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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ز) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

بنود للمناقشة واختاذ القرار: تكامل املعلومـات  

        اإلحصائية واجلغرافية املكانية
  بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيةتقرير فريق اخلرباء املعين     

    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــس االقتصــادي واالجتمــاعي       ــرر ال ــا ملق وللممارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠وفق

ــات اإلحصــائية           ــل املعلوم ــين بتكام ــق اخلــرباء املع ــر فري ــل تقري ــأن حيي ــام ب ــني الع يتشــرف األم
اخلرباء يف تقريره معلومات تفصيلية عن األنشـطة الـيت اضـطلع    واجلغرافية املكانية. ويقدم فريق 

اإلطـار العـاملي للمعلومـات    بشـأن   باملشـاورة العامليـة  علمـاً  اللجنة اإلحصـائية   يطا مؤخرا وحي
اعتمـاد جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بـإدارة        ومبا أعقبـها مـن   اإلحصائية واجلغرافية املكانية 

املكانية على الصعيد العاملي للمبادئ التوجيهيـة اخلمسـة لإلطـار يف دورـا     املعلومات اجلغرافية 
. وســـيقدم اإلطـــار إىل اللجنـــة باعتبـــاره وثيقـــة ٢٠١٦السادســـة، املعقـــودة يف آب/أغســـطس 

 العـاملي  وضـع اإلطـار  العمل احملـرز علـى   معلومات أساسية. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما ب
، دف إقرار املبـادئ التوجيهيـة اخلمسـة لإلطـار،     ت يف هذا الصدداليت جر الدولية ةوباملشاور

  وتنفيذه. العاملي اإلطار يف تعزيزوتقدمي تعليقات على التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء 

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  املكانية تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية    
    

  مقدمة  - أوال   

، أنشـأت شــعبة اإلحصـاءات التابعــة إلدارة   ٤٤/١٠١اللجنـة اإلحصــائية   بقــرارعمـال    - ١
، فريـق اخلـرباء املعـين بتكامـل     ٢٠١٣الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامـة، يف عـام   
املهنيــة املعنيــة   األوســاطن ممــثلني عــ املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة الــذي يضــم      

يف الــدول األعضــاء. وحــدد فريــق اخلــرباء طرائــق  املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــةباإلحصــاءات و
التقارير إىل كـل اللجنـة اإلحصـائية وجلنـة اخلـرباء املعنيـة        إنشائهوبرنامج عمله، وهو يقدم منذ 

ــة املكانيــة علــى الصــعيد العــاملي يف    الــدورات الســنوية الــيت يعقــدها  بــإدارة املعلومــات اجلغرافي
  منهما.  كل

 وتتمثــل األهــداف واملهــام العامــة لفريــق اخلــرباء، علــى النحــو الــوارد يف اختصاصــاته      - ٢
، يف متابعة تنفيذ إطـار املعلومـات اإلحصـائية    ، املرفق الثالث)Corr.1و  E/CN.3/2014/31(انظر 

علــى أســاس أنــه ســيطبق علــى املبــادرات    ٢٠٢٠واجلغرافيــة املكانيــة يف جولــة تعــدادات عــام  
األخرى، مبا يف ذلك التعدادات األخرى من قبيل التعدادات الزراعية والتعـدادات االقتصـادية،   

ــة ملــا بعــد      و ــن قبيــل خطــة التنمي ــادرات العامليــة م ــام  املب . “البيانــات الضــخمة ” و ٢٠١٥ع
ولتحقيق ذلك، كُلِّف فريق اخلرباء بتقييم إطار املعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة الـذي    

والســبيل إىل ذلــك  وضــعه مكتــب اإلحصــاءات األســترايل، وبــالوقوف علــى إمكانيــة وتعميمــه
  على الصعيد الدويل.

