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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   2015آذار/مارس  3-6
 *)ع( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

   بنود للعلم: تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  
 املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  تقرير فريق اخلرباء   

  
 مذكرة من األمني العام  

، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     2014/219اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   وفقا ملقرر  
حييــل تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بتكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيضــة املكانيضــة  ويت ــمن  

ات عن آخر ما اضطلعت به فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت من أنشطة منـذ  التقرير معلوم
ــائ  الرئيســية          ــوجيا بالنت ــر م ــة اإلحصــائية  ويت ــمن التقري ــني للجن ــدورة اخلامســة واألربع ال
للمنتدى العاملي األول املعـين بتكامـل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة الـذي عقـد           

، بـالتوايي مـا الـدورة الرابعـة للجنـة اخلـرباء املعنيـة        2014ب/أغسطس آ 5و  4نيويورك   
بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي، اليت عقدت   نيويـورك   التتـرة مـن    

، ومــوجيا بالنتــائ  الرئيســية الــيت خلصــت إليعــا حلقــة العمــل  2014آب/أغســطس  8إىل  6
اإلحصائية واجلغرافية املكانية الـيت عقـدت   بـيجني   التتـرة      الدولية بش ن تكامل املعلومات

  ويعرض التقرير أي ا معلومات عـن اجتمـاع استشـاري    2014حييران/يونيه  12إىل  9من 
 لتريق اخلرباء يتعلق باستعراض برنام  عمله وبإعداد وصياغة خطط مراحل العمل املقبلة   

 لما بالتقرير   واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة ع 
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 تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  
 
 مقدمة   - أوال 

شـــــباي/فرباير إىل  26التتـــــرة مـــــن    الـــــدورة الرابعـــــة واألربعـــــني، املعقـــــودة   - 1
املـــــؤر   44/101 ، رحبـــــت اللجنـــــة اإلحصـــــائية،   مقرر ـــــا   2013آذار/مـــــارس  1
التصل األول، جيم(، بـاملقتر  الـداعي إىل تنظـيم    ، E/2013/24، )انظر، 2014س آذار/مار 1

مؤمتر دويل كوسيلة متكـن مـن التواصـل وتطـوير أف ـل املمارسـات، و مـا كـم مـن اجملتمـا           
ة املكانيــة، وطلبــت إىل املتخصــيف   اإلحصــاءات واجملتمــا املتخصــيف   املعلومــات اجلغرافيــ

إنشاء فريـق   واالجتماعية   األمم املتحدة  شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية
الــميم لوضــا إطــار مرجعــي      خــرباء ي ــم  ــ لني عــن كــم اجملــتمعني لمضــطمع بالعمــل         

املعلومــات  لإلحصــاءات واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يكــون ر ابــة معيــار عــاملي لتكامــل         
  اإلحصائية واجلغرافية املكانية 

و  الدورة ال ال ة للجنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـى الصـعيد    - 2
ــرة مــن    ــيت عقــدت   التت ــاملي ال ــه  26إىل  24الع ــرر  2013متوي/يولي ــة املق ، اعتمــدت اللجن

، التصـل األول، بـاء(، الـذي أيـدت     E/2013/46)انظر  2013متوي/يوليه  26املؤر   3/107
فيه قرار اللجنة اإلحصـائية إنشـاء فريـق خـرباء يعـا بتكامـل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة          

حصـاءات واملتخصـيف     اجملـتمعني، املتخصـيف منـعما   اإل    املكانية وي ـم أع ـاء مـن كـم    
 اجلغرافية املكانية، وأيدت فيه أي ا عقد مؤمتر دويل يتناول  ذا املوضوع املعلومات 

ــة اإلحصــــائية     - 3 ــرر اللجنــ ــم رقــ ــعبة اإلحصــــاءات  44/101وعمــ ــ ت شــ    ، أنشــ
، فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة، وي ـم  ـذا     2013 عام

كورين   الـدول األع ـاء  و  االجتمـاع األول لتريـق     التريق أع اء من كـم اجملـتمعني املـذ   
، 2013تشــرين ال ــاف/نوفمرب  1تشــرين األول/أكتــوبر إىل  30اخلــرباء املعقــود   التتــرة مــن 

