقة بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
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  بادرة إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةالشبكي ملوقع امل  -هاء   
ــشبكي املكــرس إلدارة        - ١٠ ــصفة منتظمــة بتحــديث موقعهــا ال تقــوم شــعبة اإلحــصاءات ب

ويتـضمن املوقـع الـشبكي معلومـات أساسـية عـن واليـة              . )٥(كانية العاملية املعلومات اجلغرافية امل  
، وعــن األنــشطة  بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــةجلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة

املتعلقة بإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة واملبـادرات واألحـداث واجلهـات الـشريكة                  
 الـيت   األحـداث يقدم املوقع أيضا معلومات وأخبـارا عـن أهـم           عالوة على ذلك،    و. ذات الصلة 

 بــنظم املعلومــات اجلغرافيــة ورســم اخلــرائط  ذات الــصلةتنظمهــا الــشعبة وغريهــا مــن اجلهــات  
   .وتوحيد األمساء اجلغرافية

  
  األنشطة املقبلة  - رابعا  

  إنشاء األفرقة العاملة  - ألف  
 بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة    األمم املتحدة املعنية خرباء  وفقا للتوصية الصادرة عن جلنة        - ١١

 يف دورهتا االفتتاحيـة، شـرعت شـعبة اإلحـصاءات يف إنـشاء فرقـة عمـل إلعـداد           املكانية العاملية 
 وأنـشأت الـشعبة أيـضا فريقـا         .مسامهة من أجـل مـؤمتر األمـم املتحـدة املقبـل للتنميـة املـستدامة               

مال لتحديــد املــسائل الرئيــسية املتعلقــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة الــيت ســُتناقش يف اعــ
الدورات املقبلة للجنة اخلرباء، وبوجه خاص لصوغ برنامج عمل لالسترشاد يف توجيه أعمـال              

  .جلنة اخلرباء خالل السنوات اخلمس املقبلة
  

  بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــةاملعنيــةتحــدة خــرباء األمــم املالــدورة الثانيــة للجنــة   - باء  
   العامليةاملكانية

التحــضريية لتنظــيم الــدورة الثانيــة للجنــة اخلــرباء،   ءات األعمــال شــعبة اإلحــصابــدأت  - ١٢
وسـتقوم اللجنـة   . ٢٠١٢أغـسطس  / آب١٥ إىل ١٣املقرر عقـدها يف نيويـورك يف الفتـرة مـن            

عتماد برنامج عملها املقبل، ومناقشة إجـراءات       جبملة أمور منها استعراض نظامها الداخلي، وا      
  .املتابعة ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

  
  

__________ 
 ./http://ggim.un.org: عنوان املوقع  )٥(  
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الرفيـع املـستوى املعـين بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة            الثـاين   منتدى األمـم املتحـدة        - جيم  
  املكانية العاملية

بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة    منتدى األمم املتحـدة الثـاين الرفيـع املـستوى املعـين      سُيعقد    - ١٣
 وسـيزاول املنتـدى عملـه مـرة أخـرى بوصـفه       .٢٠١٣ يف الدوحة يف أوائل عـام    املكانية العاملية 

منتــدى مفتوحــا يــضم معــا ممــثلني للحكومــات مــن مجيــع الــدول األعــضاء إضــافة إىل اجلهــات  
لبالغـة األمهيـة املتعلقـة      املعنية من املنظمات الوطنية والدولية ملعاجلة ومناقـشة املـسائل احلرجـة وا            

  .بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
  

  اخلالصة  - خامسا 
أكدت األعمال املـضطلع هبـا بـشأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة خـالل                     - ١٤

السنتني املاضيتني أو الـثالث سـنوات املاضـية أن أحـد التحـديات الرئيـسية يف هـذا الـصدد هـو             
بوصـف  ماج على حنو أفضل للمعلومات اجلغرافيـة املكانيـة واملعلومـات اإلحـصائية،              حتقيق اإلد 

 يف هـذا الـسياق   كـبرية  فـرص  وتتـوافر . عملية صنع القرار املدعومة باألدلة  ذلك أساسا لسالمة    
لـذا، ال بـد لألوسـاط اإلحـصائية         و. واالتـصاالت تكنولوجيا املعلومـات    ل بفضل التطور السريع  

