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  لجنة اإلحصائيةال
    الدورة الرابعة واألربعون  

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

 :استعراض الربامج : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
 مكـــاين ضـــمن الـــنظم -تطـــوير إطـــار إحـــصائي 

        اإلحصائية الوطنية
  مكـاين  - إلحصاءات األسترايل بشأن تطوير إطار جغرايف     تقرير مكتب ا      

  لإلحصاءات
  

  مذكرة من األمني العام    
عقـــب مناقـــشات ، ٢٠١١/٢٤يف قـــراره اعتـــرف اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   

ــة اإلحــصائية، ب    ــدان     جــرت ضــمن اللجن ــدويل يف مي ــاون ال ــز التع ــة إىل تعزي ــات احلاج املعلوم
نة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة                 اجلغرافية املكانية، وأنشأ جل   

 باختاذ القرارات املـشتركة وحتديـد       ة الدولي ةاحلكوميللجنة  اه   هذ تفـوكُلِّ. على الصعيد العاملي  
ر الـسياسات  ـالتوجهات فيما يتعلق بإنتاج املعلومات اجلغرافية املكانيـة واسـتخدامها ضـمن أطُـ         

ر ـملية، والعمـل مـع احلكومـات مـن أجـل حتـسني الـسياسات العامـة، ووضـع األطُـ                    الوطنية والعا 
املؤسسية والقانونية، ومعاجلة القضايا العامليـة، واإلسـهام يف املعرفـة اجلماعيـة يف إطـار جمتمعـي                  
ينطــوي علــى مــصاحل وشــواغل مــشتركة، وصــياغة اســتراتيجيات فعالــة لبنــاء القــدرات يف          

  .النامية البلدان
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 يف قائمـــة ٢٠١٢أغـــسطس /الثانيـــة املعقـــودة يف آب اخلـــرباء يف دورتـــه ريـــقونظـــر ف  
املكانيـة الوطنيـة     -للمسائل اليت هتم كثريا مـن الـسلطات الوطنيـة املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة                 

وحـددت اللجنـة تـسع    . املكانيـة  -واملنظمات الدوليـة املـشاركة يف إدارة املعلومـات اجلغرافيـة          
كانــت إحــدى املــسائل الرئيــسية الــيت مت حتديــدها احلاجــة إىل الــربط بــني  و. مــسائل مواضــيعية

  .سيما عن طريق الترميز اجلغرايف املكانية واإلحصاءات، ال -املعلومات اجلغرافية 
املكانيـة   -وكخطوة أوىل يف سبيل إنشاء آليات لدعم الربط بني املعلومـات اجلغرافيـة                

اإلحــصائية باســتعراض برنــاجمي مــن شــأنه أن يــساعد واإلحــصاءات، أشــري إىل أن قيــام اللجنــة 
  .مكاين ضمن النظم اإلحصائية الوطنية -على دعم استحداث إطار إحصائي جغرايف 

 بـشأن تطــوير  ويتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل تقريــر مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل          
 - اجلغرافيـة ، الـذي يتـضمن استعراضـا برناجميـا لألنـشطة             جغـرايف لإلحـصاءات    -إطار مكاين   

. االقتـصادية واملكــان  - الجتماعيــةااملكانيـة الوطنيـة، مــع التركيـز علــى الـربط بــني املعلومـات      
يعتـرض   استعراضـا وحتلـيال الحتياجـات املـستعملني ومـا         يقدم مكتب اإلحصاءات يف تقريـره       و

سني استنادا إىل مشاورة عاملية، ويستكشف اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا حتـ              طريقهم من حتديات،  
الـوعي  سعى لتعميـق    قيمة اإلحصاءات الرمسية وقابليتـها لالسـتخدام بإضـافة سـياق مكـاين، ويـ              

املكانيــة الوطنيــة احلاليــة، والكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للمكاتــب اإلحــصائية  -باألنــشطة اجلغرافيــة 
م ويقــد. االقتــصادية واملكانيــة - لوطنيــة أن تــؤدي دورا يف الــربط بــني املعلومــات االجتماعيــةا

االقتـصادية واملكـان     - توصيات حمددة بـشأن كيفيـة حتقيـق الـربط بـني املعلومـات االجتماعيـة               
إبـداء آرائهـا خبـصوص مـضمون        اإلحـصائية   وقـد تـود اللجنـة       . على الصعيدين الوطين والدويل   

  .العمل املستقبلي يف هذا اجملالبشـأن توصيات تقدمي التقرير و
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 مكـاين   - بشأن تطوير إطار جغرايف      تقرير مكتب اإلحصاءات األسترايل       

  لإلحصاءات
    

ــة   - مقدمــة  -أوال    ــربط بــني املعلومــات االجتماعي ــصادية  - احلاجــة إىل ال االقت
  واملكان

مثة اهتمام متزايد يف العديد من اجملتمعات احمللية بالفوائد املتأتيـة مـن إضـافة املكـان إىل               - ١
النـاس واملؤسـسات التجاريـة       عين ببساطة أن ربـط    وهذا ي . االقتصادية - املعلومات االجتماعية 

ــا       ــيح فهم ــن شــأنه أن يت ــصاد مبكــان معــني م ـــق واالقت ــصادية   أعم ــة واالقت ــضايا االجتماعي للق
ويعـين ذلـك    . االقتـصادية مبفردهـا    - ميكن حتقيقه من خـالل عدسـة املعلومـات االجتماعيـة           مما

االقتصادية عن طريـق الترميـز    - جتماعيةمن وجهة النظر التقنية إضافة املوقع إىل املعلومات اال      
يعــرب عنــها يف ( وهــو عمليــة حتديــد اإلحــداثيات اجلغرافيــة املرتبطــة هبــذه املعلومــات -اجلغــرايف 

باستخدام معلومات جغرافيـة أخـرى، مثـل عنـاوين     ) كثري من األحيان خبطوط الطول والعرض    
 ‘تفعيلــها مكانيــا’ سمات ووبواســطة اإلحـداثيات اجلغرافيــة ميكــن رسـم خريطــة للـ    .الـشوارع 

 .‘التحلـيالت املكانيـة   ’استخدامها يف النماذج وعمليـات التحليـل القائمـة علـى املوقـع، أو                مـث
  .تمعاتنازيـد من قيمتها جملوإضافة املكان إىل اإلحصاءات ت

االقتصادية املُفعَّلة مكانيا عن طائفـة متنوعـة         - وينتج الطلب على البيانات االجتماعية      - ٢
االحتياجـات عمومـا علـى أهنـا نابعـة عـن الرغبـة              وميكن إجياز هـذه      .احتياجات املستعملني من  

، اسـتنادا إىل األدلـة املعـززة الناجتـة عـن            على املستوى احمللـي   للقضايا  يف التوصل إىل فهم أفضل      
  .املعلومات من مصادر متعددة كرابطـة لتحقيق التكامل بني استخدام البعد املكاين

املكانيــة وأخــصائيي اإلحــصاءات ضــمن   -اجلغرافيــة ا أخــصائيي البيانــات ـفئتــ ُتـَعـــدو  - ٣
القـرارات يف    املسامهني الرئيسيني يف إتاحة املعلومات املستخدمة كأدلة إلرشـاد عمليـات اختـاذ            

بيـد أنـه نظـرا لتزايـد تعقيـد القـضايا يف عـصرنا هـذا،                  .مجيع القطاعـات، العامـة منـها واخلاصـة        
ومثـة   .تـرابط بـني املـسائل االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة أمهيـة حامسـة        يكتسب فهـم أوجـه ال   

ــاملي،إدراك جلـــي ــوماالـــذي نعيـــشه   يف اجملتمـــع العـ ــة إىل الـــربط بـــني املعلومـــات  ،ليـ  للحاجـ
اختـاذ  ـم  حبيـث يتـ   ) اليت تشمل الكثري مـن املعلومـات البيئيـة        (االقتصادية واملكانية    - االجتماعية

ولـيس فهـم أثـر البيئـة علـى األنـشطة             . أكثر مطابقة ملقتـضيات األحـوال      قرارات مدعومة بأدلة  
االقتــصادية ســوى جــزء مــن القــضايا الرئيــسية الــيت جتــري معاجلتــها حاليــا علــى  - االجتماعيــة

  .د احمللي والوطين والعامليـُعـالصُّ
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صادية االقتـ  - ويتم االعتراف بصورة متزايد بفوائد الـربط بـني املعلومـات االجتماعيـة       - ٤
واملكانيــة، ويــنعكس ذلــك علــى الطلــب املتزايــد بتقــدمي املنظمــات اإلحــصائية معلومــات عــن    

وفـضال عـن ذلـك       .اجلغـرايف  مناطق جغرافية أصغر فأصغر، مبا يف ذلك مستوى وحـدة الترميـز           
املكانيـة تعتـرف أيـضا بقيمـة املعلومـات االجتماعيـة          -اجلغرافيـة   بدأت فئة أخـصائيي البيانـات       

دية بوصــفها عنـصرا هامــا مـن عناصــر القيمـة املــضافة إىل جانـب تركيــزهم التقليــدي     واالقتـصا 
ويشكل املوقع عامال مشتركا أو نقطة مرجعية تـدعم الـربط           . االصطناعيةعلى البيئة الطبيعية و   
  .بني املعلومات املتنوعة

 وقد اتضحت احلاجـة إىل الـربط بـني اإلحـصاءات واملوقـع، إال أن التحـدي يتمثـل يف                     - ٥
وقـد اعتـرف األمـني العـام هبـذا التحـدي يف              .بصورة فعالـة ومتـسقة    تكامل  طريقة حتقيق هذا ال   

 -  بـشأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة       ٢٠١٢اإلحـصائية يف عـام       تقريره الـذي قدمـه إىل اللجنـة       
 - ةاألعمال املضطلع هبا بشأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـ  العاملية، الذي أشار فيه إىل أن      املكانية  

أن أحـد التحـديات     أكــدت   املكانية العاملية خالل السنتني املاضيتني أو الثالث سنوات املاضـية           
 املكانيـة   - الرئيسية يف هذا الصدد هـو حتقيـق اإلدمـاج علـى حنـو أفـضل للمعلومـات اجلغرافيـة                   

 يــة صــنع القــرار املدعومــة باألدلــة واملعلومــات اإلحــصائية، بوصــف ذلــك أساســا لــسالمة عمل 
)E/CN.3/2012/31 ١٤، الفقرة.(  
يصبح من األسهل إدماجهـا     ، كما   وتزداد فائدة املعلومات بإضافة العنصر املكاين إليها        - ٦

وكـثريا مـا تنطـوي املعلومـات املتكاملـة علـى قيمـة أكـرب مـن                ،  مبعلومات أخرى مرتبطة باملوقع   
 املعنيـة، وتـوفر     قيمة جمموعـات املعلومـات مبفردهـا، وتـسمح بفهـم أفـضل للمـسألة أو القـضية                 

  .مزيدا من األدلة اليت تستند إليها القرارات
ر العديد من اجملتمعات احمللية اآلن، مبا لديها مـن اهتمامـات متنوعـة، قيمـة ربـط                  قدِّـوُي  - ٧

معلوماهتــا بــاملوقع، وهــي بــصدد إقامــة تلــك الــروابط مــن أجــل حتــسني فهمهمــا للمــسائل           
دة كعامـل ضـمن عمليـة دمـج املعلومـات مـن أجـل               ويكتـسب املوقـع أمهيـة متزايـ        .الصلة ذات

  .اختاذ قرارات أكثر استنارة
االقتـصادية، اضـطلع     - واستجابة لتحدي الربط بـني املعلومـات املكانيـة واالجتماعيـة            - ٨

ويهــدف االســتعراض إىل حتديــد   .مكتــب اإلحــصاءات األســترايل هبــذا االســتعراض الربنــاجمي  
لـيت  االوطنيـة لإلحـصاءات، والنـهج       احلاليـة للمكاتـب     كانيـة   امل - القدرات واألنشطة اجلغرافيـة   

تتبعها هذه املنظمات لالستجابة لطلبـات اإلحـصاءات املرتبطـة باملكـان؛ واألدوار الـيت تؤديهـا                 
علـى   وأتنفيذها دوليـا     ي اجلغرافيا املكانية يف بلداهنا؛ ونوع األنشطة املمكن       ـيف أنشطة أخصائي  

  .املطلوب بني املعلومات اإلحصائية واملوقعالصعيد الوطين لتحقيق الربط 
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يقدم الفـرع الثـاين حملـة عامـة عـن األنـشطة              .على النحو التايل  والوثيقة احلالية مهْيـكلة      - ٩
لوطنيـة للـربط    ااملكانية احلالية داخـل منظمـات اإلحـصاءات، مبـا يف ذلـك الـدوافع                 - اجلغرافية

وينـاقش التقريـر    . صـدداملوقع، واجتاهات هـذا الـ     االقتصادية وبني    - بني املعلومات االجتماعية  
القدرات التنظيمية وثالثـة أنـواع عامـة مـن الترتيبـات املؤسـسية، فـضال عـن فوائـد الـربط بـني                        

وأخــريا يــورد الفــرع  .االقتــصادية وبــني املوقــع علــى الــصعيد الــوطين - املعلومــات االجتماعيــة
  .العامـةالثاين موجزا للمواضيع والقضايا 

ني بـ الدوليـة الرئيـسية الـيت تـشكل دوافـع إضـافية للـربط               اخلــطط   يورد الفرع الثالث    و  - ١٠
ج ـهـــأمــا الفــرع الرابــع فــيفحص خمتلــف نُ  .االقتــصادية وبــني املوقــع - املعلومــات االجتماعيــة

وضع هنج عاملي مـشترك،     تـناول  االقتصادية وبني املوقع، وي    - ني املعلومات االجتماعية  بالربط  
يت ميكن هبا عرض هذا النهج على كل من منتجي اإلحصاءات املُفعَّلـة مكانيـا وفئـة                 والكيفية ال 

منهجيــة مــشتركة ومتفــق عليهــا  املــستخدمني، ويقتــرح آليــة لوضــع هنــج عــاملي يــسمح بتطــوير
  .االقتصادية وبني املوقع - للربط بني املعلومات االجتماعية

    
  الوضع الراهن  -ثانيا  
  عامليةالشاورة امل  - ألف  

وشــكلت معيــارا ) انظــر املرفــق( ردا ٥٢أجريــت مــشاورة عامليــة مت يف إطارهــا تلقــي    - ١١
 - الوطنيـة لإلحـصاءات يف جمـال الـربط بـني املعلومـات االجتماعيـة              كاتب  لألنشطة احلالية للم  

ومن املأمول أن تشكل هذه النتائج مرجعا مفيدا لتحليل التقـدم احملـرز              .االقتصادية وبني املوقع  
خمتلــف أيــضا معلومــات عـــن الــردود الــواردة قــدم وت .يف املــستقبلتكامــل قيــق هــدف الحنــو حت