(  وقـدم تقريـرا عـن ذلـ      4، املرفق ESA/STAT/AC.279/L.4حدد التريق برنام  عمله )انظر 
، وإىل جلنـة  2014بعني املعقودة   آذار/مـارس  إىل اللجنة اإلحصائية   دورهتا اخلامسة واألر

اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي   دورهتا الرابعـة املعقـودة   
  وطلب فريق اخلرباء أن توافق اللجنة اإلحصائية وجلنـة اخلـرباء علـى    2014  آب/أغسطس 
(، رـا   ذلـ  إجراءاتـه لتقـدت التقـارير      4 ، املرفـق ESA/STAT/AC.279/L.4اختصاصاته )انظر 

 واليت تنيف على أن يقدم التريق تقاريره إىل تلكما اللجنتني اللتني وافقتا على طلبه   

http://undocs.org/ar/E/2013/24
http://undocs.org/ar/E/2013/46
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و   ذا الصدد، يوجي  ذا التقريـر األنشـطة الـيت اضـطلا رـا فريـق اخلـرباء   ا ونـة          - 4
إلحصـائية، رـا   ذلـ  النتـائ  الرئيسـية الـيت       األخرية منـذ الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجنـة ا     

متخــع عنــعا املنتــدى العــاملي األول املعــين بتكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة،  
، بالتيامن ما الدورة الرابعة للجنـة  2014آب/أغسطس  5و  4الذي عقد   نيويورك يومي 

انية على الصعيد العاملي، الـيت عقـدت   نيويـورك    اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املك
، والنتــائ  الرئيسـية ةلقــة العمــل الدوليــة املعنيــة  2014آب/أغســطس  8إىل  6  التتـرة مــن  

بتكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة، املعقـودة   بـيجني خـمل التتـرة       
قرير أي ا معلومات عـن اجتمـاع استشـاري      ويعرض الت2014حييران/يونيه  12إىل  9من 

مراحـــل عقـــده التريـــق ويتعلـــق باســـتعراض برنـــام  عمـــل التريـــق وبإعـــداد ووضـــا خطـــط  
 املقبلة    العمل

  
 املنتدى العـاملي املعـا بتكامـل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة:         - ثانيا 

 النتائ  الرئيسية  
، دعـت شــعبة  3/107ومقــرر جلنـة اخلــرباء   44/101وفقـا ملقـرر اللجنــة اإلحصـائية     - 5

اإلحصاءات، بالتعاون ما فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيـة،  
املنتدى العاملي األول املعين باملعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة إىل االنعقـاد   نيويـورك     

بــالتيامن مــا موعــد عقــد الــدورة الرابعــة للجنــة  ، وذلــ  2014آب/أغســطس  5و  4يــومي 
اخلرباء  و  سياق اجلعود اليت بذلت   املنتـدى لتحقيـق التواصـل وتطـوير أف ـل املمارسـات       
ومجا كم جمتمعي املتخصصني   اإلحصاءات واملتخصصني   املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،    

ــن    و ــر م ــاملي أك  ــدى الع ــن   200ضــم املنت ــدا 73مشــارك م ــتراتيجية    بل ــة االس ملناقشــة الرةي
ــدى     ــل املنتـ ــة  وواصـ ــة املكانيـ ــائية واجلغرافيـ ــات اإلحصـ ــة بتكامـــل املعلومـ واأل ـــدا  املتعلقـ
املشــاورات والتواصــل علــى الصــعيد العــاملي بشــ ن وضــا إطــار مرجعــي عــاملي لإلحصــاءات     

رباء   تشـرين  واملعلومات اجلغرافية املكانيـة، الـذي تـيامن بـدء النظـر فيـه مـا إنشـاء فريـق اخلـ          
  وميكـن االطـمع   املوقـا الشــبكي التـايل علـى القائمـة الكاملـة ب  ــاء        2013ال ـاف/نوفمرب  

 ( http://ggim.un.org/Global%20Forum.html) املشاركني
وكــان برنــام   ــذا املنتــدى العــاملي ذا توجعــات اســتراتيجية  فقــد تــ ل  مــن جلســة   - 6

