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اللجنة اإلحصائية

الدورة السابعة واألربعون
 ١١-8آذار/مارس ٢٠١٦
البند ( 4م) من جدول األعمال املؤقت*
بنــود للعلــم تكامــ املعلومــاا اإلحصــائية
واجلغرافية املكانية

تقريــــــر فريــــ ـ اخلــــ ـ ا املعــــــي بتكامــــ ـ املعلومــــــاا اإلحصــــــائية
واجلغرافية املكانية
مذكرة من األمني العام
وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ٢٠١٦/٢٠١5وللممارســاا الســابقة
يتشــر األمــني العــام ب ـ ن حيي ـ تقريــر فري ـ اخل ـ ا املعــي بتكام ـ املعلومــاا اإلحصــائية
واجلغرافية املكانية .ويقدم فري اخل ا يف تقريره معلوماا عن آخر ما اضطلع به مـن أنشـطة
منذ الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية .ويلخص التقرير أيضا األنشـطة املضـطلع هبـا
فيما يتعل بتكام املعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية مبا يف ذلك األنشـطة املضـطلع هبـا
باالقتران مع االجتما الثـا للفريـ املعقـود يف لشـبونة يف  ٢4أيار/مـايو  ٢٠١5واملناسـبة
اجلانبيــة الــي نُظمــت عل ـ هــام الــدورة اخلامســة للجنــة اخل ـ ا املعنيــة بــادارة املعلومــاا
اجلغرافيــــة املكانيــــة علــ ـ الصــــعيد العــــاملي املعقــــودة يف نيويــــور يف الفتــــرة مــــن  3إىل
 7آب/أغســـطس  .٢٠١5ويعـــر التقريـــر للعلـــم مقترحـــا إلاطـــار عـــاملي للمعلومـــاا
اإلحصائية واجلغرافية املكانية وهو اإلاطار الذي ما فتئ يشك جز ا من برنامج عمـ الفريـ
منذ إنشائه .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير.
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تقريــر فريــ اخلــ ا املعــي بتكامــ املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة
املكانية
أوال  -مقدمة
 - ١عمـ مبقـرر اللجنـة اإلحصــائية  ١٠١/44أنشـ ا شـعبة اإلحصـا اا التابعــة إلدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامـة يف عـام  ٢٠١3فريـ اخلـ ا املعـي بتكامـ
املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة الــذي يضــم أعضــا مهنــيني مــن كـ مــن األوســا
اإلحصائية وأوسا املعلوماا اجلغرافية املكانية يف الـدول األعضـا يف األمـم املتحـدة .وحـدد
فريـ اخلـ ا اطرائقـه وبرنــامج عملــه وقــدم تقــارير إىل اللجنــة يف دورتيهــا اخلامســة واألربعــني
والسادسة واألربعني وإىل جلنة اخل ا املعنية بـادارة املعلومـاا اجلغرافيـة املكانيـة علـ الصـعيد
العاملي يف دورتيها الرابعة واخلامسـة .واطلـ فريـ اخلـ ا أن توافـ اللجنـة اإلحصـائية وجلنـة
اخل ـ ا عل ـ اختصاصــاته (انظــر  ESA/STAT/AC.279/L.4املرف ـ  )3مبــا يف ذلــك إجرا اتــه
املتعلقة بتقدمي التقارير والي تنص علـ أن يقـدم الفريـ تقـاريره إىل تلكمـا اللجنـتني وحظـي
اطلبه مبوافقة اللجنتني.
 - ٢وتتمث األهدا واملهام العامة لفري اخلـ ا علـ النحـو الـوارد يف اختصاصـاته يف
متابعــة تنفيــذ إاطــار املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة يف جولــة تعــداداا عــام ٢٠٢٠
علــ أســاس أنــه ســيطبَّ علــ املبــادراا األخــر مبــا يف ذلــك التعــداداا األخــر مثــ
التعداداا الزراعية والتعداداا االقتصادية وعل املبادراا العامليـة مثـ خطـة التنميـة ملـا بعـد
عام  ٢٠١5واملبادرة املتعلقة بالبياناا الضـخمة .ولتحقيـ ذلـك كُلـف فريـ اخلـ ا بتقيـيم
إاطـار املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة الــذي وضــعه مكتـ اإلحصــا اا األســترا
وبالوقو عل إمكانية واطريقة تعميمه عل الصعيد الدو .