 املكانيــة علــى - الترتيبــات املؤســسية للتعــاون بــني األنــشطة اإلحــصائية واملعلومــات اجلغرافيــة  
االقتــصادية  - بــالربط بــني املعلومــات االجتماعيــة ، وكــذلك دوافــع االهتمــام الــصعيد الــوطين
  .الوطنية بالفعل إلنشاء هذه الصلةكاتب ي تتبعها املـج التهـواملوقع، والنُّ

وأخــذت املــشاورة العامليــة شــكل اســتبيان يهــدف إىل حتديــد طائفــة مــن األنــشطة            - ١٢
ــة     ــة الوطني ــات املؤســسية اإلحــصائية واملكاني ــدرات والترتيب ـــو .والق عــن حمـــددة رد تفاصــيل ت

االســتنتاجات الرئيــسية ا الفــرع بعــض كمــا يــورد هــذ .االســتبيان يف وثيقــة معلومــات أساســية
  .لالستبيان
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  االجتاهات والدوافع الوطنية  - باء  
هنالـــك عـــدد كـــبري مـــن القـــوى املـــؤثرة تـــدفع االهتمـــام املتزايـــد بالتفعيـــل اجلغـــرايف    - ١٣

فعلـى سـبيل املثـال تـسعى اجلمهوريـة التـشيكية السـتخدام املعلومـات                 .للمعلومات اإلحـصائية  
املكانية املرتبطـة بعـضها بـبعض لـدعم عـدة أنـشطة منـها أنـشطة إدارة                 - يةاإلحصائية واجلغراف 

الطوارئ، بينما يعمل العديد من البلدان األوروبية على تطوير قدرات لـدعم التزامـات االحتـاد                
البـنيـــة األساســية للمعلومــات املكانيــة يف     (INSPIREاألورويب الناشــئة عــن مبــادرة إنــسباير    

يشهد عـدد كـبري مـن البلـدان، منـها فنلنـدا وكرواتيـا، جمـاالت جديـدة            و. )١()االحتاد األورويب 
وناشـــئة فيمـــا يتعلـــق باحلاجـــة إىل املعلومـــات املكانيـــة، نابعـــة عـــن ميـــادين الـــصحة والرعايـــة 

وكـذلك فـإن الـسعي لتـوفري سـياق جغـرايف أوســع        .االجتماعيـة، وأنـشطة التخطـيط احلـضري    
 ومدغـشقر  إكـوادور ا هاما أوردته يف ردودها كل من        ملعلومات التعدادات السكانية كان دافع    

تـستجيب  بأهنـا   بعـض البلـدان، مثـل املكـسيك،         أفـادت   و .هنغاريا ضمن بلدان أخرى    و ومصر
ــة يف جمــال البيانــات املكانيــة    ذلــك وعــالوة علــى . لتــشريعات هتــدف إىل إنــشاء قــدرات وطني

 ملبـادرة إنـسباير الـيت اختـذها     عدد من البلدان خارج االحتاد األورويب، مثل سويـسرا،   يستجيب
  .االحتاد األورويب

االقتــصادية  - املــشاورة العامليــة منــو الطلــب علــى املعلومــات االجتماعيــة وقــد بيـَّـــنت   - ١٤
املُفعَّلة مكانيا، ويـأيت جـزء كـبري مـن هـذا النمـو مـن قطاعـات مل تكـن مـن كبـار املـستخدمني              

بري من النمو يف الطلب من أنشطة تركز احلكومـة          ويأيت جزء ك   .التقليديني للمعلومات املكانية  
 كـبري مـن   دوقـد شـهد عـد      .فيها على البشر، مثل بـرامج الـصحة والتعلـيم والرفـاه االجتمـاعي             

البلدان بالفعل القيمة الكبرية للربط بني املعلومات املتعلقـة بالبـشر وبـني املوقـع، والكيفيـة الـيت                    
يف الطلـب  يشهـد كثري من البلدان منـوا عامــا  و .رار اختاذ القاتحيسن هبا هذا الربط دعم عملي   

التخطـــيط احلـــضري وإدارة بـــرامج مـــن املـــستخدمني التقليـــديني للمعلومـــات املكانيـــة، مثـــل  
  .الطوارئ واألمن القومي وإدارة األراضي

ــة      - ١٥ وكانـــت بلـــدان أخـــرى، مثـــل موزامبيـــق، بـــصدد االنتقـــال مـــن القـــدرات املكانيـ
ى الـورق إىل القـدرات اإللكترونيـة، فوجـدت يف هـذا االنتقـال فرصـة        واإلحـصائية القائمـة علـ   

  .اإلحصاءات واملوقعإلنشاء روابط بيـن ساحنة 
  

__________ 
مـن ضـمن املواضـيع       ادرة إىل إنشاء قدرات مكانية مـشتركة يف أحنـاء أوروبـا، والبيانـات الـسكانية               هتدف املب   )١(  

 .املشمولةرئيسية ال
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  القدرات املكانية  - جيم  
 - الوطنية لإلحصاءات على الربط بـني املعلومـات االجتماعيـة         كاتب  تتنوع قدرات امل    - ١٦

اوت كـبري مـن بلـد إىل آخـر يف مـستويات      ومثـة أيـضا تفـ    .االقتصادية وبني املوقـع تنوعـا كـبريا       
  .فئة أخصائيي البيانات املكانيةاملكتب الوطين لإلحصاءات والتعاون بني 

ــة        - ١٧ ــات االجتماعي ــب املعلوم ــريعا يف طل ــوا س ــدان من ــة البل ــشهد أغلبي ــصادية  - وت االقت
علومـات،  ومع أن معظم هذا النمو مـرتبط بـسد احتياجـات احلكومـات إىل امل               .املرتبطة باملوقع 

 مـن قطـاع األحبـاث وعامـة اجلمهـور والـصناعة، ومـن فئـة                 ا متزايـد  اأن هنالك أيضا اهتمام    إال
وتتوقـف مـستويات النمـو وأنـواع الطلـب عمومـا             .أخصائيي الشؤون االجتماعية واالقتصادية   

فقـد شـهدت تلـك البلـدان      .املكانية داخـل كـل بلـد   البيانات  على مستوى القدرة على معاجلة      
املكانيـة منـوا يف امليـادين غـري التقليديـة، بينمـا           البيانـات   علـى معاجلـة     كبيــرة   يها قـدرات    اليت لـد  

تعمـــل البلـــدان الـــيت ال متلـــك ســـوى قـــدرات أساســـية أو ناشـــئة يف هـــذا اجملـــال علـــى دعـــم   
التطبيقـات   وينطبق نفس النمط أيـضا علـى أنـواع         .االستخدامات التقليدية للمعلومات املكانية   

  .املوقعرتبطة بيها اإلحصاءات املاليت ُتستخدم ف
وقــد أوجــد عــدد كــبري مــن البلــدان طرائــق لتــوفري املعلومــات اإلحــصائية عــن املنــاطق    - ١٨

والفهـم   ويبدو أن هناك مستوى عاليا مـن االهتمـام       .اجلغرافية الصغرية أو هي تعمل على ذلك      
لبلدان أهنـا تـضيف     وأوضح العديد من ا    .املشتركني للحاجة إىل إحصاءات ذات مسند جغرايف      

وباإلضافة إىل ذلك فـإن معظـم البلـدان          .ملكانية إىل بياناهتا اإلحصائية   اصية ا نوعا من أنواع اخل   
مكانيـة إىل إحـصاءاهتا تـستخدم أيـضا احلـدود اإلداريـة الرمسيـة لتحديـد                 خـصائص   اليت تضيف   

  .املناطق اجلغرافية اليت ُتصدر بشأهنا معلومات إحصائية جممعة
  

  ترتيبات املؤسسيةال  - دال  
ــئيتْ        - ١٩ ــشطة والعالقــات القائمــة بــني ف ــازا لألن ــا ممت ــة وصــفا معياري ــوفر املــشاورة العاملي  ت

ولكل نوع مـن أنـواع الترتيبـات         .املكانيةاجلغرافية  أخصائيي اإلحصاءات وأخصائيي البيانات     
ــق الت      ــديات حتقيـ ــى حتـ ــو التغلـــب علـ ــدم حنـ ــسية للتقـ ــيلة الرئيـ ــه، والوسـ ــاه وعيوبـ ــل مزايـ كامـ

املكانية هي حتديـد أنـسب الطـرق لالسـتفادة إىل أقـصى حـد ممكـن                  - املعلومات اجلغرافية  بني
وجيب االعتراف أيضا بأنه يف حني يتحمل كل بلـد املـسؤولية             .من الترتيبات املؤسسية القائمة   

عــن ترتيباتــه املؤســسية، فــإن هــذا االســتعراض نظــر يف الترتيبــات املؤســسية يف ســياق إمكانيــة   
  .ديد مناذج وممارسات رشيدةحت
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يبـدو   وبينما يتعذر تصنيف الترتيبات املؤسـسية نظـرا لتنوعهـا، إال أن هنالـك علـى مـا            - ٢٠
 أخــصائيي البيانــات اإلحــصائية التفاعــل بــني فــئْيتنظـــم ثالثــة أنــواع عامــة مــن الترتيبــات الــيت ت

  :هي كما يليه الترتيبات تلخيص هذأفضل طريقة لو .املكانية يف غالبية البلدان - اجلغرافيةو
ــة   - ترتيبــات تامــة التكامــل   )أ(   ــشطة اجلغرافي  -  تتــوىل فيهــا نفــس املنظمــة األن

ومــن الواضــح أن هــذا الترتيــب يــسمح بقيــام صــلة وثيقــة بــني األنــشطة   .املكانيــة واإلحــصائية
 القبيـل   املكانية، وكثريا ما تكون البلدان الـيت لـديها ترتيبـات مـن هـذا               - اإلحصائية واجلغرافية 

والبلـدان  . املكـسيك الربازيـل و  قد حققت تقدما كبريا حنو التغلب علـى حتـدي التكامـل، مثـل               
اليت لديها هذه الترتيبـات ُتـدرك متـام اإلدراك الطلـب املتزايـد علـى معلومـات إحـصائية تـصف                

 وعــالوة علــى ذلــك متلــك هــذه البلــدان قــدرات متطــورة علــى رســم اخلــرائط  .منــاطق صــغرية
 يتصل هبا من بيانات مكانية، كما متلك اخلربات يف جمال املواءمة بصورة فعالة بـني                ومعاجلة ما 

  ؛ والتقسيمات اجلغرافية ذات الصلةاملعلومات اإلحصائية
تـستخدم أغلبيـة البلـدان       - يبات منفصلة ولكنها مترابطـة بـشكل وثيـق        تتر  )ب(  

الوطنيـة لإلحـصاءات    كاتـب   املومتلـك    .ترتيبات مؤسسية منفصلة ولكنها مترابطة ترابطا وثيقا      
املكانية وتقـيم عالقـات تعـاون جيـدة          - يف هذه احلالة جمموعة من القدرات الداخلية اجلغرافية       

 البلـــدان ســـنغافورةومـــن هـــذه  (املكانيـــة الـــوطنيني - اجلغرافيـــةمـــع فئـــة أخـــصائيي البيانـــات 
يـضا تعاونـا وثيقـا يف هـذا     ويشهد كثري من البلدان األوروبية أ      .)ونيوزيلندا وهولندا وكولومبيا  

 .إنـسباير  بـشأن مبـادرة   اجملال بسبب احلاجة إىل االمتثال للتوجيه الصادر عـن االحتـاد األورويب      
ويف كـثري مـن    .الوطنية لإلحصاءات يف االحتاد األورويب الدعم لربنامج إنسباير     كاتب  وتقدم امل 

 ومـستوى   ،املكانيـة  - جلغرافيـة البلدان يرتبط مستوى القدرات الوطنية علـى معاجلـة البيانـات ا           
الوطنيـة لإلحـصاءات مـن قـدرات        كاتب   مبا لدى امل   ،التعاون مع فئة أخصائيي البيانات املكانية     

كاتـب   مـستوى نـضجها، حيـث بـدأت بعـض امل           وتتباين هذه القـدرات تباينـا كـبريا يف         .حمددة
وطنيـة أخـرى    مكاتـب   ى  الوطنية للتو يف إنشاء نظم معاجلة البيانات املكانية، بينما تكونت لـد           

ومــن املواضــيع املتكــررة ضــمن هــذه الفئــة العامــة كــون   .جتــارب علــى مــدى ســنوات عديــدة 
لإلحصاءات تفهم قيمـة الـربط بـني اإلحـصاءات واملوقـع وتعمـل علـى حتقيـق                   الوطنيةاملكاتب  

 علـى  يـد املعنية بالبيانات املكانيـة مـن أجـل تلبيـة الطلـب املتزا           وكاالهتا  هذا اهلدف بالتعاون مع     
  ؛هذه املنتجات

 وهي حاالت يوجـد فيهـا انفـصال واضـح بـني األنـشطة               -ترتيبات منفصلة     )ج(  
وتوجـد يف هـذه البلـدان منظمـات منفـصلة            .اإلحصائية وأنشطة البيانـات املكانيـة داخـل البلـد         

املكانية على الصعيد الـوطين، دون أن        - لتلبية االحتياجات اإلحصائية واالحتياجات اجلغرافية    
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. يكون مثة تفاعل أو تعاون بـني هـذه املنظمـات، أو بينـها مـستوى أدىن مـن التفاعـل والتعـاون                  
القتـصادية وبـني املوقـع بطريقـة متـسقة           ا - وقدرات الـربط الفعلـي بـني املعلومـات االجتماعيـة          

الوطنيـة لإلحـصاءات تفهـم      املكاتـب   كون أغلبيـة     وموحدة ضمن هذه الفئة حمدود جدا، رغم      
  .دهربط وفوائضرورة هذا ال

  
  الفوائد  - هاء  

االقتــصادية وبــني  - تــسلم الــدول األعــضاء بفوائــد الــربط بــني املعلومــات االجتماعيــة  - ٢١
أن هـذه الـصلة مـن شـأهنا أن تزيـد مـن جـدوى اإلحـصاءات،                  بـ منغوليـا   أفــادت    فمـثال  .املوقع

احـة العنـصر    وتسمح باستخدامها على نطاق أوسع، وتؤدي إىل اختاذ قـرارات أفـضل نظـرا إلت              
واعُتـرب أن مـن ضـمن الفوائـد األخـرى، مثـل تلـك الـيت حـددهتا مـصر،                    .املكاين لصناع القـرار   

عنـد حـل    ) التركيز على املستوى احمللي   (السماح للحكومات باالستجابة على حنو أدق مكانيا        
القــضايا واملــشاكل اهلامــة، والفوائــد الـــيت أوردهتــا موزامبيــق، حيــث أشـــارت إىل أن إدراج        

علومات اإلحصائية يف اخلرائط يـؤدي إىل متييـز أمنـاط يـصعب الكـشف عنـها بطـرق العـرض                     امل
ــال إىل أن البـُـ  .األخــرى ــات اإلحــصائية  ـوأشــارت الربتغ ــري البيان ــرايف يث ــسمح  ،عد اجلغ ــا ي  مم