لموضـوع الرئيسـي للمنتـدى، وطرحـت الرةيـة االسـتراتيجية       افتتاحية حددت السياق العاملي ل
واأل دا  املتوخاة من تكامل املعلومات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة، ومـن أربـا جلسـات       
أخرى كان اهلد  منعا إتاحة إمكانية مناقشة مـا   إاـايه حـآل ا ن مـن تقـدم صـوب رةيـة        
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املكانيـة، ومناقشـة العمـل الـذي مـا يال يـتعني       حتقيق تكامل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة    
(  وبســـــبب  ـــــذه اال ا ـــــات http://ggim.un.org/Global%20Forum.htmlإاـــــايه  )انظـــــر 

الناشئة، اضطر اخلرباء من جمتمعي اإلحصاءات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة إىل البحـ  عـن      
تكامـل املعلومـات اإلحصـائية     أرضية مشتركة، وجاءت مسامهاهتم مؤيدة متاما ل رورة حتقيـق 

واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة بســبل منــعا إنشــاء إطــار مرجعــي لإلحصــاءات واملعلومــات          
اجلغرافية املكانية، وبناء القدرات واكتساب اخلـربات، واعتمـاد مصـطلحات موحـدة وحتسـني      

 التنسيق والتعاون فيما بينعما   
ادة فعـم التحـديات املقبلـة ومعرفـة اإلجـراءات      ومي ل املنتدى العـاملي فرصـة سـالة لييـ     - 7

الــيت يـــتعني أن يتخـــذ ا كـــل مـــن املكاتــب اإلحصـــائية الوطنيـــة والســـلطات الوطنيـــة املعنيـــة   
 باملعلومات اجلغرافية املكانية لتحقيق تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية   

دة وقواعد مشتركة متتـق  وقد سلم املشاركون ب نه ال بد من وضا مصطلحات موح - 8
عليعــا لتبــادل البيانــات كخطــوة أوىل صــوب بلــول اهلــد  املتم ــل   إقامــة منتــدى للتنســيق   
والتواصل بني   لي كم جمتمعي اإلحصـاءات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة بغيـة التوصـل إىل       

جلمـا البيانـات   التعاون على لو وثيق ما جمتما البيانات ال خمة  ولوحظ أي ا أنـه رغـم مـا    
و عيي ــا وحتليلــعا مــن أمهيــة، فــإن األ ــم  ــو إمكانيــة الوصــول إليعــا وتبادهلــا، و اصــة نقــل  

 يتصل را من معلومات ومعار   ا يطلبه املستعملون النعائيون    ما
وشدد املشاركون على أن حتقيق التكامل بني املؤسسات داخـل البلـد الواحـد بغـرض      - 9

ت اإلحصائية واجلغرافية املكانية يتطلـب التيامـا سياسـيا قويـا  وال بـد        تعييي تكامل املعلوما
 ذا الصدد، من إطمع صـناع القـرار وواضـعي السياسـات علـى أنشـطة التعريـ  ريايـا ربـط          
البيانات االجتماعية واالقتصادية حبيي مكاف، وإطمععـم علـى فحـوى االقتـرا  القـيم الـداعي       

اإلحصائية واجلغرافية املكانية، و و ما ميكنـعم مـن إدراك ضـرورة    إىل حتقيق تكامل املعلومات 
 أن تتوافر للمؤسسات الوطنية املوارد الكافية ليتسا هلا حتقيق  ذا التكامل املطلوب   

وكـان تنــوع التصــنيتات اجلغرافيـة واملمارســات والنــع  املسـتعان رــا لتحديــد ورســم     - 10
من بني املسائل الرئيسية اليت تكررت مناقشـتعا  وقـد   الوحدات اجلغرافية لألغراض اإلحصائية 

اتتق املشاركون على ضرورة إجراء دراسة شاملة ووضا مبادئ توجيعية منعجية بش ن ميايـا  
ــد اتبــاع  ــ     ميــا البيانــات واملعلومــات اإلحصــائية ونشــر ا يعتمــد علــى نظــام           وفوائ

إلدارية و ـ  يكـون مي ـا منـعما،     الشبكات، وآخر يعتمد على عدد السكان أو التقسيمات ا
 وعلى استخدام تل  النُّع  على لو مناسب   
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وشدد املشـاركون علـى مـا تواجعـه املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة والسـلطات الوطنيـة           - 11
املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانية، من حتـديات نتيجـة تطـور التكنولوجيـا ومـا يترتـب عليعـا        