، أن  املكانيــةميــدان املعلومــات اجلغرافيــةاملختــصة يف مــع الــسلطات الوطنيــة ، بالــشراكة الفنيــة
 القــدرات يف جمــال مواصــفة تنميــةتــصرف مهّتــها إىل أن ويف هــذا اجملــال تظــل علــى علــم تــام  

ــة   ــة الوطني ــة املكاني ــهياكل األساســية    املعلومــات اجلغرافي ــذلك مــن ترســيخ لل ــرتبط ب ــا ي  وإىل م
 ومن أجل تيسري احلوار على الصعيد العـاملي، ُيقتـرح أن تظـل اللجنـة           .الوطنية للبيانات املكانية  

ــإدارة          ــة ب ــم املتحــدة املعني ــة خــرباء األم ــساير ألعمــال جلن ــتظم وم ــى اطــالع من اإلحــصائية عل
  .املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
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  رفقامل
جلنـة خـرباء    ” املعنون   ٢٠١١/٢٤ادي واالجتماعي   مقرر اجمللس االقتص      

  “ بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةاملعنيةمم املتحدة األ
  ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

، الـذي طلـب فيـه       ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢١، املـؤرخ    ٢٠١٠/٢٤٠ إىل مقرره    إذ يشري   
ــه املوضــوعية لعــام     ــام أن يقــدم إىل اجمللــس، يف دورت ــرا عــن إدارة  ٢٠١١إىل األمــني الع ، تقري

  لومات اجلغرافية العاملية، املع
فربايــر / شــباط٢٦، املــؤرخ ٤١/١١١ إىل مقــرر اللجنــة اإلحــصائية   أيــضاوإذ يــشري  
 شـــعبة اإلحـــصاءات يف إدارة الـــشؤون االقتـــصادية إىلالـــذي طلبـــت فيـــه اللجنـــة  ،)١(٢٠١٠

ــاول        ــق خــرباء دويل هبــدف تن ــدعو إىل اجتمــاع لفري ــة أن ت ــة العام ــة لألمان ــة التابع واالجتماعي
املــسائل املتــصلة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة العامليــة، مبــا يف ذلــك اســتعراض اآلليــات القائمــة    

  واستكشاف إمكانية إنشاء منتدى عاملي،
 الــذي اختــذه إىل القــرار املتعلــق بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة العامليــة وإذ يــشري كــذلك  

الــذي و، )٢(ط آلســيا واحملــيط اهلــادئمــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم اخلــرائ
طلــب فيــه املــؤمتر إىل األمــني العــام واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة البــدء يف إجــراء مناقــشات     
وإعداد تقرير لتقدميه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن تنـسيق إدارة املعلومـات اجلغرافيـة       

نشاء منتدى عاملي تـابع لألمـم املتحـدة يـتم           على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك النظر يف إمكانية إ         
مــن خاللــه تبــادل املعلومــات بــني البلــدان وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة، وبوجــه خــاص تبــادل 
أفضل املمارسات بصدد الـصكوك القانونيـة وصـكوك الـسياسات، ومنـاذج اإلدارة املؤسـسية،                

شغيل البـيين، وتبـادل اآلليـات الـيت     واحللول واملعايري التقنية، ومـدى قابليـة الـنظم والبيانـات للتـ          
  تضمن سهولة احلصول على املعلومات واخلدمات اجلغرافية يف حينها،

 أمهية الدمج بني املعلومات عن اخلرائط واإلحصاءات، إىل جانب البيانـات            وإذ يدرك   
  ملوقع،املكانية، من أجل تعزيز املعلومات والتطبيقات واخلدمات اجلغرافية املكانية استنادا إىل ا

__________ 
، الفــصل األول، )E/2010/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   )١(  

 .الفرع باء
 املـؤمتر، بـانكوك،     تقريـر  :مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلـادئ           انظر    )٢(  

، ، الفــصل الرابــع)A.10.I.2 األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع اتمنــشور( ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٩‐٢٦
 .الفرع باء
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ــه األمــم املتحــدة يف تعزيــز التعــاون الــدويل     وإذ يــدرك أيــضا    الــدور الــذي تــضطلع ب
غرافيـــة املكانيـــة بـــسبل منـــها  جمـــاالت رســـم اخلـــرائط واألمســـاء اجلغرافيـــة واملعلومـــات اجل  يف

املؤمترات واجتماعات اخلرباء والـدورات التدريبيـة، وإصـدار املنـشورات التقنيـة، وإقامـة            تنظيم
  لتعاون،مشاريع ا
ــار    ــضع يف االعتب ــاون     وإذ ي ــز التع  احلاجــة امللحــة إىل اختــاذ إجــراءات ملموســة لتعزي