  .دعم القرارات احلكوميةتؤدي دورا أساسيا يف باستخالص معلومات أفضل 
ساق يف فهـم الفوائـد املتأتيـة مـن الـربط بـني املعلومـات        وتبني وجود قدر كبري من االت   - ٢٢

ه أن إحــصاءات املنــاطق الــصغرية مــن ـومــن املــسلم بــ .االقتــصادية وبــني املوقــع - االجتماعيــة
  .اليت تشهد منوا سريعايادين ضمن امل

  
  املواضيع واملسائل املشتركة  - واو  

تــم حتديـد مـسألتني      و . املتكـررة  حددت املشاورة العاملية عددا مـن املواضـيع واملـسائل           - ٢٣
رد أدنــاه تـــو .اجلغرافيــا اإلحــصائية واملعــايري، أمــا املوضــوع الثالــث فهــو التغــيريرئيــسيتني، مهـــا 

  . هلذه املواضيع واملسائلةمفصلمناقشة 
  

  اجلغرافيا اإلحصائية  -  ١  
 لــربط بــنياقــدرات خطـــطا لتطــوير الوطنيــة لإلحــصاءات كاتــب العديــد مــن املميلــك   - ٢٤

طـط  االقتصادية وبني املناطق اجلغرافية، أو هي بصدد تطـوير تلـك اخل            - املعلومات االجتماعية 
احلـدود اإلداريـة القائمـة كإطـار        وتـستخدم املكاتـب الوطنيـة لإلحـصاءات         . عتـزم تطويرها أو ت 

مـثال حـدود الـضاحية، أو        (جغرايف هلا، وكثريا ما تستخدم التسلسل اهلرمـي هلـذه التقـسيمات           
  .)احلدود الوطنيةأو الواليات القضائية، /الوالياتأو ومات احمللية، احلك



E/CN.3/2013/2
 

10 12-65627 
 

ــري   - ٢٥ ــسبب يف         أن غ ــري تت ــدما ُتغ ــن احلــاالت، وعن ــثري م ــة يف ك ــري دائم ــذه احلــدود غ ه
ــها امل   ــدات تعــاين من ــة لإلحــصاءات، خاصــة   كاتــب تعقي ــق األمــر ببيانــات    الوطني عنــدما يتعل

فيهـا احلـدود اإلداريـة، يتفـاوت     تـستخدم  ت الـيت  وكذلك يف كثري من احلـاال     .التسلسل الزمين 
عدد السكان تفاوتـا كـبريا مـن منطقـة إداريـة ألخـرى، نظـرا لكـون احلـدود أنـشئت ألغـراض               

  .االقتصادي - التحليل االجتماعي غري
مـــن الـــسكان بـــإجراء حــــول أعـــداد متكافئـــة وتـــسمح احلـــدود اجلغرافيـــة املـــصممة   - ٢٦

نيوزيلنـدا   و بولنـدا  و أسـتراليا تـستخدم   و .ادية على أساس متني   االقتص - التحليالت االجتماعية 
كـل تقـسيم    ) ساحـةمـ (جمموعة من احلدود اجلغرافية وفقا لتسلسل هرمي، حيث ُيحدد نطـاق            

آلية إلجراء مقارنات دقيقـة     ذلك  يوفر   و .باستخدام عامل أساسي هو التكافؤ يف عدد السكان       
  .بني املناطق اجلغرافية

تباين يف أعداد السكان بني املنـاطق اجلغرافيـة احملـددة إداريـا، ونتيجـة لعـدم                 واعترافا بال   - ٢٧
القــدرة علــى املقارنــة بــني هــذه املنــاطق بــسهولة، تلجــأ بعــض البلــدان، مثــل هولنــدا، أيــضا إىل 

غـري أن هـذا النـهج     .التساق اجلغرايفااستخدام شبكات منتظمة لكفالة حتقيق درجة معينة من      
قابلــة للمقارنــة داخــل كــل خليــة مــن خاليــا   أعــداد مــن الــسكانديـــد حتيــزال عــاجزا عــن  ال

  .االقتصادي - التحليل االجتماعي الشبكة لدعم
  

  املعايـيـر  -  ٢  
مثة حاجة على الصعيد العـاملي إىل معـايري مناسـبة لتعزيـز ودعـم الـربط بـني املعلومـات                       - ٢٨

تطوير معلومـات    هاما من عملية     جـزءاويشكل هذا الشرط     .االقتصادية واملوقع  - االجتماعية
املعلومــات اإلحــصائية أكثــر عــل أن جي ـهمــن شأنــوضــع املعايـــري و .إحــصائية مت تفعيلــها مكانيــا

وقــد أوضــحت بــنغالديش   .قابليــة لالســتعمال وأجــدى لطائفــة أكــرب مــن أصــحاب املــصلحة   
ملعلومــات احلاجــة إىل مثــل هــذه املعــايري مــن أجــل حتــسني القــدرة علــى حتقيــق التكامــل بــني ا    

املكانيـة، بينمـا أوصـت نيوزيلنـدا بـأن تـضع الـشعبة اإلحـصائية إطـارا                   - اإلحصائية واجلغرافية 
 ووافقت بلـدان أخـرى منـها إسـرائيل         .املكانية واإلحصائية  - بني املعلومات اجلغرافية   للتكامل

هـة التحـدي    علـى أن املعـايري عنـصر هـام يف مواج          وبيالروس وصربيا وليتوانيا وماليزيا وناميبيـا       
  .املتمثل يف الربط بني اإلحصاءات واملوقع

  
  تغيري اهلياكل األساسية  -  ٣  

الوطنيـــة لإلحـــصاءات علـــى تغـــيري هياكلـــها األساســـية كاتـــب يعمـــل العديـــد مـــن امل  - ٢٩
ماليزيا بـسرعة ببنـاء هياكـل أساسـية         إندونيسيا و وتقوم بلدان مثل     .اإلحصائية أو ختطط لذلك   
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وتـوفر   .نيوزيلندا برامج تغـيري كـبرية     أستراليا و ا تنفذ بلدان كثرية منها      وقدرات إحصائية، بينم  
فمـثال أنـشئ يف     . االقتـصادية واملوقـع    - هذه األنشطة فرصة للربط بني املعلومـات االجتماعيـة        

ومسحـت إضـافة ُمحـدِّد       .منغوليا سجل لألعمال التجارية لدعم نظام اإلحـصاءات االقتـصادية         
فهم جغرافيــة األعمــال ـا مســـح بـــاملكانيــة ممــ - مكــاين إىل هــذا الــسجل ببنــاء القــدرة اجلغرافيــة

أيـضا   ويوفر إنشاء مـستودعات لبيانـات املؤسـسات التجاريـة         . التجارية وحتليلها بصورة أفضل   
  .فرصة هامة إلدماج احملددات املكانية يف نظم وتطبيقات األعمال التجارية

    
  خطط املعلومات املستقبلية  -ثالثا   

  
  الدوافع الدولية  -ألف   

مة الــيت تــشكل دوافــع هامــة للــربط بــني املوقــع ـهنالــك عــدد مــن اخلطــط الدوليــة القيِّــ  - ٣٠
إتاحـة جمموعـة كـبرية جـدا مـن املعلومـات مـن               وسـيتطلب بعـض هـذه اخلطـط        .واإلحصاءات

ــسا     ــاد امل ــع أبع ــي جلمي ــها  أجــل التوصــل إىل فهــم واقع ــيت جتــري مواجهت ــى   .ئل ال ــدرة عل والق
استخدام املوقع كآلية للربط بني الكثري من هذه املعلومات عن اجملتمع واالقتـصاد والبيئـة، الـيت               

نـاه بيـان مـوجز      دويـرد أ   .كثريا ما تكون مـشتتة، هـي قـدرة تنطـوي علـى فوائـد متكينيـة هامـة                  
ــر     ــستفيد مــن ال ــيت ست ــة اهلامــة ال ــتني مــن اخلطــط الدولي ــة الثن  - بط بــني املعلومــات االجتماعي

  .االقتصادية وبني املوقع
  

  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام   -باء   
، يوجـه  ٢٠١٥مع إشراف اإلطار الزمين لألهداف اإلمنائية لأللفية على هنايتـه يف عـام            - ٣١

ا وقـد أنـشأ األمـني العـام فريقـ     . اجملتمع الدويل اهتمامه إىل وضع جمموعة جديدة مـن األهـداف         
مـن أفـراد اجملتمـع املـدين والقطـاع           مؤلفـا    ٢٠١٥معنيا خبطة التنمية ملا بعـد عـام         رفيع املستوى   

وأنــشئت أيــضا فرقــة عمــل . طــةاخلاخلــاص وزعمــاء احلكومــات، إلســداء املــشورة إليــه بــشأن  
ــة ملــا بعــد عــام   ملنظومــة األمــم املتحــدة   ــة خبطــة التنمي نــسيق األعمــال تب، كُـلِّـــفت ٢٠١٥معني

وطُلـب إىل فريـق      .، ودعـم عمـل الفريـق الرفيـع املـستوى          ٢٠١٥بعد عـام    خلطة ما   ية  التحضري
وعامليــة بــشأن خطــة مــا بعــد عــام   األمــم املتحــدة اإلمنــائي تنظــيم مــشاورات مواضــيعية قطريــة 

، تصب نتائجها يف عمليات اخلرباء والعمليـات احلكوميـة الدوليـة، مثـل الفريـق الرفيـع                  ٢٠١٥
  .لتكوينيةكبري من هذه األعمال إال مؤخرا وال يزال يف مرحلته اومل يبدأ جزء . املستوى
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االقتـصادية واملوقـع علـى حنـو فعـال       - بني املعلومـات االجتماعيـة     والقدرة على الربط    - ٣٢
يما يف املناقـشات الـيت سـتجرى متهيـدا للخطـة اإلمنائيـة              ـِّــ ومتسق من شأهنا أن تـسهم إسـهاما ق        

  .٢٠١٥بعد عام  ملا
  

  تنمية املستدامةال  - جيم  
ــة،         - ٣٣ ــة والتنمي بعــد مــضي عــشرين عامــا علــى انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ

ملناقشة التقـدم احملـرز      ٢٠١٢يف عام   اجتمعت البلدان مرة أخرى يف ريو دي جانريو بالربازيل          
 املقطوعـة    وااللتزامـات  ،يف وضع خطة عمل لتحقيق التقدم وقياسه يف ميدان التنميـة املـستدامة            

وقـد حـدد مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة عـددا مـن مواضـيع وأولويـات                       .هبذا الصدد 
التنمية املستدامة، منـها احلـد مـن الفقـر؛ واألمـن الغـذائي والتغذيـة والزراعـة املـستدامة؛ وامليـاه                      

ــست      ــسياحة املــستدامة؛ والنقــل املــستدام؛ واملــدن وامل ــة؛ وال ــصحي؛ والطاق وطنات والــصرف ال
البشرية املستدامة؛ والصحة والـسكان؛ وتعزيـز العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري فـرص العمـل                   
الكرمي للجميع؛ واحلماية االجتماعية؛ واحمليطات؛ والدول اجلزرية الصغرية الناميـة؛ واحلـد مـن              

واد خماطر الكوارث؛ والغابات والتنوع البيولوجي؛ والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ واملـ          
التعلــيم؛ واملــساواة بــني اإلنتــاج املــستدامان؛ والتعــدين؛ والكيميائيــة والنفايــات؛ واالســتهالك و

  .لمرأة؛ وأهداف التنمية املستدامةلتمكني الاجلنسني و
وال تــزال عمليــات احلوكمــة قيــد اإلنــشاء للمــضي قُــُدما بنتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة     - ٣٤

لكفالة تالقي خطة التنمية املستدامة واخلطـة         بشائر عزمية قوية   بيد أن هنالك  . للتنمية املستدامة 
  .٢٠١٥اإلمنائية ملا بعد عام 

وكثري من مواضيع التنمية املستدامة وأولوياهتا تتنـاول أنـشطة واهتمامـات يـتم بالفعـل                  - ٣٥
والـربط بـني هـذه اإلحـصاءات وبـني املوقـع         .مجع طائفة متنوعة جـدا مـن اإلحـصاءات بـشأهنا          

وسيتيح ذلـك أسـاليب    .ة متسقة وموحدة سيؤدي إىل زيادة تعزيز ما هو موجود بالفعل بطريق
  .عد على رصد فعالية حلول التخفيفأكثر مشوال، ويسا مقارنة

    
  التوجهات املستقبلية  - ارابع  

  املكانية واإلحصائية - كيفية الربط بني املعلومات اجلغرافية  - ألف  
علــى أن يف العــامل لعظمــى مــن فئــة أخــصائيي اإلحــصاءات مثــة اتفــاق يــشمل الغالبيــة ا  - ٣٦

ــة   والعديــد مــن  .االقتــصادية واملوقــع طلــب متزايــد  - طلــب الــربط بــني املعلومــات االجتماعي
املكاتـب الوطنيـة لإلحـصاءات تبـذل بالفعـل جهــودا كـبرية لـدعم هـذا الطلـب، وكـذلك فــإن           



E/CN.3/2013/2  
 

12-65627 13 
 

 غـرار نظمنـا اإلحـصائية احلاليـة         وعلـى . هذا الربط   على وضع معايري مناسبة لدعم     الطلب ملحّ 
اليت تستند إىل معايري مثل التصنيف املركـزي للمنتجـات، والتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد              
ــدة      جلميــع األنــشطة االقتــصادية الــذي وضــعته األمــم املتحــدة، تــدعو احلاجــة إىل معــايري جدي

تـساعد علـى    أن   شأن املعـايري     ومن .لة مكانيا واتساقها  ـلكفالة متاسك البيانات اإلحصائية املفعَّ    
 وملعاجلــــة ،تعزيــــز فعاليــــة املعلومــــات اإلحــــصائية وتزيــــد فائــــدهتا وجــــدواها جملتمــــع اليــــوم 

  .اجملتمعية القضايا
ــافة الــــسياق املكــــاين إىل املعلومــــات    - ٣٧ ــراء وإضــ ـــ وذإجــ االت  جــــدوى يف مجيــــع اجملـ

يـستخدم   وكـثريا مـا   . و البيئيـة  سواء السكانية منها أو االجتماعية أو االقتصادية أ        - اإلحصائية
يف اإلحــصاءات الــسكانية واالجتماعيــة، الــيت تــتم يف إطارهــا عــادة مقارنــات مــن قبيــل  املوقــع 

والعالقـات  . املقارنة بني احلـضر والريـف، أو تقـدمي التقـارير علـى مـستوى الواليـات القـضائية                  
دعو احلاجــة بــصورة بــني املــستويني الكلــي واجلزئــي يف نظمنــا اإلحــصائية ظــاهرة شــائعة، وتــ   