 - 3ويف هذا الصدد يقدم فري اخلـ ا يف هـذا التقريـر مـوجزا لألنشـطة الـي اضـطلع هبـا
منذ الدورة السادسة واألربعني للجنة مبا يف ذلك االستنتاجاا الرئيسـية الـي خلـص إليهـا يف
اجتماعه الثا املعقود يف لشـبونة يف  ٢4أيار/مـايو  ٢٠١5ويف املناسـبة اجلانبيـة الـي عقـدا
بــاالقتران مــع الــدورة اخلامســة للجنــة اخلـ ا  .ويتضــمن التقريــر معلومــاا عــن مقتــر يتعلـ
بااطار عاملي للمعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية وهو اإلاطار الذي ما فتئ يشـك جـز ا
من برنامج عم الفري منذ إنشائه .واللجنة مدعوة لإلحااطة علما هبذا التقرير.
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ثانيا  -االستنتاجاا والتوصياا الرئيسية ل جتما الثا لفريـ اخلـ ا املعـي
بتكام املعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية
 - 4عُقــد االجتمــا الثــا لفريـ اخلـ ا علـ هــام اجتمــا البنيــة األساســية للبيانــاا
املكانيــة يف اجلماعــة األوروبيــة/املنتــد العــاملي للمعلومــاا اجلغرافيــة املكانيــة الــذي عقــد يف
لشـبونة يف الفتـرة مـن  ٢5إىل  ٢9أيار/مـايو  .٢٠١5وتــوخ هـذا االجتمـا تيسـ املناقشــة
بش ـ ن التقــدم احملــر حنــو وضــع إاطــار للمعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة .وحضــر
االجتمـا  ٢5مشـاركا مـن  ١٢بلـدا (أسـتراليا وبولنـدا ومجهوريـة مولـدوفا وجنـوب أفريقيــا
والســويد وفنلنــدا وكولومبيــا ومصــر واملكســيك واململكــة املتحــدة ل يطانيــا العظمـ وأيرلنــدا
الشــمالية والنــرويج والواليــاا املتحــدة األمريكيــة) وأربــع منظمــاا إقليميــة ودوليــة (املكت ـ
اإلحصــــائي للجماعــــاا األوروبية/املفوضــــية األوروبيــــة والرابطــــة األوروبيــــة للمعلومــــاا
اجلغرافيــة واالحتــاد املعــي باملعــاي اجلغرافيــة املكانيــة املفتوحــة ومعهــد حبــو الــنظم البيئيــة)
http://ggim.un.org/2nd_Mtg_Expert(قائمة املشـاركني متاحـة علـ العنـوان الشـبكي التـا
.)Group_ISGI_Lisbon.html
 - 5وقُــ ّدمت حملــة عامــة متهيديــة عــن التطــوراا يف ســيا اإلاطــار املقتــر للمعلومــاا
اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة .و ُش ـدّد علــ ضــرورة أن يركــز فري ـ اخلــ ا علــ تكامــ
املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة وعلــ االضــط بــذلك النشــا بالتعــاون مــع
األوسا املعنية مبا يف ذلـك األوسـا اإلحصـائية واألوسـا اجلغرافيـة املكانيـة وذلـك وفقـا
الختصاصــاا فري ـ اخل ـ ا  .واتُّف ـ عل ـ احلاجــة إىل إي ـ اهتمــام أك ـ للبنــود اإلضــافية يف
برنامج العم الي ال تشك جوهر عمـ فريـ اخلـ ا وعلـ ضـرورة تشـجيع األفرقـة املعنيـة
(كالفري العام املعـي مبعـاي مـن قبيـ تلـك املتعلقـة بتبـادل البيانـاا اإلحصـائية والوصـفية)
عل إحرا التقدم يف أعماهلا .واتف فري اخل ا عل ضرورة مواصلته رصد التقـدم احملـر يف
جمال البيانـاا الضـخمة عـن اطريـ الفريـ العامـ العـاملي املعـي باسـتخدام البيانـاا الضـخمة
ألغرا اإلحصا اا الرمسيـة وذلـك هبـد تقييمـه باعتبـاره نشـااطا مقـب وهبـد النظـر يف
املســائ املتعلقــة بالبيانــاا الوصــفية وخبصوصــية البيانــاا وســريتها يف ســيا حتقيـ التكامـ .
وتناولــت اللمحــة العامــة موضــوعا ذا صــلة آخــر يتعلـ بفرقــة العمـ املعنيــة بالصــور الســاتلية
والبياناا اجلغرافية املكانية وهي فريـ فرعـي منبثـ عـن الفريـ العامـ العـاملي .ومـع ذلـك
فقـــد لـــوح أن املناقشـــاا يف هـــذا الصـــدد ينبغـــي أن تُجـــر مـــع املناصـــرين الرئيســـيني
هلـــــذه املواضـــــيع وأنـــــه ينبغـــــي أال يعـــــى فريـــ ـ اخلـــ ـ ا مباشـــــرة بتفاصـــــيلها (انظـــــر
.)http://ggim.un.org/2nd_Mtg_Expert-Group_ISGI_Lisbon.html
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 - ٦وناق فري اخل ا أفض السب للت ث عل صانعي القراراا املتعلقة بعملية أهـدا
التنمية املسـتدامة ووضـع إاطـار املؤشـراا والحـ أنـه مـن الضـروري النظـر يف االحتياجـاا
املتصلة جبمع البياناا يف سيا الفوائد الي تعود علـ اجملتمـع .ويف هـذا الصـدد حيتـا فريـ
اخل ا إىل النظر يف الفوائد الي ميكن أن جيلبها تكام البيانـاا اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة
خلطة التنمية املستدامة.