ألنشـطة الـيت اضـطلع ـا منـذ الـدورة       وجزا لمـ فريـق اخلـرباء    يعـرض ، التقريـر ويف هذا   - ٣
اجتماعـه الثالـث، املعقـود يف    املنبثقـة عـن    السابعة واألربعني للجنة، مبا يف ذلك النتائج الرئيسية

عامليــة بشــأن االقتــراح الــداعي إىل وضــع إطــار  الشــاورة امل، و٢٠١٦بــاريس، يف نيســان/أبريل 
إقــرار املبــادئ التوجيهيــة اخلمســة كــذلك ة، وعــاملي للمعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــ

اإلطـار مـن جانـب جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بـإدارة املعلومـات            ذلـك باعتبارها أساس 
. ٢٠١٦اجلغرافية املكانية على الصـعيد العـاملي يف دورـا السادسـة املعقـودة يف آب/أغسـطس       

الــيت  الدوليــة ةاإلطــار وباملشــاور عبتقــدم العمــل علــى وضــواللجنــة مــدعوة إىل اإلحاطــة علمــا 
علـى التقـدم الـذي     والتعليـق قرار املبادئ التوجيهية اخلمسة لإلطـار،  إل أجريت يف ذلك الصدد

  اإلطار وتنفيذه. تعزيز يفأحرزه فريق اخلرباء 
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ــث االجتمــاع  -  ثانيا   ــق اخلــرباء  الثال ــات اإلحصــائية    لفري ــل املعلوم املعــين بتكام
  واجلغرافية املكانية

، ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٢٦ و ٢٥عقد فريق اخلـرباء اجتماعـه الثالـث يف بـاريس يـومي        - ٤
اهلــدف مــن    متثــل ؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني. و  الــدورة العامــة الرابعــة والســتني ملــ     يف إطــار 

الفريـق العامـل بشـأن اقتـراح      أجراهـا الداخليـة الـيت    ةاستعراض نتـائج املشـاور   )أ( :يفاالجتماع 
ــاملي    ــار ع ــات اإلحصــائية و وضــع إط ــللمعلوم ــة؛ و  ةاجلغرافي ــد    )ب(املكاني ــى حتدي ــز عل التركي

مناقشــة ســبل تنســيق األنشــطة   )ج( أولويــات مواضــيع برنــامج العمــل املقبــل لفريــق اخلــرباء؛ و  
ــة    ــايري وقابلي ــاً بشــأن حتــديث املع ــدف إىل أخــرى  ســبلمناقشــة  )د( ؛ وتشــغيلها بينيــل  تكام

مشـاركا   ٢٢املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيـة. وحضـر االجتمـاع    ب األنشطة ذات الصلة
 وقطــر،  وفنلنــدا، وفرنســا،  والســويد، وبولنــدا،  والربازيــل، وأملانيــا،  ،بلــدا (أســتراليا  ١٤مــن 

ــة واملكســـيك، واملغـــرب، ــا املتحـــدة واململكـ ــدا العظمـــى لربيطانيـ ــرويج، الشـــمالية، وأيرلنـ  والنـ
لجنــة االقتصــادية المنظمــات إقليميــة ودوليــة (  ٧و ريكيــة) األم املتحــدة والواليــات ونيوزيلنــدا،
لجنة االقتصادية ألفريقيا، واملكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب/اللجنـة األوروبيـة،      الألوروبا، و

عـة للمنظمــة الدوليــة  التاب ٢١١ومنظمـة التعــاون والتنميـة يف امليــدان االقتصــادي، واللجنـة الفنيــة    
  ).اإلحصائيةوالشعبة  ة،لالستشارات اإلحصائي JMStatللتوحيد القياسي، ومؤسسة 

ونـــاقش فريـــق اخلـــرباء بالتفصـــيل االقتـــراح املتعلـــق بوضـــع إطـــار عـــاملي للمعلومـــات   - ٥
يف إطـار التحضـري    أجراهـا املشـاورات الـيت    املنبثقـة عـن  اإلحصائية واجلغرافية املكانية واملسـائل  

مت حتديــد ســت مســائل و. ٢٠١٦ملشـاورة عامليــة مــن املقــرر عقــدها يف وقــت الحـق مــن عــام   
  :، فيما يلي موجزهارئيسية

ــع األخــذ   (أ)   ــة   الطــار باإل توق ــة املكاني ــاملي للمعلومــات اإلحصــائية واجلغرافي ع