مثــل ظهـور املــشاريع التجاريــة واختفائهــا ومعــدالت  (متزايـدة إىل دميغرافيــا األعمــال التجاريــة  
وتـصبح  ). مثل موقع األعمال التجارية ومنـاطق منوهـا       (وإىل جغرافيا األعمال التجارية     ) بقائها

  .اخلرائط شيئا عاديا
ة والسكانية واالقتـصادية والتجاريـة      الربط بني اإلحصاءات االجتماعي   على  طلب  مثـة  و  - ٣٨

. الهـذا اجملـ   وميتلك عدد من املنظمات الوطنية لإلحصاءات ثروة من اخلـربات يف            . وبني املوقع 
كيف ميكن االستفادة من هذه املعرفة واخلـربات علـى الـصعيد العـاملي؟ ومـا هـي أفـضل        ولكن  

  ؟السبل لوضع هنج مشترك للتغلب على التحدي املتعلق باملعلومات
 أوهلمـا يتـصل بتعزيـز التعـاون بـني فـئيتْ           .  نـشاط رئيـسيني    حيدد هذا االسـتعراض جمـايلْ       - ٣٩

املكانيـــة وأخـــصائيي اإلحـــصاءات علـــى الـــصعيدين الـــوطين  - اجلغرافيـــةأخـــصائيي البيانـــات 
ــدويل ــرح وي. وال ــلوب قت ــاين أس ــداالث ــسقا موح ــرايف     ا ومت ــز اجلغ ــن خاصــية الترمي ــتفادة م  لالس

  .االقتصادية - ة باملعلومات اإلحصائية االجتماعيةللمواقع، املرتبط
  

  التعاون  - باء  
املكانيـة   - اجلغرافيـة تدعو احلاجة إىل تعزيز التعاون بني أخصائيي اإلحصاء والبيانـات             - ٤٠

. االقتـصادية وبـني املوقـع     - من أجل التصدي بفعالية لتحدي الربط بني املعلومات االجتماعية        
آراؤه هما البحث عـن الـسبل الكفيلـة بتعزيـز هـذا التـرابط، ولكـل منـ             ن  ـفئتيالوقد بدأ كل من     

ومـن  . حول أفضل الوسائل لتحقيق ذلك، وكل منهما ُيـسهم بتجـارب خمتلفـة وذات جـدوى            
  .هجني أو أكثرنـاملهم بذل جهد تعاوين لتفادي اتباع 
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  :ا يليمنها م. ومثة عدد من األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا لتعزيز التعاون  - ٤١
-  يف حــني يتــوىل عــدد مــن املنتــديات مناقــشة األنــشطة اجلغرافيــة - التوعيــة  )أ(  

املكانيــة واإلحــصائية علــى الــصعيد الــدويل، ال جتــري حاليــا أيــة مناقــشات تركــز علــى املــسألة  
كمـا أن املـشاركة يف      . االقتـصادية واملوقـع    - احملددة املتعلقة بالربط بني املعلومات االجتماعيـة      

عـدد املنـدوبني القـادمني مـن فئـة          كـان   فمثال  . نتديات كثريا ما تنحصر على الفئة املعنية      هذه امل 
جلنة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بـإدارة املعلومـات             دورة  أخصائيي اإلحصاءات للمشاركة يف     

وإذا ُعقـد   .  منـدوبني  مل يتجاوز عـشرة   املعقودة مؤخرا   املكانية على الصعيد العاملي      - اجلغرافية
املكانية واإلحصاء، ويركز على ربـط       - اجلغرافيةمؤمتر دويل أن يشارك فيه أخصائيو البيانات        

االقتصادية باملوقع، فإن ذلك من شأنه أن يساعد على إنـشاء برنـامج              - املعلومات االجتماعية 
ومـن شــأنه أن يـساعد أيـضا علــى حتديـد ومعاجلـة القــضايا املـشتركة مـن أجــل        . فعـال للتوعيـة  

وميكن تنظيم أنشطة مماثلة على الصعيد الوطين ملـساعدة أخـصائيي البيانـات             . هذا الربط حتقيق  
. املكانيـة واإلحـصاء علــى التوصـل إىل فهـم مـشترك للقــضايا داخـل البلـد الواحــد        - اجلغرافيـة 

الضـطالع هبـذا الـدور القيـادي، بالتعـاون      اواملكاتب الوطنية لإلحصاءات يف وضع ميكنها مـن        
  ؛مع وكاالهتا الوطنية املعنية بالبيانات املكانيةال يف أمثل األحو

من ضمن اآلليـات األخـرى للتوصـل إىل هنـج متـسق             -الفُـضلـى  املمارسات    )ب(  
 وقـد   .االقتـصادية باملكـان، وضـع مبـادئ املمارسـات الفُـضلى            - لربط املعلومـات االجتماعيـة    

ــا يف تكــوين هــذه الرابطــة، وبو    ســعها املــسامهة يف وضــع  حققــت بعــض البلــدان تقــدما مرموق
وإذا أنشئ قسم ُيعىن بإتاحة مبادئ املمارسـات الفُـضلى يف املوقـع             . مبادئ املمارسات الفُضلى  

  ؛الشبكي للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة فإن ذلك سيساعد على تشجيع املمارسات الفُضلى
ــة بــني فــئيت أخــصائيي البيانــات    -إقامــة الــشراكات   )ج(    إن إقامــة صــالت رمسي
املكانية وأخصائيي اإلحصاء، ومع املنظمات ذات الصلة اليت تسعى لتحقيق نتـائج             - اجلغرافية

وميكـن أن تـشمل هـذه املنظمـات جلنـة خـرباء األمـم               . مماثلة، من شـأنه أيـضا أن يعـزز التعـاون          
رقـة  املكانية على الصعيد العاملي ومـا شـاهبها مـن أف           - املتحدة املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية    

ولــدى فئــة أخــصائيي التحليــل العامليــة اهتمامــات وأهــداف مماثلــة، وميكــن أن    . ُتعــىن باملعــايري
. االقتـصادية واملوقـع    - تشكل حليفا قويا يف مواجهة حتدي الربط بـني املعلومـات االجتماعيـة            

وعالوة على ذلك فإن التطـورات الدوليـة املتـصلة بتحـديث اإلحـصاءات، مثـل الفريـق الرفيـع                    
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تتيح فرصة للنظـر يف العالقـة بـني         قـد  ،  )٢(ات وخدماهتا توى املعين بتحديث إنتاج اإلحصاء    املس
وجلنة خرباء األمـم املتحـدة      . اإلحصاءات واملعلومات املكانية، بوصفها جزءا من نطاق أعماهلا       

 - يئيـة االقتصادية هيئة أخرى ميكنها املشاركة، نظرا لكون احملاسـبة الب          - املعنية باحملاسبة البيئية  
  .االقتصادية تتضمن بعدا مكانيا قويا

  
  التوصيات    

  :استنادا إىل االعتبارات اليت متت مناقشتها يف الفقرات أعاله، يوصـى مبا يلي  - ٤٢
ــني         )أ(   ــالربط ب ــة ب ــشتركة املتعلق ــضايا امل ــد ومعاجلــة الق ــؤمتر دويل لتحدي ــد م عق

؛لـك وضـع مبـادئ املمارسـات الفُـضلى     االقتـصادية واملوقـع، مبـا يف ذ       - املعلومات االجتماعية 
إضـــفاء الطـــابع الرمســـي علـــى العالقـــات بـــني املنظمـــات ذات الـــصلة املعنيـــة   )ب(  

املكانيــة، اســتنادا إىل أنــشطة جلنــة خــرباء   - باإلحــصاءات وتلــك املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة 
 العـاملي، بالتعـاون مـع       املكانيـة علـى الـصعيد      - األمم املتحدة املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة      

ــات  ــة باحملاســبة       الكيان ــم املتحــدة املعني ــة خــرباء األم ــها جلن ــصلة، ومن ــة األخــرى ذات ال الدولي
  .ات وخدماهتااالقتصادية والفريق الرفيع املستوى املعين بتحديث إنتاج اإلحصاء - البيئية

  
  هنج مشترك للربط  -جيم   

االقتــصادية واملوقــع علــى  -  االجتماعيــةينطــوي إنــشاء آليــات الــربط بــني املعلومــات   - ٤٣
فوائد واضحة، غري أنه لن يتسىن حتقيق الفوائد كاملة إذا ما اتبعت كل منظمـة أو دولـة عـضو               

فمــثال يقــوم عــدد كــبري مــن البلــدان بــربط البيانــات  . طريقــة خمتلفــة يف االضــطالع هبــذا األمــر
 وجــود أســباب وجيهــة تــربر هــذا  ومــع. االقتــصادية باحلــدود اإلداريــة القائمــة  - االجتماعيــة
ضـمن  ومتـسـق   اقتـصادي فعـال      - من القدرة على إجراء حتليل اجتمـاعي      ـّد   فإنه حيِ  ،األسلوب

البلد الواحد وفيما بـني البلـدان، إذ تنطـوي هـذه احلـدود اإلداريـة علـى أعـداد سـكانية خمتلفـة                        
ــة يف فمــا ُيعتــرب منطقــة حــضرية يف بلــد مــا قــد ُيعتــ   . حــىت داخــل البلــد الواحــد  رب منطقــة ريفي

  .آخر بلد
األحوال لتوفري مستوى مـن االتـساق       مثـل  وتدعو احلاجة إىل اتباع هنج متفق عليه يف أ          - ٤٤

وباتباع هنج متسق وموحد ُيـصبح مـن املمكـن إجـراء مقارنـات              . عند القيام بنشاط الربط هذا    
وتترتـب علـى    .  البلـدان  واقعية لألنشطة االجتماعية واالقتصادية داخل البلد الواحد وفيمـا بـني          

__________ 
ــَق الرفيــع املــستوى املعــين بتحــديث إنتــاج اإلحــصاءات        )٢(   ــُب مــؤمتر اإلحــصائيـني األوروبيـــني الفري أنــشأ مكت

 جمــال بنــاء هياكــل األعمــال ضــمن املنظمــات  ، ملراقبــة وتنــسيق العمــل الــدويل يف ٢٠١٠وخــدماهتا يف عــام 
  .اإلحصائية
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وباإلضـافة  . إىل اإلحـصاءات  علومـات احملليـة     ذلك زيادة كبرية يف الفوائـد املتأتيـة مـن إضـافة امل            
إىل ذلك فإن النهج املتسق من شـأنه تبـسيط عمليـة تطـوير أدوات وتطبيقـات حاسـوبية لـدعم                     

 تطــوير هــذه  وميكــن التعــاون يف . االقتــصادية واملوقــع  - الــربط بــني املعلومــات االجتماعيــة   
األدوات، رمبـــا يف إطـــار آليـــات مـــن قبيـــل الفريـــق الرفيـــع املـــستوى املعـــين بتحـــديث إنتـــاج   

ــروابط، ســيتعذر تطــوير     . ات وخــدماهتااإلحــصاء ــسق يف إقامــة هــذه ال ــاع هنــج مت ــدون اتب وب
  .تطبيقات مشتركة

تجاريـة الـيت    واملنهجية أو اإلطار املتسق دوليا يوفران أيضا حافزا اقتـصاديا للجهـات ال              - ٤٥
 بغـرض اسـتحداث أدوات تلـيب احتياجـات كـل مـن منتجـي        ،تطور تطبيقات برجمية ذات صلة  

وميكــن ملنتجــي تطبيقــات االســتخبارات التجاريــة . اإلحــصاءات املرتبطــة بــاملوقع ومــستهلكيها
ــة    ــات اجلغرافي ــل التجــاري، وكــذلك التطبيق ــشتركة    - والتحلي ــة م ــضيفوا فعالي ــة، أن ي املكاني

ــصائية و ــديهم   إحـ ــودة لـ ــات املوجـ ــة األدوات والتطبيقـ ــة إىل جمموعـ ــائعو  . مكانيـ ــم بـ وإذا دعـ
الرباجميات هنجا مشتركا فإن استخدامهم لــمعيار ضـمن أدواهتـم سيـساعد أيـضا علـى تـشجيع           

  .استخدام ذلك املعيار ويسمح بتحقيق الفائدة على نطاق أوسع
 - ملعلومـات االجتماعيـة   وهنالك جمموعـة مـن اخليـارات لوضـع هنـج متـسق يف ربـط ا                  - ٤٦

ـُهــج  الربتغال ونيوزيلنـدا، بوضـع نُ      و وقد قام عدد من البلدان، مثل أستراليا      . االقتصادية باملوقع 
فقـــد وضـــع مكتـــب . ارســـات الفُــضلى مدرس عـــن كثــب لتحديـــد منهجيـــة للم ينبغــي أن ُتـــ 

ق ومـشترك   كـاين لتـوفري هنـج متـس        امل حصائياإلطار  اإلاإلحصاءات األسترايل على سبيل املثال      
االقتصادية واملوقع، بواسطة أساليب ترميز جغرايف موثـوق         - للربط بني املعلومات االجتماعية   

أمـا اإلطـار    . هبا، تستخدم قاعدة بيانات وطنية متسقة للعناوين تستند إىل إطار مطابق للمعايري           
طار متـسق قـائم     وهو إ . الوطين األسترايل إلدارة العناوين فهو هنج وطين منسق إلدارة العناوين         

ويـستند  . رشد عملية التحقق من العناوين ويوفر معيـارا لتبـادل بيانـات العنـاوين             ـ يُ ،على معايري 
إلطــار الــوطين إلدارة العنــاوين وغــريه مــن املعــايري وهنــج       ااملكــاين إىل  - اإلطــار اإلحــصائي 
 تـوفر إطـارا    وميكن ملفاهيمه أن تساعد علـى إرشـاد البلـدان األخـرى وأن        .املمارسات الفُضلى 

  .للوفاء باحتياجات اجملتمع الدويل
املكاين عددا مـن العناصـر الـيت تـساعد معـا علـى وضـع         - ويتضمن اإلطار اإلحصائي    - ٤٧

وتـشمل  . االقتـصادية  - يف للمعلومـات االجتماعيـة    اهنج متسق ومهيكـل لتحديـد املوقـع اجلغـر         
  :هذه العناصر

  ؛ايف ملعلومات العناوينهنجا متفقا عليه وموحدا للترميز اجلغر  )أ(  
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إىل ) أمثـــل األحــوالخــط الطــول والعــرض يف (ز جغرافيــا ـإضــافة مرجــع مرّمــ  )ب(  
  ؛كل سجل من سجالت البيانات ضمن نظام إدارة البيانات

استخدام جمموعة موحدة من احلـدود اجلغرافيـة وفـق تسلـسل هرمـي، ُرمسـت                )ج(  
ة داخـل كـل مـستوى مـن التسلـسل           على أساس عدد السكان، حبيث تضم كل منطقة جغرافيـ         

  ؛اهلرمي عددا متكافئا من السكان
اتباع هنج موحد فيما يتعلق بالبيانـات الفوقيـة يلـيب االحتياجـات إىل البيانـات                  )د(  