لى االطـمع علـى البيانـات،   اةتـاى علـى سـرية البيانـات وحرمتـعا          من تيايد   الطلب ع
وأوصي ب ن تتخذ املؤسسات الوطنية املعنيـة باملعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة املييـد       
من اخلطوات ال فيمـا يتعلـق بالترتيبـات املتصـلة بالبيانـات اجليئيـة فحسـب، بـل و  مـا يتعلـق           

ــق نظــم املعلومــات      كــذل  باجملــاالت الصــغرية  ــة عــن طري ــيت تعــرض فيعــا البيانــات اجلغرافي ال
اجلغرافيــة املكانيــة، وتتــوفر فيعــا قــدرات مقابلــة   جمــال حتليــل البيانــات املكانيــة  وإذ لــوحظ   
احتمال أن حتدث خروقات للسرية نتيجة االستعانة رصادر خارجية، فقد أصبح يشـتري ا ن  

قدمي اخلـدمات ضـمانات مليمـة تكـون إمـا   شـكل بنـود        أن تدرج   العقود اليت تربم ما م
 حمددة و إما   شكل نيف يشري إىل ذل  صراحة   

وسلم املشاركون من كـم جمتمعـي اإلحصـاءات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة رـا           - 12
وضا واعتماد وتنتيذ معـايري تقنيـة وبيانـات وصـتية موحـدة مـن فوائـد حيـ  إن ذلـ   عـل           

ــات       البيانــات ــق تكامــل نتلــ  مصــادر البيان ــة حتقي ــة للتتاعــل مــا غري ــا، وييســر إمكاني قابل
مكانيـة  إاإلحصائية والبيانات واخلدمات اجلغرافية املكانية   مجيا قطاعات االقتصـاد العـاملي و  

االستعانة را مجيععا  وأشار املشاركون إىل أن وضـا معـايري وبيانـات وصـتية موحـدة سـيييد       
ابلية املعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة للتتاعـل مـا البيانـات األخـرى،       من احتماالت ق

األمر الذي من ش نه أن يييد من إمكانية أن تستعملعا جمموعة واسعة من أصـحاب املصـلحة،   
 ومن ييادة فرص استعانتعا را، وأن يكسبعا مييدا من األمهية   

تشــكل عــامم أساســيا مــن العوامــل املتعلقــة  وكــان  نــاك إقــرار متيايــد بــ ن اجلغرافيــا   - 13
جبميــا اإلحصــاءات الوطنيــة تقريبــا حيــ  إ ــا تتــيح البنيــة الميمــة جلمــا البيانــات و عيي ــا     
وختيينعا و ميععا ونشر ا  وقـد أشـري إىل أن العديـد مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة بـدأت         

يا، و و ما يتيح فرصـة لـدم  اجلغرافيـا    بالتعل أو تعتيم البدء   تغيري  ياكلعا اإلحصائية جذر
  النظم والعمليات الوطنية لتل  املكاتب؛ واألكيـد، أن بإمكـان  ـذه األنشـطة أن تسـعم        

االقتصــادية تنطــوي علــى بعــد   - حتــدي  اإلحصــاءات  وأشــري كــذل  إىل أن اباســبة البيئيــة 
 اجلغرافية املكانية   مكاف قوي بإمكانه االستتادة من تكامل املعلومات اإلحصائية و

والحظ املشاركون أمهية العامل املتعلق بتوسيا السياق اجلغـرا  ملعلومـات التعـدادات     - 14
فرصـة   2020السكانية  واتتقوا    ذا الصدد علـى ضـرورة أن تكـون جولـة تعـدادات عـام       

، رـا   ذلـ      جمـال املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة     املكاتب اإلحصائية الوطنيـة  لتعييي قدرات
وشضـددوا علـى ضـرورة إ ـاد اتتـاق بشـ ن مسـار         يتعلق منعا بتحقيق مكاسب   الكتـاءة    ما
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عمــل لتطــوير بنيــة املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة علــى لــو يعــيي جولــة تعــدادات   
    2020   عام
القـدرة علـى إضـافة خاصـية جغرافيـة مكانيـة إىل اإلحصـاءات        وسلم املشـاركون بـ ن    - 15