ق . غـري أن فريـ  اأو تقنيـ  اإحصـائي ا على مبادئ، وليس إطار هذا اإلطار يقوم - باعتباره معيارا
فإا تشري إىل املعـايري التقنيـة الـيت     االقتراحأنه حيثما تستخدم كلمة معيار يف اتفق على اخلرباء 
عــايري امل املبــادئ مــع مــن الطبيعــي أن تتماشــى تلــك اإلطــار. و الــيت يقــوم عليهــا  بــادئاملتعــزز 

للبيانـات والبيانـات الوصـفية، وكـذلك     البـيين  قابليـة التشـغيل   من قبيل تلك املتعلقة ب، واملعايرة
  ؛ISO-9100آيزو  اجلغرافيةاملعلومات معايري سلسلة 

ــارات إىل األمــــــاكن”املخــــــاوف مــــــن أن تكــــــون    (ب)   الترميــــــز ” و “اإلشــــ

نظـر   - بعـض البلـدان الناميـة    ينطبـق علـى  على العناوين، وهذا ما ال  تركز كثريا “اجلغرايف
ــق اخلــرباء يف االقتراحــات القاضــية    ــاكن ل    فري ــاق اإلشــارات إىل األم ــائر  يبتوســع نط شــمل س

ــة اخلاضــعة للتعــداد،  توصــيفات األمــاكن مبــا يف   كمــا وافــق علــى تلــك   ذلــك املنــاطق اجلغرافي
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حيثما ينطبـق ذلـك   ويف هذه احلالة يكون من املفضل ترميز العناوين أو العقارات  .االقتراحات
يـة علـى الترميـز اجلغـرايف لنقطـة مـا إذا تعـذر        . وشجع الفريق بقوة البلـدان النام حتقيقهميكن  وأ

ــوان أو  الوصــول إىل ــار.العن ــى اختبــار        العق ــدول األعضــاء عل ــق اخلــرباء أيضــا ال وشــجع فري
مـن قبيـل نقطــة    ،إحـداثيات النقطـة (مـن قبيـل خـط العـرض وخــط الطـول) أو مـا يشـبه ذلـك          

  ؛املناطق الريفيةالتصاالت اهلاتفية، وال سيما يف ا أبراجاملنتصف يف مضلع أو 

عــــاملي للمعلومــــات اإلحصــــائية واجلغرافيــــة املكانيــــة     الطــــار اإلنطــــاق   (ج)  

ناقش فريق اخلرباء التعليقات املنبثقة عـن   - كان يلزم توسيعه ليشمل البيانات البيئية إذا وما
 االقتصـادية  - اليت أجراها والحظ أن اإلطار يقتصر حاليـا علـى البيانـات االجتماعيـة     ةاملشاور

حاليـا هـذه األنـواع مـن البيانـات، خاصـة        وأن اإلطـار ال يراعـي  ة. يـ ويستثين اإلحصـاءات البيئ 
علـى أكـرب    حمتويـا  اإلطـار  يكـون الفريـق أن   لالبيئية. وفضوأن هناك أنواعا خمتلفة من البيانات 

تعزيـز وحتسـني الـربط اجلغـرايف جلميـع      بغيـة  مرنـا   أن يكـون ارتـأى  و ،كمية ممكنة من البيانـات 
للـربط اجلغـرايف وتقـدميها    البيانات اإلحصائية. واتفق فريق اخلرباء على حماولة اتباع ج عملية 

املصــادر اإلحصــائية  لبيانــات املســتمدة مــن خــارج تراعــي اللــدول األعضــاء الــيت ال  خصوصــاً
  ؛الرمسية التقليدية

 - “بيانـات رمسيـة  ”بدال مـن مصـطلح    “أساسيةبيانات ”استخدام مصطلح   (د)  
ــق فريــق اخلــرباء علــى    ــذا اتف ــيعكس احلاجــة إىل احلصــول علــى أحــدث البيانــات       ه التغــيري ل

يف جمــال البيانــات الــيت تســتخدمها  طلحني مــع املصــطلحات املماثلــةاملصــ ومواءمــةاملســتكملة، 
  ؛جلنة اخلرباء

طـار  اإلستفيد مـن  يباعتبارها جماال ميكن أن  جديدة للبياناتمصادر  حتديد  (هـ)  