 - 7وســعيا لتحديــد الشــك احملتم ـ لإلاطــار العــاملي ُعــر ك ـ مــن إاطــار املعلومــاا
اإلحصائية واجلغرافية املكانية والنموذ العام إلجرا اا العم اإلحصائية ومنـوذ املؤسسـاا
الواطنية اخلـا باملعهـد الـواطي لإلحصـا واجلغرافيـا يف املكسـيك ونوقشـت باعتبارهـا ث ثـة
مســتوياا إاطاريــة ممكنــة .فعل ـ ســبي املثــال ميكــن النظــر إىل إاطــار املعلومــاا اإلحصــائية
واجلغرافية املكانية كااطار قائم عل املبادئ ال هـو مفـر يف التفصـي وال هـو معيـاري أكثـر
مما ينبغي لكنه قاب للتكييف مبا يـت م وظـرو كـ بلـد .وميكـن النظـر إىل النمـوذ العـام
إلجرا اا العم اإلحصائية باعتبـاره حلقـة وصـ بالعمليـاا اإلحصـائية املتفـ عليهـا دوليـا
بينمــا يعت ـ النمــوذ املكســيكي مفيــدا للمســتعملني ألنــه يقــدم دراســة مفصــلة حلالــة إفراديــة
مفصلة لوضع هنائي ناجح مكتم اإلجنا  .واتف فريـ اخلـ ا علـ أنـه قـد يكـون مـن املفيـد
املوا مة بني النماذ الث ثة بطريقة ما.
 - 8ونــاق املشــاركون مســ لة مــا إذا كــان بوســع فريــ اخلــ ا أن يعــد إاطــارا عمليــا
للمعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة يف األشــهر املقبلــة عل ـ أســاس النمــاذ الث ثــة
املذكورة أع ه وأن يعرضه للتشاور بشـ نه علـ الصـعيد العـاملي قبـ تقدميـه إىل جلنـة اخلـ ا
وإىل اللجنة اإلحصائية .ووافقـت أسـتراليا علـ إعطـا دفعـة للجهـود املبذولـة يف هـذا الصـدد
(ب ن تقوم ببلورة النموذ القائم إلاطار املعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية وإجيـاد حلقـة
وص ـ لربطــه بــالنموذ العــام إلجــرا اا العم ـ اإلحصــائية وتقــدمي منــوذ املعهــد الــواطي
لإلحصا واجلغرافيا يف املكسيك كمثال عل أفض املمارسـاا) .وبعـد ذلـك سـتجري شـعبة
اإلحصـــا اا مشـــاورة عامليـــة بغـــر تقـــدمي اإلاطـــار العـــاملي للمعلومـــاا اجلغرافيـــة املكانيـــة
واإلحصائية إىل جلنة اخل ا وإىل اللجنة يف عام  ٢٠١٦العتماده.