  الدويل يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية،
 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن إدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة  حيـــيط علمـــا  - ١  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛  )٣(العاملية

 تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف ميـــدان املعلومـــات اجلغرافيـــة      بـــضرورة ميـــسلّ  - ٢  
  العاملية؛ املكانية

 إنـشاء جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة               ، يف هذا الـصدد    ،يقرر  - ٣  
املكانيــة العامليــة، وفقــا لالختــصاصات الــواردة يف مرفــق هــذا القــرار، علــى أن ُتنــشأ وتــدار يف   

لقائمة وتنظَّم وفقا لـذلك، ويطلـب إىل اللجنـة أن تقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي                حدود املوارد ا  
 استعراضا شامال عن مجيع جوانب عملـها وعملياهتـا لكـي يتـسىن              ٢٠١٦واالجتماعي يف عام    

  للدول األعضاء تقييم فعاليتها؛
 الدول األعضاء على إجراء مناقشات منتظمة رفيعـة املـستوى جلهـات             يشجع  - ٤  
تعددة بشأن املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية، بسبل منها عقد املنتديات العامليـة، مـن              معنية م 

  أجل املساعدة على إقامة حوار شامل مع مجيع اجلهات الفاعلة واهليئات املعنية؛
 على أمهية تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إىل النهوض           يشدد  - ٥  

ــارف  ــادل املع ــة يف        بتب ــدراهتا الوطني ــز ق ــاء وتعزي ــى بن ــة عل ــدان النامي ــساعدة البل  واخلــربات، مل
  .اجملال هذا

  اجللسة العامة السابعة واألربعون
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٧

__________ 
  )٣(  E/2011/89. 



E/CN.3/2012/31
 

10 11-62227 
 

  مرفق    
  العاملية اختصاصات جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية    
  األهداف واملهام    

 جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة                 تكون أهـداف ومهـام      - ١
  :على النحو التايل

تــوفري منتــدى يــتم مــن خاللــه التنــسيق والتحــاور خبــصوص تعزيــز التعــاون يف    )أ(  
ميــدان املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة فيمــا بــني الــدول األعــضاء وبــني الــدول األعــضاء    

ية املعنية، مبا يف ذلك مؤمترات األمم املتحـدة اإلقليميـة املعنيـة برسـم اخلـرائط،         واملنظمات الدول 
   األساسية للبيانات املكانية؛باهلياكل من جلان دائمة معنية منهاوما ينبثق 
اقتراح خطط العمل واملبادئ التوجيهية الالزمة للتـشجيع علـى وضـع مبـادئ                )ب(  

 ضــمانا لقابليــة البيانــات واخلــدمات اجلغرافيــة  وسياســات وأســاليب وآليــات ومعــايري موحــدة 
  املكانية للتشغيل البيين والتبادل؛

 كيفيـة بنـاء وتعزيـز    بـشأن توفري منرب يتم من خالله وضع اسـتراتيجيات فعالـة            )ج(  
 يف البلـدان الناميـة، مـع القيـام،     وخباصـة القدرات الوطنية يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانيـة،    

 مبساعدة من يرغب من البلدان علـى بلـوغ كامـل إمكانـات تطـوير املعلومـات         يف هذا الصدد،  
  اجلغرافية املكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات؛

جتميع وتعميم أفضل ممارسات وخربات اهليئـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة               )د(  
قانونيـة ومنـاذج    خبصوص املعلومات اجلغرافية املكانيـة فيمـا يتـصل بـأمور مـن قبيـل الـصكوك ال                 

 األساسـية للبيانـات املكانيـة، مـع         اهلياكـل اإلدارة واملعايري التقنيـة، ممـا يـشكل إسـهاما يف إقامـة              
  إتاحة املرونة يف استحداث األنشطة اجلغرافية املكانية الوطنية؛

االستفادة، لدى اضطالعها مبهامها، من األعمال املوجودة اليت أجنزهـا غريهـا              )هـ(  
  . واآلليات يف امليدان املعين، واستخدام تلك األعمالمن املنتديات

  
  العضوية والتكوين ومدة الوالية    

تتألف اللجنة من خرباء من مجيع الدول األعـضاء، وتـضم أيـضا خـرباء مـن املنظمـات                     - ٢
 الدول األعضاء لـدى قيامهـا بتعـيني ممثليهـا اختيـار خـرباء ذوي                وتراعي. الدولية بصفة مراقب  