الفوقية اإلحصائية ويـوفر كميـة كافيـة مـن تفاصـيل البيانـات الفوقيـة املكانيـة لـسد احتياجـات            
  ؛ات اجلغرافيةاالستكشاف واإلتاحة على أساس االحتياج

ــا         )هـ(   ــضلى، ورمب ــة واملمارســة الفُ ــادئ التوجيهي ــايري واملب ــن املع ــة م وضــع جمموع
ــة       ــات االجتماعي ــل خــصوصية املعلوم ــسية مث ــضايا الرئي ــدعم الق ــشريعات، ل ــصادية  - الت االقت

  .لة مكانيا وسريتهاـاملفعَّ
ــر عناصــره  املكــاين األســترايل بــسيط جــدا، إذ إن    - ومفهــوم اإلطــار اإلحــصائي   - ٤٨ أكث

 تعقيدا هو وضع التسلسل اهلرمي للحدود اجلغرافية حبيـث يكفـل قـدرا مـن االتـساق يف أعـداد                
  .السكان داخل كل منطقة يف خمتلف مستويات التسلسل اهلرمي

  
  التوصية    

دراسـة النـهج    استنادا إىل االعتبارات اليت متت مناقـشتها يف الفقـرات أعـاله، يوَصــى ب                - ٤٩
املكـاين، باعتبـاره منهجيـة مـشتركة حمتملــة      - اليا مـن خـالل اإلطـار اإلحـصائي    املتبـع يف أسـتر  

  .االقتصادية باملوقع - إلرشاد هنج عاملي موحد لربط املعلومات االجتماعية
  

  مكاين - إطار إحصائي جغرايفإنشـاء   - دال  
  األنشطة الدولية  -  ١  

الــة مــن أجــل إنــشاء آليــة فعالــة  ُيقتــرح إنــشاء فريــق خــرباء بغيــة تــوفري آليــة تنــسيق فع   - ٥٠
وينبغــي أن يــضم الفريــق ممــثلني مــن كــل مــن فئــة . ملواجهــة التحــدي املتمثــل يف إقامــة الــروابط
املكانية، للمساعدة علـى حتقيـق التقـدم         - اجلغرافيةأخصائيي اإلحصاءات وأخصائيي البيانات     

 وسيكون فريـق اخلـرباء أقـدر        .يف تنفيذ األفكار واملفاهيم الناشئة عن هذا االستعراض الربناجمي        
األمـم  جلنـة    وإنشاء وإدامـة صـالت يف نفـس الوقـت مـع              ،على تقدمي التقارير للجنة اإلحصائية    

  .إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطاق العاملياملعنية بـاملتحدة 
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  :وميكن أن تشمل أنشطة فريق اخلرباء  - ٥١
سل هرمــي لــمكــاين اســتنادا إىل تس - تطــوير إطــار عــاملي إحــصائي وجغــرايف  )أ(  

  حلدود جغرافية ترتكز على السكان؛
املكـاين الـذي طـوره مكتـب اإلحـصاءات           - دراسة مفهوم اإلطار اإلحصائي     )ب(  

هـذا  إضـفاء الـصفة الدوليـة علـى         األسترايل، واقترحته نيوزيلندا، وحتديد الكيفية اليت ميكـن هبـا           
  املفهوم؛
 وقـدرات معاجلـة البيانـات املكانيـة ضـمن املكاتـب           وضع هنج لتعزيز مهـارات      )ج(  

  الوطنية لإلحصاءات؛
وضع آليات اتصاالت لزيادة إبراز األنشطة املتـصلة بالبيانـات املكانيـة خـارج        )د(  

نطــاق نظــم املعلومــات اجلغرافيــة املوجــودة لــدى بعــض املكاتــب الوطنيــة لإلحــصاءات، وفــتح  
كل من فـئيت أخـصائيي اإلحـصاءات وأخـصائيي          طالع  اللمساعدة على   رئيسية  قنوات اتصال   

  املكانية على التطورات؛ - اجلغرافيةالبيانات 
حتديــد الــربامج القائمــة لتعزيــز القــدرات الــيت ميكــن االســتفادة منــها بــإدراج      )هـ(  

ومعـايرة عمليـات الترميـز اجلغـرايف        تعزيـــز   عناصر البيانـات املكانيـة، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى               
  أطرها؛ومنهجياهتا و

ـــن الوصــلة البيـتــدوين ممارســات إدارة البيانــات، مبــا حيــسِّ    )و(   نية مــع جمموعــات ـْ
  البيانات القائمة على املوقع واملستقاة من مصادر متعددة؛

  تطوير أساليب التحليل املكاين؛  )ز(  
  .تعزيز وتبادل املمارسات الفُضلى  )ح(  

ــبة      - ٥٢ ــق اخلــرباء إىل اخلــربات املناس ــيحتاج فري ــج     وس ــى وضــع وصــقل هن ــساعدة عل  للم
املكـاين بطريقـة ميكـن     - املمارسات الفـضلى، وتـوفري آليـة هليكلـة اإلطـار اإلحـصائي اجلغـرايف         

  .تطبيقها يف مجيع الدول األعضاء
  

  التوصية    
إنــشاء فريــق اســتنادا إىل االعتبــارات الــيت متــت مناقــشتها يف الفقــرات أعــاله، يوَصـــى ب  - ٥٣

االقتـصادية   - لتقـدم يف وضـع هنـج مـشترك لـربط املعلومـات االجتماعيـة           خرباء ُيعـىن بتحقيـق ا     
  .باملوقع
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  األنشطة على الصعيد القطري  -  ٢  
ويتـيح وضـع هـذه      . وضع عدد مـن البلـدان خططـا إحـصائية وطنيـة أو تعتـزم وضـعها                  - ٥٤

اإلمنائيـة  املكانية، ال سيما فيما يتعلق باألولويـات       - اخلطط فرصة للنظر يف الروابط اإلحصائية     
وعــالوة علــى ذلــك فــإن العديــد مــن البلــدان بــصدد تطــوير قــدرات جديــدة يف جمــال      . للبلــد

عملية إضافة القدرة علـى إدمـاج       هذه ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومن األيسر خالل       
خاصية مكانية، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى الترميـز اجلغـرايف للعنـاوين، مـن أجـل تيـسري التفعيـل                  

وتسنح الفرصـة للبلـدان الـيت تنتقـل مـن نظـم ورقيـة إىل نظـم إلكترونيـة،             . اين لإلحصاءات املك
وتلــك الــيت تعيــد بنــاء قــدراهتا يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، إلضــافة العنــصر    

  :وُيقترح تنفيذ األنشطة التالية هبذه املناسبة. املكاين
ــوطين   )أ(   ــصعيد الـ ــتفادة مـــن األو :علـــى الـ ــات  االسـ ــة للحكومـ ــات القائمـ لويـ

يتعلق بالنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي والتنميـة البـشرية واالسـتدامة البيئيـة، للتعـاون                فيما
مـع  روابـط يف نفـس الوقـت        إقامـة   ، و احلكـومي والتنميـة االقتـصادية     غيــري   مع أنـشطة خطـط الت     

إلحـصاءات، مبـا يـسفر      ايـة   املكانيـة إىل زيـادة فعال     اصـية   األولويات احلكومية، حيثما تـؤدي اخل     
  ؛عن اختاذ قرارات أفضل للمجتمع

  :املكاتب اإلحصائية الوطنية  )ب(  
ــة    ‘١’   ــدرات اجلغرافي ــية      - إضــافة الق ــوير اهلياكــل األساس ــة تط ــة إىل عملي املكاني

اجلديدة إلدارة املعلومات، مبـا يف ذلـك مـستودعات البيانـات وأدوات مجعهـا               
ــشرها  ــدرات ن ــل  ، ووق ــام يف أمث ــد    القي ــى حتدي ــدرات عل ــوفري الق األحــوال بت

  ؛خطوط الطول والعرض لكل وحدة من وحدات سجالت البيانات
ــز       ‘٢’   ــة تركـ ــات املكانيـ ــة البيانـ ــى معاجلـ ــدريب علـ ــشطة تـ ــصميم أنـ ــر يف تـ النظـ

  .اإلحصاءات على
  

  التوصيات    
  :استنادا إىل االعتبارات الواردة يف الفقرات أعاله، يوَصـى مبا يلي  - ٥٥

إلحــصائية الوطنيــة، علــى النظــر يف    اع البلــدان، عنــد وضــع خططهــا    تــشج  )أ(  
  ؛إمكانيات الربط بني املعلومات اإلحصائية واملكانية، مبا يتفق مع أولويات التنمية يف البلد
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املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة أنـشطة حتويـل اهلياكـل           القيام، بالتزامـن مع تنفيذ       )ب(  
املكانيــة، مبــا فيهــا  - إضــافة القــدرات اجلغرافيــة إمكانيــة بدراســةاألساســية إلدارة املعلومــات، 

  .القدرة على الترميز اجلغرايف للعناوين
  

  نقاط للمناقشة  - خامسا 
  :قد تود اللجنة أن تعرب عن آرائها بشأن  - ٥٦

الفوائد املتأتية من قيام فئة أخصائيي اإلحصاءات بربط معلوماهتـا بـاملوقع،      )أ(  
   أعاله؛لفرعني األول والثاينعلى النحو املبني يف ا

التوصيات واإلجراءات املتعلقة بتعزيز التعاون بني فئيت أخصائيي البيانات   )ب(  
   أعاله؛املكانية وأخصائيي اإلحصاءات، على النحو املقترح يف اجلزء باء من الفرع الرابع

مكـاين يـشكل     - التوصيات واإلجـراءات املتعلقـة بتطـوير إطـار إحـصائي            )ج(  
را دوليا لتحقيق التكامل بني املعلومـات اإلحـصائية واملكانيـة، علـى النحـو املقتـرح يف               معيا

  .اجلزء دال من الفرع الرابع، وتلك املتعلقة بإنشاء فريق خرباء
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  مرفق
  البلدان اليت ردت على استبيان املشاورة العاملية    

  أذربيجان
  األردن
  أستراليا

  ستونياإ
  إسرائيل

    إكوادور  
    ورية التشيكيةاجلمه  
    السويد  
    أملانيا  

  اإلمارات العربية املتحدة
    أوكرانيا  

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
    إيطاليا  

  بربادوس
  الربتغال

  بنغالديش
    بوتسوانا  

  بولندا
  بيالروس

  اجلمهورية الدومينيكية
    مجهورية مولدوفا  
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  الرأس األخضر
  رومانيا

    سلوفاكيا  
  سلوفينيا

    سنغافورة  
  سوازيلند

    سويسرا  
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  غانا

  فرنسا
  فنلندا
  قربص

    كرواتيا  
  كوبا

  كولومبيا
  ليتوانيا
  ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املكسيك
  منغوليا
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  موزامبيق
  ناميبيا
  النمسا