النظـر يف مصـادر   اتفق فريق اخلرباء علـى   - لمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيةاملي لالع
وشــجع علــى تبــادل األمثلــة واملمارســات اجليــدة بشــأن تكنولوجيــا وبيانــات جديــدة للبيانــات 
  للبيانات؛ صادر اجلديدة والناشئةامل باإلضافة إىل سائراحلوسبة املتنقلة، 

ــادئ   (و)   ــات واملبـ ــة  إدراج السياسـ ــات املفتوحـ ــة بالبيانـ ــق   - املتعلقـ ــق فريـ اتفـ
علــى إدراج إشــارات إىل املبــادئ الدوليــة و/أو السياســات الوطنيــة املتفــق عليهــا بشــأن  اخلــرباء

  البيانات املفتوحة.

برنـامج العمــل   خـالل  للنظـر فيهــا أخــرى يف العمليـة التشـاورية    مسـائل وأثـريت أيضـا     - ٦
ومن املقـرر أن ينظـر فيهـا الفريـق      ،ه املسائل بشكل متعمقهذمل تناقش املقبل لفريق اخلرباء. و

  يف اجتماعاته املقبلة. ومشلت هذه املسائل ما يلي:



E/CN.3/2017/10 

 

16-22161 5/10 

 

 باجلانــب اهلندســي يتصــللتتبــع الــتغريات علــى مــر الــزمن فيمــا   طرائــقوضــع   )أ(  
  أثارا أملانيا)؛(

 ا(أثارـ  “تقدمي اخلـدمات هيكلية موجهة حنو ”حتديد أصول البيانات يف بنية   )ب(  
  الواليات املتحدة)؛  

  (أثارا الواليات املتحدة)؛   “معايري إدارة القناة”وضع   )ج(  

ــا          )د(   ــزمن (أثار ــر ال ــى م ــات عل ــى البيان ــاظ عل وضــع أفضــل املمارســات للحف
  الواليات املتحدة)؛

للمعلومــات اإلحصــائية اجلغرافيــة املكانيــة يف  ترســيخ إطــار عــاملي حنــوالعمــل   )ـه(  
  يار رمسي (أثارا نيوزيلندا)؛شكل مع

ــد  املوافقــة علــى    )و(   ــة  جليضــم حمــددات  وضــع نظــام وحي ــع الســمات اجلغرافي مي
ــة،  ــة مالئمــة لضــبط الوقــت واإلصــدارات (أثارهــا املكتــب اإلحصــائي     مبــا يف ذلــكاملكاني آلي

  لالحتاد األورويب)؛

نيــة ذات الصــلة تعزيــز الظــروف املواتيــة للوصــول إىل البيانــات اجلغرافيــة املكا   )ز(  
ضـع اإلطـار لتحقيقهـا (أثارهـا املكتـب      األغراض اليت و يف سياقواستخدامها  لترميز اجلغرايفبا

  اإلحصائي لالحتاد األورويب)؛  

اجلغرافيــة واجلغرافيــة املكانيــة الــيت تســتخدمها  العمــل علــى مواءمــة األجســام    )ح(  
  ملرجعي اجلغرايف (أثارا بولندا).األوساط اإلحصائية واجلغرافية املكانية بوصفها إطارها ا

علومـات اجلغرافيـة   املأهداف التنمية املسـتدامة، و عن  رضاناالجتماع أيضا ع قُدم يفو  - ٧
الفريق العامل العاملي املعين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض     وإطار عاملي ووضع  املكانية

باإلطـار العـاملي. وأتـاح العرضـان الفرصـة لفريـق اخلـرباء         ، وعـن الصـالت  اإلحصاءات الرمسيـة 
إلســهام يف إطــار املؤشــرات العامليــة ألهــداف التنميــة  الكفيلــة با ملناقشــة ودراســة أفضــل الســبل

املستدامة، والبيانات الضـخمة، وكـذلك لـربط اإلطـار العـاملي ـذه املبـادرات. وسـعى الفريـق          
املنبثـق عـن   املعين باملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة    فريق العاملال إىل تعيني أحد أعضائه ممثالً له يف

املسـتدامة، وفرقـة العمـل    فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة       
الفريـق العامـل العـاملي املعـين باسـتخدام      املعنية بالصور السـاتلية والبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، و    