 - 9وسلّم فري اخل ا ب ن مثة أيضا حاجة إىل تسليط الضو علـ احتياجـاا املسـتعملني
ومتطلبــا م تيس ـ ا جلمــع الــدول األعضــا للبيانــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة بطريقــة
متكاملــة خ ـ ل جولــة تعــداداا عــام  .٢٠٢٠وعل ـ وجــه أكثــر حتديــدا وألغــرا مجــع
البيانــاا مــن الضــروري أن تقــيِّم التعــداداا مســتويي املســاكن والوحــداا واملعلومــاا يف
هــذين املســتويني .وعـ وة علـ ذلــك هنــا حاجــة إىل اتبــا هنــج أكثــر ابتكــارا فيمــا يتعلـ
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بالبيانــاا األخــر اجملمَّعــة واملتكاملــة وإىل النظــر يف مجــع البيانــاا املوقعيــة األخــر مبــا يف
ذلك البياناا املاليـة واالقتصـادية .واتفـ فريـ اخلـ ا علـ ضـرورة أن ينظـر أيضـا يف وضـع
املبادئ الشـاملة املتعلقـة بااطـار املعلومـاا اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة مث يف اطريقـة تطبيـ
تلك املبادئ يف جولة تعداداا عام .٢٠٢٠
 - ١٠واستعر فري اخل ا أيضا التقدم احملر بشـ ن بنـود أخـر مـن برنـامج عملـه .ويف
هذا الصدد وبعد دراسـة حبثيـة عُرضـت ونوقشـت مزايـا ومسـاوئ كـ مـن هنجـي التقسـيم
اإلداري والتقســيم الشــبكي للمنــااط  .وأكــد فري ـ اخل ـ ا أنــه نظــرا للتعقيــداا وللمســائ
املرتبطة بك هنج مل يفضَّ أي منهما عل اآلخر .ب إن املسائ الـي سـيجري تناوهلـا تتعلـ
مبا إذا كان ينبغي اجلمع بني املنهجيَّتني وبكيفية إجرا نق متسـ فيمـا بـني النـهجني .وينبغـي
أخذ احتياجاا املستعملني يف االعتبار يف أي من النـهجني كمـا ينبغـي احلـر علـ احلفـا
عل س مة البياناا اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة يف عمليـة حتقيـ التكامـ مـع مراعـاة أنـه
مل يتم حىت اآلن البت يف اطريقـة حتقيـ التكامـ  .وخلـص فريـ اخلـ ا إىل أن النـهج املفضـ
هــو مجــع البيانــاا عنــد أد مســتو جغــرايف ممكــن (ويُستحســن أن تكــون بيانــاا خطــو
الطول/خطــو العــر ) وذلــك تيس ـ ا للتركي ـ اجلغــرايف للبيانــاا عنــد مســتو وحــدة
مجع البياناا.
 - ١١واتف فري اخل ا عل أن املزايـا واملسـاوئ املعروضـة تقـدم معلومـاا مفيـدة الختـاذ
قرار بش ن اختيار أحد النـهجني السـتخدامه يف تطبيقـاا بعينـها .ووافقـت الواليـاا املتحـدة
عل جتميع واستكمال قائمة املزايا/املساوئ وستجري شعبة اإلحصا اا بعـد ذلـك مشـاورة
عاملية هبد تقدمي القائمة مرفقةً باإلاطار العاملي للمعلوماا اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة إىل
جلنة اخل ا وإىل اللجنة اإلحصائية يف عام  ٢٠١٦العتمادمها.
 - ١٢وفيمــا يتعل ـ ببنــد برنــامج العم ـ املتعلـ باملصــطلحاا املوحــدة اقترحــت املفوضــية
وتشـكي هيئـة حتريـر
األوروبية خطواا لوضع قائمة بالتعاريف واملرادفـاا كنقطـة انطـ
صــغ ة تت ـ لف مــن خ ـ ا مــن األوســا اإلحصــائية واألوســا اجلغرافيــة املكانيــة مــن أج ـ
استعرا قائمة املصـطلحاا/املرادفاا واقتـرا مصـطلحاا/مرادفاا إضـافية وحتديـد الزائـد
منها .وستتشاور هيئة التحرير بعد ذلك مع فري اخلـ ا ب كملـه وسـتطل موافقتـه قبـ نقـ
املصطلحاا إىل سج عل شبكة اإلنترنت يتطل تعهده بالصـيانة واالسـتعرا املسـتمرين.
واتُّف ـ عل ـ أن تســتكم املفوضــية األوروبيــة قائمــة التعــاريف واملرادفــاا وأن يعم ـ فري ـ
اخل ا مع شعبة اإلحصا اا عل إمتام اخلطواا املتبقية.
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 - ١3واستفسر فري اخل ا عمّا إذا كان لد شعبة اإلحصا اا أي خطط لتنفيـذ برنـامج
لتعزيـز القــدراا (حلقـاا عمـ إقليميــة ومبـادئ توجيهيــة بشـ ن الـبى األساســية للمعلومــاا
اجلغرافية املكانية وما إىل ذلك) عل سبي التحض جلولة تعداداا عـام  ٢٠٢٠علـ غـرار
ما قامت به الشعبة خـ ل جولـة تعـداداا عـام  .٢٠١٠وأوصـ الفريـ علـ وجـه التحديـد
باستكمال دلي البنية األساسية اجلغرافية املكانيـة لـدعم أنشـطة التعـداد .وباإلضـافة إىل ذلـك
اطل فري اخل ا إىل الشعبة أن تتعاون مع صندو األمم املتحدة للسكان مـن أجـ التـرويج
لذلك الدلي وال سيما يف أق البلدان منوا ويف جزر احمليط اهلادئ الصغ ة.