    نيوزيلندا  
    هنغاريا  

  هــولندا
  الواليات املتحدة

  اليابان
   دولة فلسطني
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	ونظر فريق الخبراء في دورته الثانية المعقودة في آب/أغسطس 2012 في قائمة للمسائل التي تهم كثيرا من السلطات الوطنية المعنية بالمعلومات الجغرافية - المكانية الوطنية والمنظمات الدولية المشاركة في إدارة المعلومات الجغرافية - المكانية. وحددت اللجنة تسع مسائل مواضيعية. وكانت إحدى المسائل الرئيسية التي تم تحديدها الحاجة إلى الربط بين المعلومات الجغرافية - المكانية والإحصاءات، لا سيما عن طريق الترميز الجغرافي.
	وكخطوة أولى في سبيل إنشاء آليات لدعم الربط بين المعلومات الجغرافية - المكانية والإحصاءات، أشير إلى أن قيام اللجنة الإحصائية باستعراض برنامجي من شأنه أن يساعد على دعم استحداث إطار إحصائي جغرافي - مكاني ضمن النظم الإحصائية الوطنية.
	ويتشرف الأمين العام بأن يحيل تقرير مكتب الإحصاءات الأسترالي بشأن تطوير إطار مكاني - جغرافي للإحصاءات، الذي يتضمن استعراضا برنامجيا للأنشطة الجغرافية - المكانية الوطنية، مع التركيز على الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكان. ويقدم مكتب الإحصاءات في تقريره استعراضا وتحليلا لاحتياجات المستعملين وما يعترض طريقهم من تحديات، استنادا إلى مشاورة عالمية، ويستكشف المجالات التي يمكن فيها تحسين قيمة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للاستخدام بإضافة سياق مكاني، ويسعى لتعميق الوعي بالأنشطة الجغرافية - المكانية الوطنية الحالية، والكيفية التي يمكن بها للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تؤدي دورا في الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكانية. ويقدم توصيات محددة بشأن كيفية تحقيق الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكان على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تود اللجنة الإحصائية إبداء آرائها بخصوص مضمون التقرير وتقديم توصيات بشـأن العمل المستقبلي في هذا المجال.
	تقرير مكتب الإحصاءات الأسترالي بشأن تطوير إطار جغرافي - مكاني للإحصاءات
	أولا - مقدمة - الحاجة إلى الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكان
	1 - ثمة اهتمام متزايد في العديد من المجتمعات المحلية بالفوائد المتأتية من إضافة المكان إلى المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية. وهذا يعني ببساطة أن ربط الناس والمؤسسات التجارية والاقتصاد بمكان معين من شأنه أن يتيح فهما أعمـق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية مما يمكن تحقيقه من خلال عدسة المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بمفردها. ويعني ذلك من وجهة النظر التقنية إضافة الموقع إلى المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية عن طريق الترميز الجغرافي - وهو عملية تحديد الإحداثيات الجغرافية المرتبطة بهذه المعلومات (يعبر عنها في كثير من الأحيان بخطوط الطول والعرض) باستخدام معلومات جغرافية أخرى، مثل عناوين الشوارع. وبواسطة الإحداثيات الجغرافية يمكن رسم خريطة للسمات و ’تفعيلها مكانيا‘ ثـم استخدامها في النماذج وعمليات التحليل القائمة على الموقع، أو ’التحليلات المكانية‘. وإضافة المكان إلى الإحصاءات تزيـد من قيمتها لمجتمعاتنا.
	2 - وينتج الطلب على البيانات الاجتماعية - الاقتصادية المُفعَّلة مكانيا عن طائفة متنوعة من احتياجات المستعملين. ويمكن إيجاز هذه الاحتياجات عموما على أنها نابعة عن الرغبة في التوصل إلى فهم أفضل للقضايا على المستوى المحلي، استنادا إلى الأدلة المعززة الناتجة عن استخدام البعد المكاني كرابطـة لتحقيق التكامل بين المعلومات من مصادر متعددة.
	3 - وتُـعَـد فئتـا أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية وأخصائيي الإحصاءات ضمن المساهمين الرئيسيين في إتاحة المعلومات المستخدمة كأدلة لإرشاد عمليات اتخاذ القرارات في جميع القطاعات، العامة منها والخاصة. بيد أنه نظرا لتزايد تعقيد القضايا في عصرنا هذا، يكتسب فهم أوجه الترابط بين المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أهمية حاسمة. وثمة إدراك جلي، في المجتمع العالمي الذي نعيشه اليوم، للحاجة إلى الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكانية (التي تشمل الكثير من المعلومات البيئية) بحيث يتـم اتخاذ قرارات مدعومة بأدلة أكثر مطابقة لمقتضيات الأحوال. وليس فهم أثر البيئة على الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية سوى جزء من القضايا الرئيسية التي تجري معالجتها حاليا على الصُّـعُـد المحلي والوطني والعالمي.
	4 - ويتم الاعتراف بصورة متزايد بفوائد الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والمكانية، وينعكس ذلك على الطلب المتزايد بتقديم المنظمات الإحصائية معلومات عن مناطق جغرافية أصغر فأصغر، بما في ذلك مستوى وحدة الترميز الجغرافي. وفضلا عن ذلك بدأت فئة أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية تعترف أيضا بقيمة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بوصفها عنصرا هاما من عناصر القيمة المضافة إلى جانب تركيزهم التقليدي على البيئة الطبيعية والاصطناعية. ويشكل الموقع عاملا مشتركا أو نقطة مرجعية تدعم الربط بين المعلومات المتنوعة.
	5 - وقد اتضحت الحاجة إلى الربط بين الإحصاءات والموقع، إلا أن التحدي يتمثل في طريقة تحقيق هذا التكامل بصورة فعالة ومتسقة. وقد اعترف الأمين العام بهذا التحدي في تقريره الذي قدمه إلى اللجنة الإحصائية في عام 2012 بشأن إدارة المعلومات الجغرافية - المكانية العالمية، الذي أشار فيه إلى أن الأعمال المضطلع بها بشأن إدارة المعلومات الجغرافية - المكانية العالمية خلال السنتين الماضيتين أو الثلاث سنوات الماضية أكـدت 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 (E/CN.3/2012/31، الفقرة 14).
	6 - وتزداد فائدة المعلومات بإضافة العنصر المكاني إليها، كما يصبح من الأسهل إدماجها بمعلومات أخرى مرتبطة بالموقع، وكثيرا ما تنطوي المعلومات المتكاملة على قيمة أكبر من قيمة مجموعات المعلومات بمفردها، وتسمح بفهم أفضل للمسألة أو القضية المعنية، وتوفر مزيدا من الأدلة التي تستند إليها القرارات.
	7 - ويُـقدِّر العديد من المجتمعات المحلية الآن، بما لديها من اهتمامات متنوعة، قيمة ربط معلوماتها بالموقع، وهي بصدد إقامة تلك الروابط من أجل تحسين فهمهما للمسائل ذات الصلة. ويكتسب الموقع أهمية متزايدة كعامل ضمن عملية دمج المعلومات من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
	8 - واستجابة لتحدي الربط بين المعلومات المكانية والاجتماعية - الاقتصادية، اضطلع مكتب الإحصاءات الأسترالي بهذا الاستعراض البرنامجي. ويهدف الاستعراض إلى تحديد القدرات والأنشطة الجغرافية - المكانية الحالية للمكاتب الوطنية للإحصاءات، والنهج التي تتبعها هذه المنظمات للاستجابة لطلبات الإحصاءات المرتبطة بالمكان؛ والأدوار التي تؤديها في أنشطة أخصائيـي الجغرافيا المكانية في بلدانها؛ ونوع الأنشطة الممكن تنفيذها دوليا أو على الصعيد الوطني لتحقيق الربط المطلوب بين المعلومات الإحصائية والموقع.
	9 - والوثيقة الحالية مهيْـكلة على النحو التالي. يقدم الفرع الثاني لمحة عامة عن الأنشطة الجغرافية - المكانية الحالية داخل منظمات الإحصاءات، بما في ذلك الدوافع الوطنية للربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع، واتجاهات هذا الصـدد. ويناقش التقرير القدرات التنظيمية وثلاثة أنواع عامة من الترتيبات المؤسسية، فضلا عن فوائد الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع على الصعيد الوطني. وأخيرا يورد الفرع الثاني موجزا للمواضيع والقضايا العامـة.
	10 - ويورد الفرع الثالث الخـطط الدولية الرئيسية التي تشكل دوافع إضافية للربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع. أما الفرع الرابع فيفحص مختلف نُـهـج الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع، ويتـناول وضع نهج عالمي مشترك، والكيفية التي يمكن بها عرض هذا النهج على كل من منتجي الإحصاءات المُفعَّلة مكانيا وفئة المستخدمين، ويقترح آلية لوضع نهج عالمي يسمح بتطوير منهجية مشتركة ومتفق عليها للربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع.
	ثانيا- الوضع الراهن
	ألف - المشاورة العالمية
	11 - أجريت مشاورة عالمية تم في إطارها تلقي 52 ردا (انظر المرفق) وشكلت معيارا للأنشطة الحالية للمكاتب الوطنية للإحصاءات في مجال الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع. ومن المأمول أن تشكل هذه النتائج مرجعا مفيدا لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التكامل في المستقبل. وتقدم الردود الواردة أيضا معلومات عـن مختلف الترتيبات المؤسسية للتعاون بين الأنشطة الإحصائية والمعلومات الجغرافية - المكانية على الصعيد الوطني، وكذلك دوافع الاهتمام بالربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع، والنُّـهج التـي تتبعها المكاتب الوطنية بالفعل لإنشاء هذه الصلة.
	12 - وأخذت المشاورة العالمية شكل استبيان يهدف إلى تحديد طائفة من الأنشطة والقدرات والترتيبات المؤسسية الإحصائية والمكانية الوطنية. وتـرد تفاصيل محـددة عن الاستبيان في وثيقة معلومات أساسية. كما يورد هذا الفرع بعض الاستنتاجات الرئيسية للاستبيان.
	باء - الاتجاهات والدوافع الوطنية
	13 - هنالك عدد كبير من القوى المؤثرة تدفع الاهتمام المتزايد بالتفعيل الجغرافي للمعلومات الإحصائية. فعلى سبيل المثال تسعى الجمهورية التشيكية لاستخدام المعلومات الإحصائية والجغرافية - المكانية المرتبطة بعضها ببعض لدعم عدة أنشطة منها أنشطة إدارة الطوارئ، بينما يعمل العديد من البلدان الأوروبية على تطوير قدرات لدعم التزامات الاتحاد الأوروبي الناشئة عن مبادرة إنسباير INSPIRE (البـنيـة الأساسية للمعلومات المكانية في الاتحاد الأوروبي)(). ويشهد عدد كبير من البلدان، منها فنلندا وكرواتيا، مجالات جديدة وناشئة فيما يتعلق بالحاجة إلى المعلومات المكانية، نابعة عن ميادين الصحة والرعاية الاجتماعية، وأنشطة التخطيط الحضري. وكذلك فإن السعي لتوفير سياق جغرافي أوسع لمعلومات التعدادات السكانية كان دافعا هاما أوردته في ردودها كل من إكوادور ومدغشقر ومصر وهنغاريا ضمن بلدان أخرى. وأفادت بعض البلدان، مثل المكسيك، بأنها تستجيب لتشريعات تهدف إلى إنشاء قدرات وطنية في مجال البيانات المكانية. وعلاوة على ذلك يستجيب عدد من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل سويسرا، لمبادرة إنسباير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
	14 - وقد بيـَّـنت المشاورة العالمية نمو الطلب على المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية المُفعَّلة مكانيا، ويأتي جزء كبير من هذا النمو من قطاعات لم تكن من كبار المستخدمين التقليديين للمعلومات المكانية. ويأتي جزء كبير من النمو في الطلب من أنشطة تركز الحكومة فيها على البشر، مثل برامج الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. وقد شهد عدد كبير من البلدان بالفعل القيمة الكبيرة للربط بين المعلومات المتعلقة بالبشر وبين الموقع، والكيفية التي يحسن بها هذا الربط دعم عمليات اتخاذ القرار. ويشهـد كثير من البلدان نمـوا عامـا في الطلب من المستخدمين التقليديين للمعلومات المكانية، مثل برامج التخطيط الحضري وإدارة الطوارئ والأمن القومي وإدارة الأراضي.
	15 - وكانت بلدان أخرى، مثل موزامبيق، بصدد الانتقال من القدرات المكانية والإحصائية القائمة على الورق إلى القدرات الإلكترونية، فوجدت في هذا الانتقال فرصة سانحة لإنشاء روابط بيـن الإحصاءات والموقع.
	جيم - القدرات المكانية
	16 - تتنوع قدرات المكاتب الوطنية للإحصاءات على الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع تنوعا كبيرا. وثمة أيضا تفاوت كبير من بلد إلى آخر في مستويات التعاون بين المكتب الوطني للإحصاءات وفئة أخصائيي البيانات المكانية.
	17 - وتشهد أغلبية البلدان نموا سريعا في طلب المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية المرتبطة بالموقع. ومع أن معظم هذا النمو مرتبط بسد احتياجات الحكومات إلى المعلومات، إلا أن هنالك أيضا اهتماما متزايدا من قطاع الأبحاث وعامة الجمهور والصناعة، ومن فئة أخصائيي الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وتتوقف مستويات النمو وأنواع الطلب عموما على مستوى القدرة على معالجة البيانات المكانية داخل كل بلد. فقد شهدت تلك البلدان التي لديها قدرات كبيـرة على معالجة البيانات المكانية نموا في الميادين غير التقليدية، بينما تعمل البلدان التي لا تملك سوى قدرات أساسية أو ناشئة في هذا المجال على دعم الاستخدامات التقليدية للمعلومات المكانية. وينطبق نفس النمط أيضا على أنواع التطبيقات التي تُستخدم فيها الإحصاءات المرتبطة بالموقع.
	18 - وقد أوجد عدد كبير من البلدان طرائق لتوفير المعلومات الإحصائية عن المناطق الجغرافية الصغيرة أو هي تعمل على ذلك. ويبدو أن هناك مستوى عاليا من الاهتمام والفهم المشتركين للحاجة إلى إحصاءات ذات مسند جغرافي. وأوضح العديد من البلدان أنها تضيف نوعا من أنواع الخاصية المكانية إلى بياناتها الإحصائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم البلدان التي تضيف خصائص مكانية إلى إحصاءاتها تستخدم أيضا الحدود الإدارية الرسمية لتحديد المناطق الجغرافية التي تُصدر بشأنها معلومات إحصائية مجمعة.
	دال - الترتيبات المؤسسية
	19 - توفر المشاورة العالمية وصفا معياريا ممتازا للأنشطة والعلاقات القائمة بين فئتيْ أخصائيي الإحصاءات وأخصائيي البيانات الجغرافية المكانية. ولكل نوع من أنواع الترتيبات مزاياه وعيوبه، والوسيلة الرئيسية للتقدم نحو التغلب على تحديات تحقيق التكامل بين المعلومات الجغرافية - المكانية هي تحديد أنسب الطرق للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الترتيبات المؤسسية القائمة. ويجب الاعتراف أيضا بأنه في حين يتحمل كل بلد المسؤولية عن ترتيباته المؤسسية، فإن هذا الاستعراض نظر في الترتيبات المؤسسية في سياق إمكانية تحديد نماذج وممارسات رشيدة.
	20 - وبينما يتعذر تصنيف الترتيبات المؤسسية نظرا لتنوعها، إلا أن هنالك على ما يبدو ثلاثة أنواع عامة من الترتيبات التي تنظـم التفاعل بين فئتيْ أخصائيي البيانات الإحصائية والجغرافية - المكانية في غالبية البلدان. وأفضل طريقة لتلخيص هذه الترتيبات هي كما يلي:
	(أ) ترتيبات تامة التكامل - تتولى فيها نفس المنظمة الأنشطة الجغرافية - المكانية والإحصائية. ومن الواضح أن هذا الترتيب يسمح بقيام صلة وثيقة بين الأنشطة الإحصائية والجغرافية - المكانية، وكثيرا ما تكون البلدان التي لديها ترتيبات من هذا القبيل قد حققت تقدما كبيرا نحو التغلب على تحدي التكامل، مثل البرازيل والمكسيك. والبلدان التي لديها هذه الترتيبات تُدرك تمام الإدراك الطلب المتزايد على معلومات إحصائية تصف مناطق صغيرة. وعلاوة على ذلك تملك هذه البلدان قدرات متطورة على رسم الخرائط ومعالجة ما يتصل بها من بيانات مكانية، كما تملك الخبرات في مجال المواءمة بصورة فعالة بين المعلومات الإحصائية والتقسيمات الجغرافية ذات الصلة؛
	(ب) ترتيبات منفصلة ولكنها مترابطة بشكل وثيق - تستخدم أغلبية البلدان ترتيبات مؤسسية منفصلة ولكنها مترابطة ترابطا وثيقا. وتملك المكاتب الوطنية للإحصاءات في هذه الحالة مجموعة من القدرات الداخلية الجغرافية - المكانية وتقيم علاقات تعاون جيدة مع فئة أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية الوطنيين (ومن هذه البلدان سنغافورة وكولومبيا ونيوزيلندا وهولندا). ويشهد كثير من البلدان الأوروبية أيضا تعاونا وثيقا في هذا المجال بسبب الحاجة إلى الامتثال للتوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة إنسباير. وتقدم المكاتب الوطنية للإحصاءات في الاتحاد الأوروبي الدعم لبرنامج إنسباير. وفي كثير من البلدان يرتبط مستوى القدرات الوطنية على معالجة البيانات الجغرافية - المكانية، ومستوى التعاون مع فئة أخصائيي البيانات المكانية، بما لدى المكاتب الوطنية للإحصاءات من قدرات محددة. وتتباين هذه القدرات تباينا كبيرا في مستوى نضجها، حيث بدأت بعض المكاتب الوطنية للتو في إنشاء نظم معالجة البيانات المكانية، بينما تكونت لدى مكاتب وطنية أخرى تجارب على مدى سنوات عديدة. ومن المواضيع المتكررة ضمن هذه الفئة العامة كون المكاتب الوطنية للإحصاءات تفهم قيمة الربط بين الإحصاءات والموقع وتعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع وكالاتها المعنية بالبيانات المكانية من أجل تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات؛
	(ج) ترتيبات منفصلة - وهي حالات يوجد فيها انفصال واضح بين الأنشطة الإحصائية وأنشطة البيانات المكانية داخل البلد. وتوجد في هذه البلدان منظمات منفصلة لتلبية الاحتياجات الإحصائية والاحتياجات الجغرافية - المكانية على الصعيد الوطني، دون أن يكون ثمة تفاعل أو تعاون بين هذه المنظمات، أو بينها مستوى أدنى من التفاعل والتعاون. وقدرات الربط الفعلي بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع بطريقة متسقة وموحدة ضمن هذه الفئة محدود جدا، رغم كون أغلبية المكاتب الوطنية للإحصاءات تفهم ضرورة هذا الربط وفوائده.
	هاء - الفوائد
	21 - تسلم الدول الأعضاء بفوائد الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع. فمثلا أفـادت منغوليا بأن هذه الصلة من شأنها أن تزيد من جدوى الإحصاءات، وتسمح باستخدامها على نطاق أوسع، وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل نظرا لإتاحة العنصر المكاني لصناع القرار. واعتُبر أن من ضمن الفوائد الأخرى، مثل تلك التي حددتها مصر، السماح للحكومات بالاستجابة على نحو أدق مكانيا (التركيز على المستوى المحلي) عند حل القضايا والمشاكل الهامة، والفوائد التي أوردتها موزامبيق، حيث أشارت إلى أن إدراج المعلومات الإحصائية في الخرائط يؤدي إلى تمييز أنماط يصعب الكشف عنها بطرق العرض الأخرى. وأشارت البرتغال إلى أن البُـعد الجغرافي يثري البيانات الإحصائية، مما يسمح باستخلاص معلومات أفضل تؤدي دورا أساسيا في دعم القرارات الحكومية.
	22 - وتبين وجود قدر كبير من الاتساق في فهم الفوائد المتأتية من الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع. ومن المسلم بـه أن إحصاءات المناطق الصغيرة من ضمن الميادين التي تشهد نموا سريعا.
	واو - المواضيع والمسائل المشتركة
	23 - حددت المشاورة العالمية عددا من المواضيع والمسائل المتكررة. وتـم تحديد مسألتين رئيسيتين، همـا الجغرافيا الإحصائية والمعايير، أما الموضوع الثالث فهو التغيير. وتـرد أدناه مناقشة مفصلة لهذه المواضيع والمسائل.
	1 - الجغرافيا الإحصائية