أمر يتطلب تصني  خاصـيات املكـان املرتبطـة باملعلومـات اإلحصـائية   امليـدانني االقتصـادي        
واالجتماعي، و و ما  سد متعوم الترميـي اجلغـرا   وقـد جـرى بالتعـل التسـليم بـ ن الترميـي         

للعناوين، لبنة أساسية لو حتقيق االستتادة القصـوى مـن   اجلغرا ، را   ذل  الترميي اجلغرا  
اإلمكانـات الـيت تتيحعـا املعلومـات اإلحصـائية  وأشـاروا إىل أنـه ينبغـي أن يتتـق فريـق اخلـرباء            
على    مشترك   الترميي اجلغرا  للمعلومات املتعلقة بالعنـاوين، ويسـتتبا ذلـ  علـى سـبيل      

)األم ل أن تكون   شكل خطوي عـرض وخطـوي طـول(    امل ال إضافة إشارة مرمية جغرافيا 
  كـــل ســـجل بيانـــات   نظـــام إدارة البيانـــات، واســـتخدام جمموعـــة موحـــدة مـــن حـــدود   

ة  رميا وفقـا لعـدد السـكان، حبيـ  يت ـمن كـل تقسـيم داخـل         لالتقسيمات اجلغرافية املتسلس
 كان   من أعداد الس املستوى نتسه من مستويات التسلسل اهلرمي عددا  اثم

وأشــري إىل أن تبــادل مبــادئ أف ــل املمارســات، و اصــة تلــ  املبــادئ الــيت تتمحــور    - 16
والنمذجة يتيح آلية أخـرى لوضـا  ـ  متسـق لتحقيـق      تقنيات ابتكارية للنشر والتحليل/حول 

ــاملي        ــا الع ــدى اجملتم ــاك ل ــة  و ن ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة واملعلوم ــات االجتماعي ــل املعلوم تكام
  حتليــل البيانـات ا تمامــات وأ ـدا   اثلــة، وبإمكـان  ــذا اجملتمـا أن يصــبح      للمتخصصـني 

حليتـــا قويـــا   مواجعـــة التحـــدي الـــذي يطرحـــه ربـــط املعلومـــات االجتماعيـــة االقتصـــادية   
 باملعلومات املكانية   

وأكد املشـاركون وجـود حاجـة إىل أن يكـون  نـاك علـى كـل مـن املسـتوين الـوطين            - 17
جــيءا مــن  يشــكلرجعــي شــامل لإلحصــاءات واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة  والعــاملي إطــار م

اهليكل العام للمعلومات  وسلموا ب نه عندما يتحقق تكامل املعلومات اإلحصـائية واملعلومـات   
ــة، يصــبح       ــة املكاني ــة ضــمن إطــار مرجعــي لإلحصــاءات واملعلومــات اجلغرافي ــة املكاني اجلغرافي

ــائ  اإلحصــائية واجل  ــة اإلحصــاءات    بإمكــان النت ــة أن تســعم بقــدر كــبري   حتســني نوعي غرافي
 الر ية والتعدادات السكانية، و  قياس أ دا  التنمية املستدامة ورصد ا   
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أنشطة األمم املتحدة األخرى ذات الصلة بتكامل املعلومـات اإلحصـائية    - ثال ا 
 واملعلومات اجلغرافية املكانية  

 
 املتعلقة بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  حلقة العمل الدولية  - أل  

اشتركت كل من شعبة اإلحصاءات، بوصتعا أمانـة اللجنـة اإلحصـائية وجلنـة اخلـرباء       - 18
املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصـعيد العـاملي، واإلدارة الوطنيـة الصـينية ملسـح      

غرافيـــة   تنظــيم حلقــة العمـــل الدوليــة لتكامــل املعلومـــات     ورســم اخلــرائط واملعلومــات اجل   
   2014حييران/يونيـه   12إىل  9اإلحصائية واجلغرافية املكانيـة الـيت عقـدت   التتـرة مـن      

بــيجني  وقــدمت جلنــة األمــم املتحــدة اإلقليميــة املعنيــة بــاإلدارة العامليــة للمعلومــات اجلغرافيــة    
 ادئ دعما فنيا هلذه اةلقة   املكانية   منطقة آسيا وابيط اهل