 - ١4وفيما خيص بند برنامج العم املتعل بالبياناا الوصـفية وقابليـة التشـغي البـيي قُـدّم
عر يُقارن بني النموذ العام للمعلوماا اإلحصائية والنمـوذ العـام للسـماا .وأقـرّ فريـ
اخلـ ا ب نــه لــيس مــن الســه يف الوقــت احلــا حتويـ ودمــج البيانــاا اإلحصــائية والبيانــاا
اجلغرافيــة املكانيــة .ففــي كــث مــن األحيــان يســتغر حتض ـ البيانــاا وإدار ــا وقتــا أاطــول
مما ينبغي بدال من أن يُستخدم هذا الوقت يف حتلي البياناا ووضع النماذ هلـا لإلجابـة عـن
أســئلة بعينــها أو اخلــرو بنتــائج معيّنــة .وباإلضــافة إىل ذلــك ال تــدعم املعــاي املطبّقــة عل ـ
البياناا اإلحصائية واجلغرافية سهولة التحوي والـدمج وعلـ األخـص عنـدما تكـون املعـاي
قد وُضعت يف سيا تكنولوجيا تَخااطُ اآلالا دون تدخّ آدمي .ويف هذا الصـدد أوصـ َي
ب ـ ن تنشــئ الشــعبة فريقــا عــام مصــغرا يت ـ لف مــن أعضــا فري ـ اخل ـ ا ومنظمــاا توحيــد
املقــاييس ذاا الصــلة وذلــك هبــد توحيــد الوســائ ال مــة لــدمج البيانــاا اإلحصــائية
والبياناا اجلغرافية املكانيـة وتنـاول لتلـف منـاذ البيانـاا للت كـد مـن أن كـ النمـوذجني
يدعمان الدمج بني نوعي البياناا.
 - ١5وباإلضافة إىل ذلك أش إىل أن املواصفاا التطبيقيـة للبوابـاا اإللكترونيـة للبيانـاا
اإلحصــائية والبيانــاا اجلغرافيــة املكانيــة يف أوروبــا تــوفر صــيغة لتبــادل البيانــاا الوصــفية بــني
البوابــاا اإللكترونيــة للبيانــاا الــي تشــغلها الــدول األعضــا يف االحتــاد األورو وأن هــذه
املواصفاا ستُستكم يف املستقب القري  .وتعدّ املواصفاا التطبيقية جسرا يـربط بـني جمـا
اإلحصا واجلغرافيا وقد اقتُر أن يصدر فري اخل ا توصيةً باعتمادها.
 - ١٦وأشار فري اخل ا إىل بعض الصعوباا املشتركة املتعلقة بالبياناا ومنها عل وجـه
اخلصو نوعية البياناا وخصوصيتها وأمنها .وميكن من خ ل حتديد املعاي ومـا يتصـ هبـا
مــن أســالي عمـ التخفيــف مــن حــدة هــذه الصــعوباا املتعلقــة بالبيانــاا ودجمهــا .ويف هــذا
الصدد أوص َي بـ ن يعمـ فريـ اخلـ ا بالتعـاون مـع االحتـاد املعـي باملعـاي اجلغرافيـة املكانيـة
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املفتوحة وأن جيرِّب إاطارا عامليا قاب للتشغي البيي للمعلوماا اجلغرافيـة املكانيـة اإلحصـائية
هبد حتديد أفض املمارساا.
 - ١7وأقر فري اخل ا مبا يقدمه املنتـد األورو للجغرافيـا واإلحصـا مـن إسـهام قـيّم يف
ح ـ بتعــاون املنتــد
األوســا املتخصصــة بعقــده اجتماعــاا ومنتــدياا تقنيــة ســنوية ور ّ
األورو وإســهامه يف عم ـ فري ـ اخل ـ ا  .ورغــم أن املنتــد األورو يقــوم يف املقــام األول
بــدور شــبكة للتواصـ داخـ األوســا املتخصصــة فانــه يــؤثر أيضــا يف القــراراا املتخــذة يف
الـدوائر األوســع املهتمـة باملعلومــاا اإلحصـائية واملعلومــاا اجلغرافيـة املكانيــة .ورحّـ فريـ
اخل ا بتعاون املنتـد األورو وإسـهامه وإن خلـص إىل أنـه ينبغـي للمنتـد أن يركـز علـ
اجلوانــ األكثــر تقنيــة لعمليــة دمــج املعلومــاا اإلحصــائية واملعلومــاا اجلغرافيــة املكانيــة
بينما يركز فري اخل ا عل اجلوان االستراتيجية والسياسية املتعلقة هبذا العم .