فريـــق اخلـــرباء املعـــين بـــإدارة األراضـــي ة، وغـــراض اإلحصـــاءات الرمسيـــالبيانـــات الضـــخمة أل
وإضـافة إىل ذلـك، وافـق فريـق اخلـرباء علـى اإلسـهام يف         ، واليت أنشئت كلها حديثا.وتنظيمها

  .واملواءمة معه نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
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ــدما       - ٨ ــق اخلــرباء ســبل املضــي ق ــاقش فري ــامل يف اون ــار الع ــات اإلحصــائية   يإلط للمعلوم
، مع التركيـز علـى كيفيـة املسـامهة يف إطـار املؤشـرات العامليـة. واتفـق فريـق          واجلغرافية املكانية

  إىل ما يلي: حيتاجاخلرباء على أن كل مبدأ من املبادئ اخلمسة اليت يقوم عليها اإلطار 

بــادئ مجــع األمثلــة علــى الصــعيد الــوطين عــن املمارســات والسياســات وامل         )أ(  
  التوجيهية واملعايري، وحاالت االستخدام؛

  مجع املمارسات واملعايري اإلقليمية والعاملية، حيثما وجدت؛    )ب(  

ن العقبــــات الــــيت ووجهــــت يف تنفيــــذ املبــــادئ وكيــــف مت عــــمجــــع أمثلــــة   )ج(  
  عليها؛    التغلب

  نشر هذه املعلومات على املوقع الشبكي لفريق اخلرباء.  )د(  

خلرباء تكوينه ومدة العضوية فيه ووافق على رئيسني متشـاركني، يعمـل   وناقش فريق ا  - ٩
كـل منــهما لفتـرة ثــالث سـنوات قابلــة للتجديـد لفتــرة إضـافية مــدا ثـالث ســنوات. وتنتــهي       

ومثـــة اقتـــراح باســـتبقاء ، ٢٠١٦الفتـــرة احلاليـــة للرئاســـة التشـــاركية يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
ــدة   ــاش      الرئيســني املشــاركني احلــاليني مل ــه النق ــى توجي ــك سيســاعد عل ــالث ســنوات ألن ذل ث

إقراره مـن جانـب جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات         صوببشأن اإلطار العاملي  واملشاورة
اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي واللجنة اإلحصائية. وأكد فريـق اخلـرباء اسـتمرار برنـامج     

  :لتشمل ما يليبشكل طفيف  وتعديلها هض واليتااستعر، كما قام بعمله احلايل

ــة األوســاط تــوفري منتــدى للتنســيق فيمــا بــني األوســاط اإلحصــائية و     )أ(   اجلغرافي
تحقيـق  املكانية، بغية وضع إطار عـاملي للمعلومـات اإلحصـائية اجلغرافيـة املكانيـة فيمـا يتعلـق ب       

  اجلغرافية املكانية؛  املعلومات املعلومات اإلحصائية وبني تكامل ال

ــاملي         )ب(   ــذ اإلطــار الع ــدما بتنفي ــدفع ق ــة لل ــادئ توجيهي ــراح خطــط عمــل ومب اقت
السياســـات االجتماعيـــة املتعلقـــة باختـــاذ القـــرارات  زيـــادة املعلومـــات الراميـــة إىل دعـــم  بغيـــة

  واالقتصادية والبيئية؛  

ــائلخمتلـــف تســـوية   )ج(   ــات املسـ ــة بالسياسـ ــية و املتعلقـ ــة واملؤسسـ ــلة التقنيـ املتصـ
  تنفيذ اإلطار العاملي، وخباصة املسائل املتعلقة بالسرية؛  سياق يف املعلومات ب

علـى أسـاس أنـه     ٢٠٢٠مواصلة تنفيذ اإلطار العاملي يف جولـة تعـدادات عـام      )د(  
ــل إطــار         ــن قبي ــة م ــادرات العاملي ــدادات األخــرى) واملب ــادرات األخــرى (التع ــى املب ســيطبق عل