بلــدا  وقــدم البلــد امل ــي   40مشــاركا مــن  147وح ــر اةلقــة الدوليــة أك ــر مــن  - 19
من أولئ  املشاركني )مجيععم قادمون من بلدان نامية(  وكانت اةلقـة   25التمويل ملشاركة 

ــاملي لإل     ــي عـ ــار مرجعـ ــاء إطـ ــة بإنشـ ــة املتعلقـ ــائل ذات األولويـ ــة املسـ ــربا ملناقشـ ــاءات منـ حصـ
ــار املعتمــد لتحقيــق تكامــل      واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة والنــعوض بإاــايه ليكــون  ــو املعي
ــة  وت لتــت اةلقــة مــن فــس جلســات أمكــن فيعــا       ــة املكاني املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافي
للمشاركني إجراء مناقشة ما خـرباء دولـيني رائـدين تبـادلوا فيعـا مععـم اخلـربات واملنـعجيات         

تعلقة باملواضيا التالية: )أ( التجـارب القطريـة   جمـال حتقيـق تكامـل املعلومـات االجتماعيـة        امل
واالقتصــادية والبيئيــة باالســتعانة باجلغرافيــا؛ )ب(  اــ  حتديــد الوحــدات اجلغرافيــة ور عــا         

النـع  القائمـة علـى شـبكات والنـع       ( لألغراض اإلحصائية، را   ذل  الترميي اجلغـرا ؛ )ج 
دارية املتبعة   استقاء اإلحصاءات و ميععا ونشر ا؛ )د( التحليـل اإلحصـائي للمعلومـات    اإل

   املتوقـا اجلغرافية املكانية، وممءمة اهلياكل األساسية للبيانات املكانية للمعايري الدولية؛ ) ـ( 
ية املســـتقبل: اال ا ـــات التكنولوجيــــة، والبيانـــات ال ـــخمة، وجولــــة التعـــدادات الســــكان     

    2015وخطة التنمية ملا بعد عام  2020 عامل
وكــان  نــاك   حلقــة العمــل الدوليــة إقــرار عــام لــدى املشــاركني مــن كــم جمتمعــي     - 20

اإلحصاءات واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة بـ ن اةلقـة قـد أعطـت إشـارة االنطـمق   مسـرية          
ريـدون معلومات/معـار ،    امة لو توحيد ختصصاهتم وعملعم  وشضدد علـى أن املسـتعملني ي  

وأن ذل  يتطلب حتويل البيانات إىل معلومات واإلقرار بـ ن مجـا البيانـات و عيي ـا وحتليلـعا      
 والعمليات املتعلقة رذه البيانات ليس غاية   حد ذاهتا وإمنا  ي وسيلة لبلول تل  الغاية   
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مـن أمهيـة حا ـة،    وشدد املشـاركون   حلقـة العمـل الدوليـة أي ـا علـى مـا للتعـاون          - 21
حي  إن اإلحصاءات واخلرائط تشـكل جـيءا مـن إطـار عـام إلدارة املعلومـات، و ـي ليسـت         
ــدويل بــني جمتمعــي        ــى الصــعيدين اإلقليمــي وال ــد مــن التعــاون عل منقطعــة عمــا ســوا ا  فــم ب
اإلحصــاءات واملعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة وبــني البلــدان مــن أجــل بنــاء القــدرات وختتــيع  

   وصوال    اية املطا  إىل حتويل البيانات إىل معلومات   التكالي
ويشكل التنسيق بني جمتمعـي اإلحصـاءات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة داخـل البلـد         - 22

الواحد خطوة  امة    ذا الصدد  وقد أشـري، علـى سـبيل امل ـال، إىل أن حتقيـق التكامـل بـني        
ق وسـائل التعـاون والتكـات  داخـل البلـد الواحـد،       املؤسسات  و دليل ُمْجـد علـى كيتيـة خلـ    

 وعلى أنه يتيد   تعييي التكامل بني املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية   
والحظت حلقة العمل الدولية أن بإمكان البيانات اجلغرافيـة املكانيـة أن حتسـن نوعيـة      - 23