ثالثا  -االجتما التشاوري لفري اخل ا
 - ١8عقد فري اخل ا اجتماعا تشاوريا يف  7آب/أغسطس  ٢٠١5علـ هـام الـدورة
اخلامسة للجنة اخل ا الي عقدا يف نيويور يف الفترة مـن  5إىل  7آب/أغسـطس .٢٠١5
وكــان مــن بــني املشــاركني يف االجتمــا التشــاوري أعضــا فري ـ اخل ـ ا ومراقبــون كــانوا
حيضــرون دورة جلنــة اخل ـ ا  .وتنــاول املشــاركون النتــائج الرئيســية ل جتمــا الثــا لفري ـ
اخل ـ ا مبــا يف ذلــك منــوذ إاطــار املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة اجلــاري إعــداده
والذي سيُطر للتشاور بش نه عل الصعيد العاملي يف أوائ عام  .٢٠١٦وأحـا املشـاركون
يف االجتمــا علمــا أيضــا بالــدورة االســتثنائية بشـ ن تكامـ املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة
املكانيــة الــي عُقــدا يف ســيا املــؤمتر العــاملي الســتني للمعهــد اإلحصــائي الــدو املعقــود يف
ريو دي جان و ال ا ي يف الفترة من  ٢٦إىل  3١متو /يوليه .٢٠١5

رابعا  -اإلاطار العاملي للمعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية
 - ١9أع ّد املكتـ األسـترا لإلحصـا مشـرو مقتـر ل يتعلـ باإلاطـار اخلـا باملعلومـاا
اإلحصائية واجلغرافية املكانية وي خذ يف االعتبار إسهاماا أوّلية قدمتها املكسـيك ونيو يلنـدا
والواليـــاا املتحـــدة األمريكيـــة وشـــعبة اإلحصـــا اا .و ُعمّـــم املقتـــر علـ ـ فريـ ـ اخلـ ـ ا
حــد فيمــا بعــد علـ مجيــع املكاتـ
الستعراضــه والتعليـ عليــه .وسـيُعمّم مشــرو املقتــر املو ّ
اإلحصــائية الواطنيــة واهليئــاا الواطنيــة للمعلومــاا اجلغرافيــة املكانيــة ســعيا للتوصـ إىل اتفـا
بش ن مقتر هنائي من األوسا املهتمة بك مـن املعلومـاا اإلحصـائية واملعلومـاا اجلغرافيـة
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املكانية .وتقوم شعبة اإلحصا اا هبذه املشاورة العامليـة بقصـد تقـدمي إاطـار عـاملي للمعلومـاا
اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة إىل جلنــة اخل ـ ا واللجنــة اإلحصــائية العتمــاده وإقــراره عل ـ
التــوا يف عــام  .٢٠١٦وســيقدم مشــرو أو للمقتــر إىل اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا
السابعة واألربعني باعتباره وثيقة معلوماا أساسية.

خامسا  -اجتمــا جلنــة اخل ـ ا وغ ـ ه مــن األنشــطة ذاا الصــلة بــاألمم املتحــدة
املتعلقة بتكام املعلوماا اإلحصائية واملعلوماا اجلغ رافية املكانية
 - ٢٠أجرا جلنة اخل ا يف دور ا اخلامسـة يف إاطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون ”ربـط
املعلومــاا اجلغرافيــة املكانيــة باإلحصــا اا واملعلومــاا األخــر “ تبــادال للمعلومــاا عــن
اخل ـ اا الواطنيــة يف جمــال الترميــز اجلغــرايف والتعــاون املؤسســي ونوّهــت بالعم ـ اإلقليمــي
املستفيض اجلاري يف هذا اجملال وشجعت اهليئـاا اإلقليميـة األخـر علـ اإلسـهام يف عمـ
فري اخل ا .
 - ٢١قامت جلنـة اخلـ ا باختاذهـا املقـرر  ١٠4/5يف دور ـا اخلامسـة (انظـر )E/2015/46
جبملة أمور منـها الت كيـد مـرة أخـر علـ أن الـدوائر املعنيـة بالبيانـاا اإلحصـائية واجلغرافيـة
املكانية هي جهاا رئيسية تساهم يف توف املعلوماا الـي تسـتخدم يف عمليـاا صُـنع القـرار
املسـتندة إىل أدلــة يف قطاعـاا كــث ة ســوا كانـت عامــة أو خاصــة علـ الصــعيدين الــواطي
والعاملي ويف هذا السيا أبر ا فر حتقي التكام املرتبطة بتنفيذ خطـة التنميـة املسـتدامة
لعــام  ٢٠3٠والنقــاا اجلــاري بش ـ ن احلــد مــن لــااطر الكــوار وشــددا عل ـ أن يــادة
التنســي والتعــاون املؤسســيني بــني وكــاالا البيانــاا اجلغرافيــة املكانيــة ووكــاالا البيانــاا
اإلحصائية وكذلك غ ها مـن أصـحاب املصـلحة هـي أمـر ذو أمهيـة حيويـة وعامـ رئيسـي
لنجا حتقي التكام بني البياناا.