	24 - يملك العديد من المكاتب الوطنية للإحصاءات خطـطا لتطوير قدرات الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين المناطق الجغرافية، أو هي بصدد تطوير تلك الخطط أو تعتـزم تطويرها. وتستخدم المكاتب الوطنية للإحصاءات الحدود الإدارية القائمة كإطار جغرافي لها، وكثيرا ما تستخدم التسلسل الهرمي لهذه التقسيمات (مثلا حدود الضاحية، أو الحكومات المحلية، أو الولايات/الولايات القضائية، أو الحدود الوطنية).
	25 - غير أن هذه الحدود غير دائمة في كثير من الحالات، وعندما تُغير تتسبب في تعقيدات تعاني منها المكاتب الوطنية للإحصاءات، خاصة عندما يتعلق الأمر ببيانات التسلسل الزمني. وكذلك في كثير من الحالات التي تستخدم فيها الحدود الإدارية، يتفاوت عدد السكان تفاوتا كبيرا من منطقة إدارية لأخرى، نظرا لكون الحدود أنشئت لأغراض غير التحليل الاجتماعي - الاقتصادي.
	26 - وتسمح الحدود الجغرافية المصممة حـول أعداد متكافئة من السكان بإجراء التحليلات الاجتماعية - الاقتصادية على أساس متين. وتستخدم أستراليا وبولندا ونيوزيلندا مجموعة من الحدود الجغرافية وفقا لتسلسل هرمي، حيث يُحدد نطاق (مساحـة) كل تقسيم باستخدام عامل أساسي هو التكافؤ في عدد السكان. ويوفر ذلك آلية لإجراء مقارنات دقيقة بين المناطق الجغرافية.
	27 - واعترافا بالتباين في أعداد السكان بين المناطق الجغرافية المحددة إداريا، ونتيجة لعدم القدرة على المقارنة بين هذه المناطق بسهولة، تلجأ بعض البلدان، مثل هولندا، أيضا إلى استخدام شبكات منتظمة لكفالة تحقيق درجة معينة من الاتساق الجغرافي. غير أن هذا النهج لا يزال عاجزا عن تحديـد أعداد من السكان قابلة للمقارنة داخل كل خلية من خلايا الشبكة لدعم التحليل الاجتماعي - الاقتصادي.
	2 - المعايـيـر

	28 - ثمة حاجة على الصعيد العالمي إلى معايير مناسبة لتعزيز ودعم الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع. ويشكل هذا الشرط جـزءا هاما من عملية تطوير معلومات إحصائية تم تفعيلها مكانيا. ووضع المعايـير من شأنـه أن يجعل المعلومات الإحصائية أكثر قابلية للاستعمال وأجدى لطائفة أكبر من أصحاب المصلحة. وقد أوضحت بنغلاديش الحاجة إلى مثل هذه المعايير من أجل تحسين القدرة على تحقيق التكامل بين المعلومات الإحصائية والجغرافية - المكانية، بينما أوصت نيوزيلندا بأن تضع الشعبة الإحصائية إطارا للتكامل بين المعلومات الجغرافية - المكانية والإحصائية. ووافقت بلدان أخرى منها إسرائيل وبيلاروس وصربيا وليتوانيا وماليزيا وناميبيا على أن المعايير عنصر هام في مواجهة التحدي المتمثل في الربط بين الإحصاءات والموقع.
	3 - تغيير الهياكل الأساسية

	29 - يعمل العديد من المكاتب الوطنية للإحصاءات على تغيير هياكلها الأساسية الإحصائية أو تخطط لذلك. وتقوم بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا بسرعة ببناء هياكل أساسية وقدرات إحصائية، بينما تنفذ بلدان كثيرة منها أستراليا ونيوزيلندا برامج تغيير كبيرة. وتوفر هذه الأنشطة فرصة للربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع. فمثلا أنشئ في منغوليا سجل للأعمال التجارية لدعم نظام الإحصاءات الاقتصادية. وسمحت إضافة مُحدِّد مكاني إلى هذا السجل ببناء القدرة الجغرافية - المكانية ممـا سمـح بـفهم جغرافية الأعمال التجارية وتحليلها بصورة أفضل. ويوفر إنشاء مستودعات لبيانات المؤسسات التجارية أيضا فرصة هامة لإدماج المحددات المكانية في نظم وتطبيقات الأعمال التجارية.
	ثالثا - خطط المعلومات المستقبلية
	ألف - الدوافع الدولية
	30 - هنالك عدد من الخطط الدولية القيِّـمة التي تشكل دوافع هامة للربط بين الموقع والإحصاءات. وسيتطلب بعض هذه الخطط إتاحة مجموعة كبيرة جدا من المعلومات من أجل التوصل إلى فهم واقعي لجميع أبعاد المسائل التي تجري مواجهتها. والقدرة على استخدام الموقع كآلية للربط بين الكثير من هذه المعلومات عن المجتمع والاقتصاد والبيئة، التي كثيرا ما تكون مشتتة، هي قدرة تنطوي على فوائد تمكينية هامة. ويرد أدناه بيان موجز لاثنتين من الخطط الدولية الهامة التي ستستفيد من الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع.
	باء - خطة التنمية لما بعد عام 2015
	31 - مع إشراف الإطار الزمني للأهداف الإنمائية للألفية على نهايته في عام 2015، يوجه المجتمع الدولي اهتمامه إلى وضع مجموعة جديدة من الأهداف. وقد أنشأ الأمين العام فريقا رفيع المستوى معنيا بخطة التنمية لما بعد عام 2015 مؤلفا من أفراد المجتمع المدني والقطاع الخاص وزعماء الحكومات، لإسداء المشورة إليه بشأن الخطة. وأنشئت أيضا فرقة عمل لمنظومة الأمم المتحدة معنية بخطة التنمية لما بعد عام 2015، كُـلِّـفت بتنسيق الأعمال التحضيرية لخطة ما بعد عام 2015، ودعم عمل الفريق الرفيع المستوى. وطُلب إلى فريق الأمم المتحدة الإنمائي تنظيم مشاورات مواضيعية قطرية وعالمية بشأن خطة ما بعد عام 2015، تصب نتائجها في عمليات الخبراء والعمليات الحكومية الدولية، مثل الفريق الرفيع المستوى. ولم يبدأ جزء كبير من هذه الأعمال إلا مؤخرا ولا يزال في مرحلته التكوينية.
	32 - والقدرة على الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع على نحو فعال ومتسق من شأنها أن تسهم إسهاما قـِّـيما في المناقشات التي ستجرى تمهيدا للخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
	جيم - التنمية المستدامة
	33 - بعد مضي عشرين عاما على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، اجتمعت البلدان مرة أخرى في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012 لمناقشة التقدم المحرز في وضع خطة عمل لتحقيق التقدم وقياسه في ميدان التنمية المستدامة، والالتزامات المقطوعة بهذا الصدد. وقد حدد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عددا من مواضيع وأولويات التنمية المستدامة، منها الحد من الفقر؛ والأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة؛ والمياه والصرف الصحي؛ والطاقة؛ والسياحة المستدامة؛ والنقل المستدام؛ والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة؛ والصحة والسكان؛ وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع؛ والحماية الاجتماعية؛ والمحيطات؛ والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ والحد من مخاطر الكوارث؛ والغابات والتنوع البيولوجي؛ والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛ والمواد الكيميائية والنفايات؛ والاستهلاك والإنتاج المستدامان؛ والتعدين؛ والتعليم؛ والمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة؛ وأهداف التنمية المستدامة.
	34 - ولا تزال عمليات الحوكمة قيد الإنشاء للمضي قُدُما بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. بيد أن هنالك بشائر عزيمة قوية لكفالة تلاقي خطة التنمية المستدامة والخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
	35 - وكثير من مواضيع التنمية المستدامة وأولوياتها تتناول أنشطة واهتمامات يتم بالفعل جمع طائفة متنوعة جدا من الإحصاءات بشأنها. والربط بين هذه الإحصاءات وبين الموقع بطريقة متسقة وموحدة سيؤدي إلى زيادة تعزيز ما هو موجود بالفعل. وسيتيح ذلك أساليب مقارنة أكثر شمولا، ويساعد على رصد فعالية حلول التخفيف.
	رابعا - التوجهات المستقبلية
	ألف - كيفية الربط بين المعلومات الجغرافية - المكانية والإحصائية
	36 - ثمة اتفاق يشمل الغالبية العظمى من فئة أخصائيي الإحصاءات في العالم على أن طلب الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع طلب متزايد. والعديد من المكاتب الوطنية للإحصاءات تبذل بالفعل جهودا كبيرة لدعم هذا الطلب، وكذلك فإن الطلب ملحّ على وضع معايير مناسبة لدعم هذا الربط. وعلى غرار نظمنا الإحصائية الحالية التي تستند إلى معايير مثل التصنيف المركزي للمنتجات، والتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الذي وضعته الأمم المتحدة، تدعو الحاجة إلى معايير جديدة لكفالة تماسك البيانات الإحصائية المفعَّـلة مكانيا واتساقها. ومن شأن المعايير أن تساعد على تعزيز فعالية المعلومات الإحصائية وتزيد فائدتها وجدواها لمجتمع اليوم، ولمعالجة القضايا المجتمعية.
	37 - وإضافة السياق المكاني إلى المعلومات إجراء ذو جدوى في جميع المجالات الإحصائية - سواء السكانية منها أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية. وكثيرا ما يستخدم الموقع في الإحصاءات السكانية والاجتماعية، التي تتم في إطارها عادة مقارنات من قبيل المقارنة بين الحضر والريف، أو تقديم التقارير على مستوى الولايات القضائية. والعلاقات بين المستويين الكلي والجزئي في نظمنا الإحصائية ظاهرة شائعة، وتدعو الحاجة بصورة متزايدة إلى ديمغرافيا الأعمال التجارية (مثل ظهور المشاريع التجارية واختفائها ومعدلات بقائها) وإلى جغرافيا الأعمال التجارية (مثل موقع الأعمال التجارية ومناطق نموها). وتصبح الخرائط شيئا عاديا.
	38 - وثمـة طلب على الربط بين الإحصاءات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والتجارية وبين الموقع. ويمتلك عدد من المنظمات الوطنية للإحصاءات ثروة من الخبرات في هذا المجال. ولكن كيف يمكن الاستفادة من هذه المعرفة والخبرات على الصعيد العالمي؟ وما هي أفضل السبل لوضع نهج مشترك للتغلب على التحدي المتعلق بالمعلومات؟
	39 - يحدد هذا الاستعراض مجاليْ نشاط رئيسيين. أولهما يتصل بتعزيز التعاون بين فئتيْ أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية وأخصائيي الإحصاءات على الصعيدين الوطني والدولي. ويقترح الثاني أسلوبا موحدا ومتسقا للاستفادة من خاصية الترميز الجغرافي للمواقع، المرتبطة بالمعلومات الإحصائية الاجتماعية - الاقتصادية.
	باء - التعاون
	40 - تدعو الحاجة إلى تعزيز التعاون بين أخصائيي الإحصاء والبيانات الجغرافية - المكانية من أجل التصدي بفعالية لتحدي الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الموقع. وقد بدأ كل من الفئتيـن البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز هذا الترابط، ولكل منهما آراؤه حول أفضل الوسائل لتحقيق ذلك، وكل منهما يُسهم بتجارب مختلفة وذات جدوى. ومن المهم بذل جهد تعاوني لتفادي اتباع نـهجين أو أكثر.
	41 - وثمة عدد من الأنشطة التي يمكن الاضطلاع بها لتعزيز التعاون. منها ما يلي:
	(أ) التوعية - في حين يتولى عدد من المنتديات مناقشة الأنشطة الجغرافية -المكانية والإحصائية على الصعيد الدولي، لا تجري حاليا أية مناقشات تركز على المسألة المحددة المتعلقة بالربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع. كما أن المشاركة في هذه المنتديات كثيرا ما تنحصر على الفئة المعنية. فمثلا كان عدد المندوبين القادمين من فئة أخصائيي الإحصاءات للمشاركة في دورة لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية - المكانية على الصعيد العالمي المعقودة مؤخرا لم يتجاوز عشرة مندوبين. وإذا عُقد مؤتمر دولي أن يشارك فيه أخصائيو البيانات الجغرافية - المكانية والإحصاء، ويركز على ربط المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بالموقع، فإن ذلك من شأنه أن يساعد على إنشاء برنامج فعال للتوعية. ومن شأنه أن يساعد أيضا على تحديد ومعالجة القضايا المشتركة من أجل تحقيق هذا الربط. ويمكن تنظيم أنشطة مماثلة على الصعيد الوطني لمساعدة أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية والإحصاء على التوصل إلى فهم مشترك للقضايا داخل البلد الواحد. والمكاتب الوطنية للإحصاءات في وضع يمكنها من الاضطلاع بهذا الدور القيادي، بالتعاون في أمثل الأحوال مع وكالاتها الوطنية المعنية بالبيانات المكانية؛
	(ب) الممارسات الفُـضلـى - من ضمن الآليات الأخرى للتوصل إلى نهج متسق لربط المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بالمكان، وضع مبادئ الممارسات الفُضلى. وقد حققت بعض البلدان تقدما مرموقا في تكوين هذه الرابطة، وبوسعها المساهمة في وضع مبادئ الممارسات الفُضلى. وإذا أنشئ قسم يُعنى بإتاحة مبادئ الممارسات الفُضلى في الموقع الشبكي للجنة الإحصائية للأمم المتحدة فإن ذلك سيساعد على تشجيع الممارسات الفُضلى؛
	(ج) إقامة الشراكات - إن إقامة صلات رسمية بين فئتي أخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية وأخصائيي الإحصاء، ومع المنظمات ذات الصلة التي تسعى لتحقيق نتائج مماثلة، من شأنه أيضا أن يعزز التعاون. ويمكن أن تشمل هذه المنظمات لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية - المكانية على الصعيد العالمي وما شابهها من أفرقة تُعنى بالمعايير. ولدى فئة أخصائيي التحليل العالمية اهتمامات وأهداف مماثلة، ويمكن أن تشكل حليفا قويا في مواجهة تحدي الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع. وعلاوة على ذلك فإن التطورات الدولية المتصلة بتحديث الإحصاءات، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بتحديث إنتاج الإحصاءات وخدماتها()، قـد تتيح فرصة للنظر في العلاقة بين الإحصاءات والمعلومات المكانية، بوصفها جزءا من نطاق أعمالها. ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية هيئة أخرى يمكنها المشاركة، نظرا لكون المحاسبة البيئية - الاقتصادية تتضمن بعدا مكانيا قويا.
	التوصيات