ــعا وجــدوا ا وإمكان    ــة )أي دقت ــى وجــه     اإلحصــاءات الر ي ــرت عل ــا(  وأق ــة االطــمع عليع ي
اخلصــوص بــ ن التعــدادات الســكانية مت ــل عوامــل متكــني أساســية   مــا يتعلــق بإثبــات تكامــل  
املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيـة   مجيـا مراحـل الـدورات اإلحصـائية وأطـوار إنتـاج        

نـوات ، و  مجيـا مراحـل    البيانات والعمليـات املتعلقـة رـا مـن مـدخمت وعمليـات إنتاجيـة و       
التكامـــل علـــى لـــو قابـــل  عمليـــات مجـــا البيانـــات  وبعبـــارة أخـــرى، فإنـــه ال بـــد مـــن بنـــاء

 وللتكرار    لمستمرار
 

 االجتماع االستشاري لتريق اخلرباء   - باء 
نظمت شعبة اإلحصاءات اجتماعا استشـاريا لتريـق اخلـرباء املعـين بتكامـل املعلومـات        - 24

ــائية واجلغر ــة،    اإلحصـ ــة املكانيـ ــوبر   25افيـ ــرين األول/أكتـ ــد   2014تشـ ــيجني  وُعقـ   بـ
االجتماع أثناء التترة اليت تتخلل انعقاد حدثني آخرين لألمم املتحدة   بـيجني، مهـا: املنتـدى    
الرفيا املستوى ال ال  املعين بإدارة األمـم املتحـدة للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الصـعيد        

ــوبر ت 24-22العــاملي ) ــات ال ــخمة   2014 شــرين األول/أكت ــدويل املعــين بالبيان ــؤمتر ال ( وامل
ــة ) ــاءات الر يـــ ــوبر  30-28لإلحصـــ ــرين األول/أكتـــ ــر االجتمـــــاع 2014تشـــ (  وح ـــ

االستشاري   لو أستراليا وأوكرانيا والرباييل ومجعورية كوريا واملكسي  والواليـات املتحـدة   
كانيـة، الــذين ح ـروا فعاليــات أحـد اةــدثني اللــذين    األمريكيـة واالحتــاد املتتـو  للجغرافيــا امل  

 عقدهتما األمم املتحدة أو كليعما   
وعقـد االجتمــاع االستشــاري السـتعراض برنــام  عمــل فريـق اخلــرباء ووضــا خطــط     - 25

 :  وجه التحديد را يليلتحقيق املييد من التقدم   مراحل العمل املقبلة  وقام االجتماع على 
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يـــر املـــوجي املتعلـــق ب عمـــال املنتـــدى العـــاملي املعـــين بتكامـــل  اســـتعرض التقر )أ( 
املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية وناقش ا ثار املترتبة على برنام  عمـل فريـق اخلـرباء؛    
والبنود ابتملة لربنام  العمل اجلديد اليت ستتم مناقشتعا   االجتماع املقبـل لتريـق اخلـرباء      

 ؛  2015عام 
ستعرض برنـام  العمـل اةـايل وقـام بتحـدي  املعلومـات الـواردة فيـه، وقـد          ا )ب( 

مشــل ذلــ  التقــدم ابــري   مــا يتعلــق ببنــود برنــام  العمــل اةــايل  وفيمــا يتعلــق رــن ح ــر     
املناقشات املتعلقة رذه البنود وقاد ا، قطعت التيامات بش ن حتديد املواعيد املرحلية الرئيسـية   

حي ــر املناقشــات مــن   لــي البلــدان واملنظمــات املعنيــة، التــيم اةاضــرون   وفيمــا يتعلــق رــن م
 ؛رار املواعيد املرحلية الرئيسيةرتابعة األمر مععم لتحديد التقدم ابري وإق

حدد املرشحني من بني أع اء فريق اخلرباء الذين بإمكا م أن يقـودوا العمـل    )ج( 
 م املرشحون الذين سيقودون العمل املتعلـق ببنـود    املتعلق ببنود برنام  العمل  وقد ت كد من

برنام  العمل اةايل  وحي  إنـه م يتـ ت االتتـاق علـى بنـود جديـدة   برنـام  العمـل حـآل          
موعد انعقاد االجتمـاع القـادم لتريـق اخلـرباء، فإنـه م تعـد ةـة حاجـة إىل تعـيني أع ـاء جـدد            