 - ٢٢وأقــرا جلنــة اخل ـ ا ب ـ ن التعــداد الســكا لعــام  ٢٠٢٠يتــيح فرصــة هامــة لتحقي ـ
التكامـ يف مجيــع مراح ـ دورة التعــداد مبــا يف ذلــك فيمــا خيــص ضــرورة العمـ علـ يــادة
استمرارية ودينامية عملية حتقي تكام مجيع البياناا اإلحصائية واملعلوماا اجلغرافية املكانيـة
من أج إجياد نظم جديدة للمعلوماا ذاا قـدرة سسّـنة علـ التحليـ  .وأكـدا مـن جديـد
أيضا علـ وجـوب أن يكـون سـور التركيـز هـذا أولويـة عاجلـة لفريـ اخلـ ا وأعربـت عـن
موافقتها عل ضرورة وضع مبادئ توجيهية سددة يف هذا السيا .
 - ٢3وشجعت جلنة اخل ا أيضا عل استمرار مشـاركة الـدوائر املعنيـة بالبيانـاا اجلغرافيـة
املكانيـــة يف الـــدول األعضـــا يف أعمـــال فريـ ـ اخلـ ـ ا ومشـــاركتها يف املناســـباا امل ئمـــة
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واملشــاوراا العامليــة واإلقليميــة ذاا الصــلة .والحظــت جلنــة اخلـ ا أن فريـ اخلـ ا ســيتوىل
عمليــة وضــع اإلاطــار العــاملي للمعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة ليقدمــه إىل اللجنــة
اإلحصائية وجلنة اخل ا يف عام .٢٠١٦
 - ٢4وأقر الفري العام العـاملي املعـي باسـتخدام البيانـاا الضـخمة ألغـرا اإلحصـا اا
الرمسية بـ ن بوسـع الصـور السـاتلية والبيانـاا اجلغرافيـة املكانيـة تـوف مصـادر إضـافية متسـقة
للبيانــاا ومنــهجياا جديــدة ميكــن إدماجهــا يف اإلحصــا اا الرمسيــة .ويعمـ الفريـ العامـ
عل وضع أسالي إحصائية موثوقة ودقيقة لوضـع تقـديراا لإلحصـا اا الرمسيـة ومؤشـراا
عن أهدا التنميـة املسـتدامة انط قـا مـن هـذه املصـادر اجلديـدة للبيانـاا حبيـ يزيـد بقـدر
كب من الفر املتاحة للبلـدان لرصـد الظـرو البيئيـة ومسـتوياا التنميـة املسـتدامة بدرجـة
عاليــة مــن االســتبانة املكانيــة والزمنيــة .ويف هــذا الصــدد خيل ـ الفري ـ العام ـ ع قــة ت ريــة
واضــحة مــع عم ـ فري ـ اخل ـ ا عل ـ صــعيدي حتقي ـ التكام ـ بــني املعلومــاا اإلحصــائية
واملعلوماا اجلغرافية املكانية وحتدي اإلحصا اا.

سادسا  -االستنتاجاا وآفا املستقب
 - ٢5كــان ربــط املعلومــاا اجلغرافيــة املكانيــة باإلحصــا اا واملعلومــاا األخــر أحــد
املواضيع املستجدة الـي نوقشـت يف الـدورة اخلامسـة للجنـة اخلـ ا يف آب/أغسـطس ٢٠١5
مبشاركة أكثر من  ٢9٠مشاركا من بينـهم ممثلـون مـن  85دولـة عضـوا وممثلـون للمنظمـاا
واهليئاا التابعة ملنظومة األمم املتحدة ومراقبون عـن املنظمـاا احلكوميـة الدوليـة واملنظمـاا
غـ احلكوميــة ومنظمــاا أخــر  .ورحبــت جلنــة اخلـ ا بــالتقرير الــذي أعــده فريـ اخل ـ ا
ونوّهت بالتقدم احملر يف معاجلة املسائ التقنية واملؤسسـية والسياسـاتية املشـتركة بـني الـدوائر
املعنية بك من البياناا اجلغرافية املكانية والبياناا اإلحصائية.
 - ٢٦ويف كـ مــن الــدورة اخلامســة للجنــة اخل ـ ا واالجتمــا الثــا لفري ـ اخل ـ ا أكــد
املشــاركون علـ وجــه التحديــد أن دوائــر املعلومــاا اإلحصــائية ودوائــر املعلومــاا اجلغرافيــة
املكانية هي جهاا رئيسية تساهم يف توف املعلوماا الـي تسـتخدم يف عمليـاا صُـنع القـرار
املســتندة إىل أدلــة يف قطاعــاا كــث ة ســوا كانــت عامــة أو خاصــة حيـ يشــك التنســي
والتعاون املؤسسـيان بـني وكـاالا البيانـاا اجلغرافيـة املكانيـة ووكـاالا البيانـاا اإلحصـائية
داخ البلد الواحد أمرين هلما أمهية حيوية وعاملني رئيسيني لنجا حتقي التكام .