 مـستمدة مـن جمموعـة اجملـاالت املترابطـة الـيت تـضم أعمـال املـسح، واجلغرافيـا،               معارف حمـددة  
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 ،البحريــة/ورســم وإعــداد اخلــرائط، واالستــشعار مــن ُبعــد، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة الربيــة   
  .ومحاية البيئة

تنتخــب اللجنــة رئيــسني مــشاركني مــن بــني أعــضائها خــالل كــل دورة، مــع مراعــاة     - ٣
  .ومتثيل اجلهات املعنيةالتوازن اجلغرايف 

ــشئ، مــىت دعــت احلاجــة     - ٤ ــة أن تن ــكجيــوز للجن ــة أو جلانــ  إىل ذل ــة عامل ــة ا، أفرق  فرعي
  .رمسية تتناول مسائل حمددة تتعلق بربنامج عمل اللجنة غري
  

  إجراءات تقدمي التقارير    
  .ترفع اللجنة تقاريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ٥
  

  اعاتوترية عقد االجتم    
جتتمـــع اللجنـــة عـــادة مـــرة يف الـــسنة، وجيـــوز هلـــا أن تعقـــد يف الظـــروف االســـتثنائية    - ٦

  .اجتماعات إضافية، حسب االقتضاء
  

  األمانة    
ــعبة اإلحـــصاءات التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية      - ٧ ــة الـــدعم مـــن شـ تتلقـــى اللجنـ

  .ينواالجتماعية، ومن قسم رسم اخلرائط التابع إلدارة الدعم امليدا
  

  وثائق االجتماعات    
تتألف وثائق االجتماعـات مـن جـدول األعمـال، وتقريـر اللجنـة الـسابق، ومـذكرات                    - ٨

مواضيعية من إعداد األفرقة العاملة أو اللجان الفرعية، ومـذكرات مـن األمانـة العامـة، ووثـائق                  
  .أخرى ذات صلة من إعداد خرباء أو أفرقة خرباء من اخلارج
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	البند 4 (ل) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية

	إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	بناء على طلب صادر عن اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين (انظر E/2010/24، الفصل الأول باء، المقرر 41/110) يتشرف الأمين العام بأن يقدم تقريره عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، الذي يعرض معلومات مستكملة بشأن الأنشطة المضطلع بها مؤخرا في هذا الميدان. ويناقش التقرير، على وجه الخصوص، ما تم في تموز/يوليه 2011 من إنشاء هيئة فرعية جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هي لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. ويبين التقرير نتائج الدورة الافتتاحية للجنة خبراء الأمم المتحدة ونتائج منتدى الأمم المتحدة الأول الرفيع المستوى المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، المعقودين في سول في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١. ويصف التقرير أيضا الأنشطة المقررة لعام 2012، وبخاصة الدورة الثانية للجنة الخبراء، المعتزم عقدها في نيويورك في آب/أغسطس 2012.
	واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما ﺑﻬذا التقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - في الدورة الحادية والأربعين للجنة الإحصائية، المعقودة في عام 2010 (انظر E/2010/24، الفصل الأول - باء، المقرر 41/110)، أقرت اللجنة بأهمية إدماج المعلومات الجغرافية المكانية() والمعلومات الإحصائية، وطلبت إلى الأمين العام أن يعد تقريرا يتضمن رؤية عالمية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويستعرض الآليات القائمة، ويستطلع إمكانية إنشاء منتدى عالمي. وإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى شعبة الإحصاءات أن تعقد اجتماعا لفريق خبراء دولي، يتألف من أخصائيين إحصائيين ومتخصصين في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، لمعالجة مسائل إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. وتلقت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في عام 2011، معلومات مستكملة (E/CN.3/2011/34) بشأن الكيفية التي نفذت بها الشعبة الولاية المذكورة أعلاه للجنة عن طريق تنظيم اجتماعات تحضيرية لفريق الخبراء والعمل على إعداد تقرير شامل لتقديمه إلى المجلس. ويغطي هذا التقرير الأنشطة المضطلع بها منذ شباط/فبراير 2011. 
	ثانيا - الإنشاء الرسمي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	2 - وفقا للطلب الصادر عن اللجنة الإحصائية، أُعِد تقرير شامل للأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (E/2011/89) ثم قُدِّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2011. وقد استفاد ذلك التقرير من مشاورات واسعة النطاق أُجريت مع الدول الأعضاء والجهات المعنية ذات الصلة. وبناء على ذلك، سلّم المجلس بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في ميدان إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وقرر أن ينشئ رسميا لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (انظر مقرر المجلس 2011/24، بصيغته الواردة في مرفق هذا التقرير). ولجنة الخبراء هذه، التي هي هيئة حكومية دولية، تضم معا للمرة الأولى على المستوى العالمي، خبراء حكوميين من جميع الدول الأعضاء لإجراء مشاورات بشأن ميدان سريع التغير هو ميدان المعلومات الجغرافية المكانية، وإجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى وبين جهات معنية متعددة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وتشجيع الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات، ومساعدة البلدان النامية على بناء وتقوية قدراتها الوطنية في هذا الميدان. وكانت للتوصية الموضوعية الصادرة عن اللجنة أهمية كبرى في إنشاء هذه الهيئة الفرعية الجديدة للمجلس، وهو ما يُعترف به صراحةً في مقرر المجلس. 
	3 - وعقدت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية دورتها الافتتاحية في سول في 26 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١. وحضر الدورة ممثلون لقرابة 90 بلدا بالإضافة إلى حضور بعض المنظمات الفنية الدولية بصفة مراقب. وخلال الأعمال الموضوعية للدورة، ناقش المشاركون المساهمة الممكنة لهذا المجتمع الفني في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة، المزمع عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012، وقرروا إنشاء فرقة عمل لإعداد تقرير من أجل مؤتمر القمة. وأنشأت اللجنة أيضا فريقا عاملا لإعداد حصر للمسائل الرئيسية التي ستتناولها اللجنة وصوغ برنامج للعمل يُحدد التدابير التي ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة. وإضافة إلى ذلك، أنشأت اللجنة فريقا مكلفا بصوغ الاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بأوجه التقدم التكنولوجي والموضوعي في مجال البنية الأساسية للمعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات المترابطة معها. وقررت اللجنة عقد دورتها الثانية في نيويورك، في الفترة من 13 إلى 15 آب/أغسطس 2012().
	ثالثا - الأنشطة المضطلع بها في ميدان إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	4 - في حين أن الجهود الرئيسية لشعبة الإحصاءات خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت مركَّزة على الإنشاء الرسمي للجنة الخبراء، فقد اضطلعت الشعبة بعدد من الأنشطة المتصلة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، يرد أدناه وصف موجز لها.
	ألف - الاجتماع التحضيري الثالث بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	5 - نظمت شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع قسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني، الاجتماع التحضيري الثالث بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، في نيويورك في الفترة من 4 إلى 6 نيسان/أبريل 2011(). وحضر الاجتماع 60 خبيرا من 20 بلدا، و 6 من كيانات الأمم المتحدة، و 11 من المنظمات الفنية الإقليمية والدولية. واستعرض المشاركون في الاجتماع التقرير المتعلق بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية المزمع تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضعوه في صيغته النهائية (E/2011/89)، وناقشوا الأعمال التحضيرية للأحداث المتصلة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية المزمع تنظيمها في سول في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	باء - منتدى الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	6 - سبق انعقاد الدورة الافتتاحية للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية انعقاد منتدى الأمم المتحدة الأول الرفيع المستوى المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، الذي تشاركت في تنظيمه الأمم المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، ممثَّلةً بالمعهد الوطني للمعلومات الجغرافية. وحضر هذا المنتدى 350 مشاركا من 87 بلدا، من بينهم ممثلون لاثنتي عشرة منظمة دولية، و 15 شركة خاصة، و 12 من منظمات الأمم المتحدة. وتشارك في افتتاح المنتدى الرفيع المستوى رئيس وزراء جمهورية كوريا ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وخلال الجزء الوزاري الأولي، الذي حضره ثمانية وزراء يمثلون جميع مناطق العالم، أعرب الوزراء على وجه الإجماع عن تأييدهم لمبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. واختُتم المنتدى بموجز قدَّمه الرئيس وباعتماد إعلان سول بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية(). وبوجه خاص، أوصى المشاركون باتخاذ تدابير لتعزيز وتقوية التعاون الوطني والإقليمي والعالمي بهدف تكوين تجمع عالمي مترابط للممارسة في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية برعاية الأمم المتحدة. وأكد المشاركون أيضا أهمية إنشاء عمليات فعالة للسعي المشترك والتعاوني إلى إيجاد أطر ومعايير موحدة، وكذلك تعاريف وأساليب منسقة، وأقروا بأهمية تبادل الخبرات في مجال تقرير السياسات، ودعم التشريعات واستراتيجيات التمويل، فضلا عن تيسير وتعزيز تنمية القدرات في البلدان النامية. وعرضت حكومة قطر بسخاء عقد المنتدى الثاني الرفيع المستوى في الدوحة في عام 2013.
	7 - وفي اليوم السابق لانعقاد المنتدى الأول الرفيع المستوى، شارك 29 من قيادات الأعمال التجارية ورؤساء الوكالات الوطنية لرسم الخرائط من 30 من الدول الأعضاء في حدث جانبي خاص. وسلّم المشاركون بأهمية التنسيق والتعاون وإقامة الشراكات فيما بين مجموعة واسعة النطاق متعددة التخصصات من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، على نحو يشكِّل دعامة لتشييد بنية أساسية وطنية للبيانات المكانية، وأقروا بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج المعلومات الجغرافية المكانية وتوزيعها واستخدامها.
	جيم - الحلقة الدراسية المواضيعية المعنية بإدماج المعلومات الإحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية
	8 - عُقدت حلقة دراسية مواضيعية بشأن المسائل والتحديات المتعلقة بإدماج المعلومات الإحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية في سول في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وذلك عقب اجتماع لجنة الخبراء. وتشارك في تنظيم هذه الحلقة الدراسية شعبة الإحصاءات، والمكتب الإحصائي الكوري، ومكتب الولايات المتحدة للتعداد، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وركَّزت الحلقة الدراسية على أهمية الجغرافيا بالنسبة للمعلومات الإحصائية من ناحية، واستخدام الأدوات الجغرافية المكانية في دعم الأنشطة الإحصائية من ناحية أخرى. وقد نُظر في ثلاثة مواضيع رئيسية، هي: جمع البيانات الجغرافية المكانية والمعلومات الإحصائية ومعالجتها؛ وإدماج البيانات الإحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية؛ واستخدام البيانات الجغرافية المكانية والبيانات الإحصائية المدمجة أو المجتمعة إحداهما مع الأخرى. وتم الإقرار بأن إدماج هذين النوعين من البيانات مع بيانات مواضيعية إضافية مستمدة من مصادر أخرى أمرٌ مفيد للتحليل ولعملية صنع القرار المستندة الأدلة.
	دال - مشروع المستوى الثاني للحدود الإدارية
	9 - استُهِّل مشروع المستوى الثاني للحدود الإدارية في عام 2001 في سياق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالمعلومات الجغرافية، وتطوَّر في ظل قيادة منظمة الصحة العالمية. ويرمي المشروع، بوصفه مبادرة ذات منحى قطري، إلى تزويد البلدان والمجتمع الدولي بوجه عام بمنهاج عمل لجمع البيانات دون الوطنية وإدارتها وتحليلها والتجسيد المرئي لها وتبادلها، نزولا إلى المستوى دون الوطني الثاني. ولهذه المعلومات أهمية فائقة للكثير من التطبيقات (بما في ذلك المساعدة الإنسانية، وإدارة حالات الكوارث، والسلام والأمن، والتعدادات والتحليل الإحصائي، والبيئة، والصحة والتعليم، ورسم الخرائط المتعلقة بالفقر). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، وحَّدت شعبة الإحصاءات وقسم رسم الخرائط قواهما معا لمواصلة هذه المبادرة. فشعبة الإحصاءات تدير المسائل المتعلقة بالتنسيق والسياسات، بينما يتولى قسم رسم الخرائط المسؤولية عن الجوانب التقنية. ومن خلال هذا الجهد المشترك، سيواصل مشروع المستوى الثاني للحدود الإدارية وإدماجه إدماجا كاملا في إطار مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.
	هاء - الموقع الشبكي لمبادرة إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	10 - تقوم شعبة الإحصاءات بصفة منتظمة بتحديث موقعها الشبكي المكرس لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية(). ويتضمن الموقع الشبكي معلومات أساسية عن ولاية لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وعن الأنشطة المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية والمبادرات والأحداث والجهات الشريكة ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يقدم الموقع أيضا معلومات وأخبارا عن أهم الأحداث التي تنظمها الشعبة وغيرها من الجهات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط وتوحيد الأسماء الجغرافية. 
	رابعا - الأنشطة المقبلة
	ألف - إنشاء الأفرقة العاملة
	11 - وفقا للتوصية الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في دورتها الافتتاحية، شرعت شعبة الإحصاءات في إنشاء فرقة عمل لإعداد مساهمة من أجل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة. وأنشأت الشعبة أيضا فريقا عاملا لتحديد المسائل الرئيسية المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية التي ستُناقش في الدورات المقبلة للجنة الخبراء، وبوجه خاص لصوغ برنامج عمل للاسترشاد في توجيه أعمال لجنة الخبراء خلال السنوات الخمس المقبلة.
	باء - الدورة الثانية للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	12 - بدأت شعبة الإحصاءات الأعمال التحضيرية لتنظيم الدورة الثانية للجنة الخبراء، المقرر عقدها في نيويورك في الفترة من 13 إلى 15 آب/أغسطس 2012. وستقوم اللجنة بجملة أمور منها استعراض نظامها الداخلي، واعتماد برنامج عملها المقبل، ومناقشة إجراءات المتابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	جيم - منتدى الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	13 - سيُعقد منتدى الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في الدوحة في أوائل عام 2013. وسيزاول المنتدى عمله مرة أخرى بوصفه منتدى مفتوحا يضم معا ممثلين للحكومات من جميع الدول الأعضاء إضافة إلى الجهات المعنية من المنظمات الوطنية والدولية لمعالجة ومناقشة المسائل الحرجة والبالغة الأهمية المتعلقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
	خامسا - الخلاصة
	14 - أكدت الأعمال المضطلع بها بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية خلال السنتين الماضيتين أو الثلاث سنوات الماضية أن أحد التحديات الرئيسية في هذا الصدد هو تحقيق الإدماج على نحو أفضل للمعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات الإحصائية، بوصف ذلك أساسا لسلامة عملية صنع القرار المدعومة بالأدلة. وتتوافر فرص كبيرة في هذا السياق بفضل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولذا، لا بد للأوساط الإحصائية الفنية، بالشراكة مع السلطات الوطنية المختصة في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية، أن تظل على علم تام في هذا المجال وأن تصرف همّتها إلى مواصفة تنمية القدرات في مجال المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية وإلى ما يرتبط بذلك من ترسيخ للهياكل الأساسية الوطنية للبيانات المكانية. ومن أجل تيسير الحوار على الصعيد العالمي، يُقترح أن تظل اللجنة الإحصائية على اطلاع منتظم ومساير لأعمال لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.
	المرفق
	مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/24 المعنون ”لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية“
	 إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
	إذ يشير إلى مقرره 2010/240، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2010، الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في دورته الموضوعية لعام 2011، تقريرا عن إدارة المعلومات الجغرافية العالمية، 
	وإذ يشير أيضا إلى مقرر اللجنة الإحصائية 41/111، المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010()، الذي طلبت فيه اللجنة إلى شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة أن تدعو إلى اجتماع لفريق خبراء دولي بهدف تناول المسائل المتصلة بإدارة المعلومات الجغرافية العالمية، بما في ذلك استعراض الآليات القائمة واستكشاف إمكانية إنشاء منتدى عالمي،
	وإذ يشير كذلك إلى القرار المتعلق بإدارة المعلومات الجغرافية العالمية الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ()، والذي طلب فيه المؤتمر إلى الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة البدء في إجراء مناقشات وإعداد تقرير لتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن تنسيق إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي، بما في ذلك النظر في إمكانية إنشاء منتدى عالمي تابع للأمم المتحدة يتم من خلاله تبادل المعلومات بين البلدان وغيرها من الأطراف المعنية، وبوجه خاص تبادل أفضل الممارسات بصدد الصكوك القانونية وصكوك السياسات، ونماذج الإدارة المؤسسية، والحلول والمعايير التقنية، ومدى قابلية النظم والبيانات للتشغيل البيني، وتبادل الآليات التي تضمن سهولة الحصول على المعلومات والخدمات الجغرافية في حينها،
	وإذ يدرك أهمية الدمج بين المعلومات عن الخرائط والإحصاءات، إلى جانب البيانات المكانية، من أجل تعزيز المعلومات والتطبيقات والخدمات الجغرافية المكانية استنادا إلى الموقع،
	وإذ يدرك أيضا الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات رسم الخرائط والأسماء الجغرافية والمعلومات الجغرافية المكانية بسبل منها تنظيم المؤتمرات واجتماعات الخبراء والدورات التدريبية، وإصدار المنشورات التقنية، وإقامة مشاريع التعاون،
	وإذ يضع في الاعتبار الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات الجغرافية المكانية العالمية،
	1 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية() وبالتوصيات الواردة فيه؛ 
	2 - يسلّم بضرورة تعزيز التعاون الدولي في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية العالمية؛
	3 - يقرر، في هذا الصدد، إنشاء لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وفقا للاختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار، على أن تُنشأ وتدار في حدود الموارد القائمة وتنظَّم وفقا لذلك، ويطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016 استعراضا شاملا عن جميع جوانب عملها وعملياتها لكي يتسنى للدول الأعضاء تقييم فعاليتها؛
	4 - يشجع الدول الأعضاء على إجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى لجهات معنية متعددة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، بسبل منها عقد المنتديات العالمية، من أجل المساعدة على إقامة حوار شامل مع جميع الجهات الفاعلة والهيئات المعنية؛
	5 - يشدد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى النهوض بتبادل المعارف والخبرات، لمساعدة البلدان النامية على بناء وتعزيز قدراتها الوطنية في هذا المجال.
	الجلسة العامة السابعة والأربعون27 تموز/يوليه 2011
	مرفق
	اختصاصات لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	الأهداف والمهام