 لقيادة م ل  ذا العمل املتعلق بالبنود   
لوحظ أنه يتعني حتدي  قائمة االتصال ب ع اء فريق اخلرباء، إذا مـا أريـد حتسـني    وقد  

اسـتراتيجية االتصـال  وعـموة علـى ذلـ ، اقتـر  االجتمـاع االستشـاري أن يعقـد االجتمــاع          
  نيويورك أو   أوروبا، ما م ُيقتر    األثنـاء عقـده      2015املقبل لتريق اخلرباء   عام 

 مكان آخر   
  

 االستنتاجات وآفاق املستقبل   - رابعا 
من كبار املسؤولني، من كل مـن املكاتـب اإلحصـائية     200تشعد مشاركة أك ر من  - 26

ــة مــن      ــة املكاني ــة باملعلومــات اجلغرافي ــة املعني ــة والســلطات الوطني ــدى   73الوطني ــدا،   املنت بل
ــة    ــة وجــدوى  العــاملي األول املعــين بتكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافي ــة علــى أمهي املكاني

  مجــا خاصــة املنتــدى العــاملي ُوفِّــق تكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة  وقــد  
شخصــيات رائــدة   جمــال املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة لتمكينــعا مــن التواصــل    

ق اخلـرباء املعـين بتكامـل    والتتا م املتبـادل  ورحـب املنتـدى العـاملي باالجتماعـات املقبلـة لتريـ       
املعلومـــات اإلحصـــائية واجلغرافيـــة واملكانيـــة، وشـــدد علـــى أنـــه ال بـــد مـــن أن يبقـــي جمتمـــا  
ــراكة مــا الســلطات املعنيــة          ــه التــام باملســامهة   ش املتخصصــني   اإلحصــاءات علــى التيام

 باملعلومات اجلغرافية املكانية   العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء   
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أشري   كل من املنتدى العاملي وحلقـة العمـل الدوليـة املعنيـة بتكامـل املعلومـات        وقد - 27
اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة، علــى وجــه التحديــد إىل أن جمتمعــي اإلحصــاءات واملعلومــات  
اجلغرافية املكانية مها أكرب جعتني تسامهان رعلومات يستعان را الختاذ قرارات تستند إىل أدلـة  

يـد مـن القطاعـات، العامـة منــعا أو اخلاصـة  لـذا، فـإن مــن األمهيـة ركـان التنسـيق بــني             العد
ــة      ــة املكاني ــة باملعلومــات اإلحصــائية واجلغرافي املؤسســات والتعــاون فيمــا بــني الوكــاالت املعني

 داخل البلد الواحد، إذا ما أريد النجا    حتقيق تكامل  ذه املعلومات   
لبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة أن تســعم بقــدر كــبري   حتســني  وشــدد علــى أن بإمكــان ا - 28

نوعية اإلحصاءات الر ية )أي الدقة واجلدوى وإمكانية االطمع عليعـا(، وعلـى أن تعـدادات    
السـكان واملســاكن عنصــرا متكــني رئيســيان   جمـال تكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة   

 حصائية   املكانية بالنسبة جلميا مراحل الدورة اإل
وينبغي أن يتحدث جمتمعا اإلحصاءات واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة كممهـا بصـوت      - 29

واحد   املناقشات املتعلقة باملعلومات، كاملناقشات اليت  رى على املسـتوى االسـتراتيجي     
 ، وعلـى الصـعيد التكتيكـي   سـياق جولـة تعـدادات      2015سياق خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

  وي ــا  إىل ذلــ  أن  نــاك حاجــة ملحــة لوضــا آليــة تتخــذ علــى ســبيل امل ــال  2020 معــا
شكل إطار مرجعي عاملي لإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية املكانية لتحقيق االتساق بني  ـ   

 إنتاج املعلومات اجلغرافية واإلحصاءات وحتقيق تكاملعا   
بالتقــدم ابــري   عمــل فريــق اخلــرباء  واللجنــة اإلحصــائية مــدعوة إىل اإلحاطــة علمــا    - 30

 املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية 
 