 - ٢7وشدّد املشـاركون أيضـا علـ أن بامكـان البيانـاا اجلغرافيـة املكانيـة أن تسـهم بقـدر
كــب يف حتســني نوعيــة اإلحصــا اا الرمسيــة وعلـ أن تعــداداا الســكان واملســاكن تشــك
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عناصر متكني رئيسية إلبرا تكام املعلوماا اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة يف مجيـع مراحـ
الدورة اإلحصائية .وينبغي للـدوائر املعنيـة بالبيانـاا اجلغرافيـة املكانيـة وتلـك املعنيـة بالبيانـاا
اإلحصــائية أن تعم ـ ســويا يف ســيا خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ٢٠3٠ويف ســيا ثــورة
البياناا وخاصةً يف سيا جولة تعداداا عام .٢٠٢٠
 - ٢8وتواص جلنة اخل ا عن اطري فري اخل ا العم مع اللجنة اإلحصائية علـ إجنـا
األعمال املتعلقة بوضع إاطار إحصائي  -جغرايف مكا يكون معيارا عامليا لتكامـ املعلومـاا
اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة .وميثــ هــذا العمــ خطــوة حنــو إنشــا بنيــة أساســية عامليــة
للمعلومــاا تُج ّمــع فيهــا عــدة مســتوياا مــن مصــادر البيانــاا مبــا فيهــا البيانــاا الضــخمة
ويكون مقرونا بااطار جغرايف مكا مرجعي واضح يتس مع جما العمـ الثـا والثالـ مـن
خطة عم بوسان لإلحصا اا .وجيـري حاليـا التشـاور مـع أصـحاب املصـلحة علـ مسـتو
العــامل خبصــو مشــرو أو إلاطــار املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة .وســيُقدَّم
املشرو األو إىل جلنة اخل ا مث إىل اللجنة اإلحصائية يف النصف الثا من عام .٢٠١٦
 - ٢9وباالقتران مع املنتد الرفيع املستو الرابـع إلدارة املعلومـاا اجلغرافيـة املكانيـة علـ
الصعيد العاملي الذي ستستضيفه اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا يف الفتـرة مـن ٢٠
إىل  ٢٢نيسان/أبري  ٢٠١٦ستقوم شـعبة اإلحصـا اا بتنظـيم مناسـبة جانبيـة بشـ ن حتقيـ
التكام بني املعلومـاا اإلحصـائية واملعلومـاا اجلغرافيـة املكانيـة مـع التركيـز علـ مسـ لتني
رئيسيتني مان البلدان األفريقية ومها التنسي املؤسسي وال سيما يف سـيا جولـة تعـداداا
عام  ٢٠٢٠واالتصال والتوعية هبد يادة بـرو العمـ الـذي يقـوم بـه فريـ اخلـ ا املعـي
بتكام املعلوماا اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة وإتاحـة االاطّـ عليـه واالسـتفادة منـه مـن
جان الدوائر املعنية بالبياناا اجلغرافية املكانية وتلك املعنية بالبياناا اإلحصائية.
 - 3٠وسـ ـ كز االجتمـــا الثالـ ـ لفريـ ـ اخلـ ـ ا الـــذي سـ ـيُعقد يف الربـــع الثـــا مـــن
عــام  ٢٠١٦علــ وضــع الصــيغة النهائيــة للمشــرو املقتــر لإلاطــار العــاملي للمعلومــاا
اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة لكــي تعتمــده اللجنــة .وسـ كز االجتمــا أيضــا علـ املســائ
املتعلقة مبصادر البياناا واملنهجياا اجلديدة الي تسهم يف حتـدي اإلحصـا اا وعلـ إقامـة
ع قاا مع الفريـ العامـ العـاملي املعـي باسـتخدام البيانـاا الضـخمة ألغـرا اإلحصـا اا
الرمسيــة .وســينظم االجتمــا عل ـ هــام الــدورة العامــة الرابعــة والســتني ملــؤمتر اإلحصــائيني
األوروبــيني الــي س ـتُعقد يف بــاريس يف الفتــرة مــن  ٢7إىل  ٢9نيســان/أبري  ٢٠١٦والــي
يشتم جدول أعماهلا أيضا عل موضو تكام املعلوماا اإلحصائية واجلغرافية املكانية.
 - 3١واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحااطة علما هبذا التقرير.
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