	1 - تكون أهداف ومهام لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية على النحو التالي:
	(أ) توفير منتدى يتم من خلاله التنسيق والتحاور بخصوص تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية العالمية فيما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية المعنية برسم الخرائط، وما ينبثق منها من لجان دائمة معنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية؛
	(ب) اقتراح خطط العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة ضمانا لقابلية البيانات والخدمات الجغرافية المكانية للتشغيل البيني والتبادل؛
	(ج) توفير منبر يتم من خلاله وضع استراتيجيات فعالة بشأن كيفية بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، وبخاصة في البلدان النامية، مع القيام، في هذا الصدد، بمساعدة من يرغب من البلدان على بلوغ كامل إمكانات تطوير المعلومات الجغرافية المكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات؛
	(د) تجميع وتعميم أفضل ممارسات وخبرات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية بخصوص المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتصل بأمور من قبيل الصكوك القانونية ونماذج الإدارة والمعايير التقنية، مما يشكل إسهاما في إقامة الهياكل الأساسية للبيانات المكانية، مع إتاحة المرونة في استحداث الأنشطة الجغرافية المكانية الوطنية؛
	(هـ) الاستفادة، لدى اضطلاعها بمهامها، من الأعمال الموجودة التي أنجزها غيرها من المنتديات والآليات في الميدان المعني، واستخدام تلك الأعمال.
	العضوية والتكوين ومدة الولاية