	42 - استنادا إلى الاعتبارات التي تمت مناقشتها في الفقرات أعلاه، يوصـى بما يلي:
	(أ) عقد مؤتمر دولي لتحديد ومعالجة القضايا المشتركة المتعلقة بالربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع، بما في ذلك وضع مبادئ الممارسات الفُضلى؛ (ب) إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين المنظمات ذات الصلة المعنية بالإحصاءات وتلك المعنية بالمعلومات الجغرافية - المكانية، استنادا إلى أنشطة لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية - المكانية على الصعيد العالمي، بالتعاون مع الكيانات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومنها لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية والفريق الرفيع المستوى المعني بتحديث إنتاج الإحصاءات وخدماتها.
	جيم - نهج مشترك للربط
	43 - ينطوي إنشاء آليات الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع على فوائد واضحة، غير أنه لن يتسنى تحقيق الفوائد كاملة إذا ما اتبعت كل منظمة أو دولة عضو طريقة مختلفة في الاضطلاع بهذا الأمر. فمثلا يقوم عدد كبير من البلدان بربط البيانات الاجتماعية - الاقتصادية بالحدود الإدارية القائمة. ومع وجود أسباب وجيهة تبرر هذا الأسلوب، فإنه يحِـدّ من القدرة على إجراء تحليل اجتماعي - اقتصادي فعال ومتسـق ضمن البلد الواحد وفيما بين البلدان، إذ تنطوي هذه الحدود الإدارية على أعداد سكانية مختلفة حتى داخل البلد الواحد. فما يُعتبر منطقة حضرية في بلد ما قد يُعتبر منطقة ريفية في بلد آخر.
	44 - وتدعو الحاجة إلى اتباع نهج متفق عليه في أمثـل الأحوال لتوفير مستوى من الاتساق عند القيام بنشاط الربط هذا. وباتباع نهج متسق وموحد يُصبح من الممكن إجراء مقارنات واقعية للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل البلد الواحد وفيما بين البلدان. وتترتب على ذلك زيادة كبيرة في الفوائد المتأتية من إضافة المعلومات المحلية إلى الإحصاءات. وبالإضافة إلى ذلك فإن النهج المتسق من شأنه تبسيط عملية تطوير أدوات وتطبيقات حاسوبية لدعم الربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع. ويمكن التعاون في تطوير هذه الأدوات، ربما في إطار آليات من قبيل الفريق الرفيع المستوى المعني بتحديث إنتاج الإحصاءات وخدماتها. وبدون اتباع نهج متسق في إقامة هذه الروابط، سيتعذر تطوير تطبيقات مشتركة.
	45 - والمنهجية أو الإطار المتسق دوليا يوفران أيضا حافزا اقتصاديا للجهات التجارية التي تطور تطبيقات برمجية ذات صلة، بغرض استحداث أدوات تلبي احتياجات كل من منتجي الإحصاءات المرتبطة بالموقع ومستهلكيها. ويمكن لمنتجي تطبيقات الاستخبارات التجارية والتحليل التجاري، وكذلك التطبيقات الجغرافية - المكانية، أن يضيفوا فعالية مشتركة إحصائية ومكانية إلى مجموعة الأدوات والتطبيقات الموجودة لديهم. وإذا دعم بائعو البرامجيات نهجا مشتركا فإن استخدامهم لـمعيار ضمن أدواتهم سيساعد أيضا على تشجيع استخدام ذلك المعيار ويسمح بتحقيق الفائدة على نطاق أوسع.
	46 - وهنالك مجموعة من الخيارات لوضع نهج متسق في ربط المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بالموقع. وقد قام عدد من البلدان، مثل أستراليا والبرتغال ونيوزيلندا، بوضع نُـهُـج ينبغي أن تُدرس عن كثب لتحديد منهجية للممارسات الفُضلى. فقد وضع مكتب الإحصاءات الأسترالي على سبيل المثال الإطار الإحصائي المكاني لتوفير نهج متسق ومشترك للربط بين المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والموقع، بواسطة أساليب ترميز جغرافي موثوق بها، تستخدم قاعدة بيانات وطنية متسقة للعناوين تستند إلى إطار مطابق للمعايير. أما الإطار الوطني الأسترالي لإدارة العناوين فهو نهج وطني منسق لإدارة العناوين. وهو إطار متسق قائم على معايير، يُـرشد عملية التحقق من العناوين ويوفر معيارا لتبادل بيانات العناوين. ويستند الإطار الإحصائي - المكاني إلى الإطار الوطني لإدارة العناوين وغيره من المعايير ونهج الممارسات الفُضلى. ويمكن لمفاهيمه أن تساعد على إرشاد البلدان الأخرى وأن توفر إطارا للوفاء باحتياجات المجتمع الدولي.
	47 - ويتضمن الإطار الإحصائي - المكاني عددا من العناصر التي تساعد معا على وضع نهج متسق ومهيكل لتحديد الموقع الجغرافي للمعلومات الاجتماعية - الاقتصادية. وتشمل هذه العناصر:
	(أ) نهجا متفقا عليه وموحدا للترميز الجغرافي لمعلومات العناوين؛
	(ب) إضافة مرجع مرمّـز جغرافيا (خط الطول والعرض في أمثـل الأحوال) إلى كل سجل من سجلات البيانات ضمن نظام إدارة البيانات؛
	(ج) استخدام مجموعة موحدة من الحدود الجغرافية وفق تسلسل هرمي، رُسمت على أساس عدد السكان، بحيث تضم كل منطقة جغرافية داخل كل مستوى من التسلسل الهرمي عددا متكافئا من السكان؛
	(د) اتباع نهج موحد فيما يتعلق بالبيانات الفوقية يلبي الاحتياجات إلى البيانات الفوقية الإحصائية ويوفر كمية كافية من تفاصيل البيانات الفوقية المكانية لسد احتياجات الاستكشاف والإتاحة على أساس الاحتياجات الجغرافية؛
	(هـ) وضع مجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية والممارسة الفُضلى، وربما التشريعات، لدعم القضايا الرئيسية مثل خصوصية المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية المفعَّـلة مكانيا وسريتها.
	48 - ومفهوم الإطار الإحصائي - المكاني الأسترالي بسيط جدا، إذ إن أكثر عناصره تعقيدا هو وضع التسلسل الهرمي للحدود الجغرافية بحيث يكفل قدرا من الاتساق في أعداد السكان داخل كل منطقة في مختلف مستويات التسلسل الهرمي.
	التوصية

	49 - استنادا إلى الاعتبارات التي تمت مناقشتها في الفقرات أعلاه، يوصَـى بدراسة النهج المتبع في أستراليا من خلال الإطار الإحصائي - المكاني، باعتباره منهجية مشتركة محتملة لإرشاد نهج عالمي موحد لربط المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بالموقع.
	دال - إنشـاء إطار إحصائي جغرافي - مكاني
	1 - الأنشطة الدولية

	50 - يُقترح إنشاء فريق خبراء بغية توفير آلية تنسيق فعالة من أجل إنشاء آلية فعالة لمواجهة التحدي المتمثل في إقامة الروابط. وينبغي أن يضم الفريق ممثلين من كل من فئة أخصائيي الإحصاءات وأخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية، للمساعدة على تحقيق التقدم في تنفيذ الأفكار والمفاهيم الناشئة عن هذا الاستعراض البرنامجي. وسيكون فريق الخبراء أقدر على تقديم التقارير للجنة الإحصائية، وإنشاء وإدامة صلات في نفس الوقت مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بـإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي.
	51 - ويمكن أن تشمل أنشطة فريق الخبراء:
	(أ) تطوير إطار عالمي إحصائي وجغرافي - مكاني استنادا إلى تسلسل هرمي لحدود جغرافية ترتكز على السكان؛
	(ب) دراسة مفهوم الإطار الإحصائي - المكاني الذي طوره مكتب الإحصاءات الأسترالي، واقترحته نيوزيلندا، وتحديد الكيفية التي يمكن بها إضفاء الصفة الدولية على هذا المفهوم؛
	(ج) وضع نهج لتعزيز مهارات وقدرات معالجة البيانات المكانية ضمن المكاتب الوطنية للإحصاءات؛
	(د) وضع آليات اتصالات لزيادة إبراز الأنشطة المتصلة بالبيانات المكانية خارج نطاق نظم المعلومات الجغرافية الموجودة لدى بعض المكاتب الوطنية للإحصاءات، وفتح قنوات اتصال رئيسية للمساعدة على اطلاع كل من فئتي أخصائيي الإحصاءات وأخصائيي البيانات الجغرافية - المكانية على التطورات؛
	(هـ) تحديد البرامج القائمة لتعزيز القدرات التي يمكن الاستفادة منها بإدراج عناصر البيانات المكانية، بما في ذلك القدرة على تعزيــز ومعايرة عمليات الترميز الجغرافي ومنهجياتها وأطرها؛
	(و) تدوين ممارسات إدارة البيانات، بما يحسِّـن الوصلة البيـْـنية مع مجموعات البيانات القائمة على الموقع والمستقاة من مصادر متعددة؛
	(ز) تطوير أساليب التحليل المكاني؛
	(ح) تعزيز وتبادل الممارسات الفُضلى.
	52 - وسيحتاج فريق الخبراء إلى الخبرات المناسبة للمساعدة على وضع وصقل نهج الممارسات الفضلى، وتوفير آلية لهيكلة الإطار الإحصائي الجغرافي - المكاني بطريقة يمكن تطبيقها في جميع الدول الأعضاء.
	التوصية

	53 - استنادا إلى الاعتبارات التي تمت مناقشتها في الفقرات أعلاه، يوصَـى بإنشاء فريق خبراء يُعنى بتحقيق التقدم في وضع نهج مشترك لربط المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية بالموقع.
	2 - الأنشطة على الصعيد القطري

	54 - وضع عدد من البلدان خططا إحصائية وطنية أو تعتزم وضعها. ويتيح وضع هذه الخطط فرصة للنظر في الروابط الإحصائية - المكانية، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الإنمائية للبلد. وعلاوة على ذلك فإن العديد من البلدان بصدد تطوير قدرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن الأيسر خلال هذه العملية إضافة القدرة على إدماج خاصية مكانية، بما في ذلك القدرة على الترميز الجغرافي للعناوين، من أجل تيسير التفعيل المكاني للإحصاءات. وتسنح الفرصة للبلدان التي تنتقل من نظم ورقية إلى نظم إلكترونية، وتلك التي تعيد بناء قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإضافة العنصر المكاني. ويُقترح تنفيذ الأنشطة التالية بهذه المناسبة:
	(أ) على الصعيد الوطني: الاستفادة من الأولويات القائمة للحكومات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية والاستدامة البيئية، للتعاون مع أنشطة خطط التغيـير الحكومي والتنمية الاقتصادية، وإقامة روابط في نفس الوقت مع الأولويات الحكومية، حيثما تؤدي الخاصية المكانية إلى زيادة فعالية الإحصاءات، بما يسفر عن اتخاذ قرارات أفضل للمجتمع؛
	(ب) المكاتب الإحصائية الوطنية:
	’1‘ إضافة القدرات الجغرافية - المكانية إلى عملية تطوير الهياكل الأساسية الجديدة لإدارة المعلومات، بما في ذلك مستودعات البيانات وأدوات جمعها وقدرات نشرها، والقيام في أمثل الأحوال بتوفير القدرات على تحديد خطوط الطول والعرض لكل وحدة من وحدات سجلات البيانات؛
	’2‘ النظر في تصميم أنشطة تدريب على معالجة البيانات المكانية تركز على الإحصاءات.
	التوصيات

	55 - استنادا إلى الاعتبارات الواردة في الفقرات أعلاه، يوصَـى بما يلي:
	(أ) تشجع البلدان، عند وضع خططها الإحصائية الوطنية، على النظر في إمكانيات الربط بين المعلومات الإحصائية والمكانية، بما يتفق مع أولويات التنمية في البلد؛
	(ب) القيام، بالتزامـن مع تنفيذ المكاتب الإحصائية الوطنية أنشطة تحويل الهياكل الأساسية لإدارة المعلومات، بدراسة إمكانية إضافة القدرات الجغرافية - المكانية، بما فيها القدرة على الترميز الجغرافي للعناوين.
	خامسا - نقاط للمناقشة
	56 - قد تود اللجنة أن تعرب عن آرائها بشأن:
	(أ) الفوائد المتأتية من قيام فئة أخصائيي الإحصاءات بربط معلوماتها بالموقع، على النحو المبين في الفرعين الأول والثاني أعلاه؛
	(ب) التوصيات والإجراءات المتعلقة بتعزيز التعاون بين فئتي أخصائيي البيانات المكانية وأخصائيي الإحصاءات، على النحو المقترح في الجزء باء من الفرع الرابع أعلاه؛
	(ج) التوصيات والإجراءات المتعلقة بتطوير إطار إحصائي - مكاني يشكل معيارا دوليا لتحقيق التكامل بين المعلومات الإحصائية والمكانية، على النحو المقترح في الجزء دال من الفرع الرابع، وتلك المتعلقة بإنشاء فريق خبراء.
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