	2 - تتألف اللجنة من خبراء من جميع الدول الأعضاء، وتضم أيضا خبراء من المنظمات الدولية بصفة مراقب. وتراعي الدول الأعضاء لدى قيامها بتعيين ممثليها اختيار خبراء ذوي معارف محددة مستمدة من مجموعة المجالات المترابطة التي تضم أعمال المسح، والجغرافيا، ورسم وإعداد الخرائط، والاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية البرية/البحرية، وحماية البيئة.
	3 - تنتخب اللجنة رئيسين مشاركين من بين أعضائها خلال كل دورة، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل الجهات المعنية.
	4 - يجوز للجنة أن تنشئ، متى دعت الحاجة إلى ذلك، أفرقة عاملة أو لجانا فرعية غير رسمية تتناول مسائل محددة تتعلق ببرنامج عمل اللجنة.
	إجراءات تقديم التقارير

	5 - ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	وتيرة عقد الاجتماعات

	6 - تجتمع اللجنة عادة مرة في السنة، ويجوز لها أن تعقد في الظروف الاستثنائية اجتماعات إضافية، حسب الاقتضاء.
	الأمانة

	7 - تتلقى اللجنة الدعم من شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومن قسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني.
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	8 - تتألف وثائق الاجتماعات من جدول الأعمال، وتقرير اللجنة السابق، ومذكرات مواضيعية من إعداد الأفرقة العاملة أو اللجان الفرعية، ومذكرات من الأمانة العامة، ووثائق أخرى ذات صلة من إعداد خبراء أو أفرقة خبراء من الخارج.