  املؤشرات العاملية والبيانات الضخمة.
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ــائية      -  اثالث   ــات اإلحصـــ ــاملي للمعلومـــ ــار عـــ ــع إطـــ ــق بوضـــ ــراح املتعلـــ االقتـــ
  املكانية  واجلغرافية

يف لشـبونة، نـاقش فريـق اخلـرباء      ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٤يف اجللسة الثانيـة، املعقـودة يف     - ١٠
اعتمــاده. بغيــة خيــارات تتعلــق بوضــع إطــار عــاملي للمعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة 

قشة اإلطار األسـترايل لإلحصـاءات املكانيـة، والنمـوذج العـام الـذي وضـعه        وجرى عرض ومنا
االحتاد األورويب إلجراءات العمل اإلحصائية، ومنـوذج إطـار اإلحصـاءات اجليولوجيـة الوطنيـة      

ثالثــة أشــكال خمتلفــة لإلطــار املزمــع وضــعه. واتفــق فريــق اخلــرباء علــى   اللمكســيك، باعتبارهــ
اد إطــار عــاملي للمعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة  وضــع برنــامج عمــل مــن أجــل إعــد 

علــى االضــطالع  يتضــمن جوانــب مــن النمــاذج الثالثــة. ووافــق املكتــب األســترايل لإلحصــاء  
  بربنامج العمل هذا وتقدمي اقتراح بوضع إطار عاملي من خالل فريق اخلرباء.

يف كــانون  بشــأنه لتشــاورعلــى أعضــائه ل لالقتــراحمشــروع أول وعمــم فريــق اخلــرباء   - ١١
مشروع أويل لإلطـار املقتـرح إىل اللجنـة اإلحصـائية يف دورـا       مث قدم. ٢٠١٥األول/ديسمرب 

ــني   ــابعة واألربعـ ــودةالسـ ــارس  املعقـ ــية.     ٢٠١٦يف آذار/مـ ــات أساسـ ــة معلومـ ــاره وثيقـ باعتبـ
للتشـاور   هوواصـل تعزيـزه وأعـد    ذلـك االقتـراح  اسـتعرض فريـق اخلـرباء، يف اجتماعـه الثالـث      و

مشــاورة عامليــة مــع  حينئــذ علــى الصــعيد العــاملي. ووافقــت شــعبة اإلحصــاءات علــى أن جتــري
اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة، ـدف تقـدمي إطـار عـاملي        املهنية يف جمـال املعلومـات   األوساط 

غرافيــة إدارة املعلومــات اجلبـ  املعنيــةللمعلومـات اإلحصــائية واجلغرافيـة املكانيــة إىل جلنــة اخلـرباء    
  من أجل اعتماده. ٢٠١٦املكانية على الصعيد العاملي وإىل اللجنة اإلحصائية يف عام 

، أجــرت شــعبة اإلحصــاءات املشــاورة العامليــة بشــأن اإلطــار       ٢٠١٦ويف أيار/مــايو   - ١٢
، وشاركت فيها األوسـاط اإلحصـائية   للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية العاملي املقترح

شـــعبة عـــددا مشـــجعا جـــدا مـــن الـــردود (تتجـــاوز الاجلغرافيـــة املكانيـــة. وتلقـــت  واألوســـاط
ردا)، تتراوح بني الدعم الكامل والدعم املشفوع بتعليقات وتوصيات وتسـويات. وكـان    ٥٨

  املبادئ هي:وهذه هناك توافق يف اآلراء بشأن املبادئ التوجيهية اخلمسة اليت ترسي اإلطار. 

هلياكـــــل األساســـــية اجلغرافيـــــة املكانيـــــة األساســـــية : اســـــتخدام ا١املبـــــدأ   )أ(  
  اجلغرايف؛  والترميز

ــع : ٢املبــــدأ   )ب(   ــة   مجــ ــا يف بيئــ ــدات املرمــــزة جغرافيــ بيانــــات ســــجالت الوحــ
  البيانات؛  إلدارة

  مناطق جغرافية مشتركة لغرض تعميم اإلحصاءات؛حتديد : ٣املبدأ   )ج(  
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  ات ومعرفات البيانات؛  لتشغيل املشترك للبيانلمعايري وضع : ٤املبدأ   )د(  

ــدأ   )ـه(   ــوافر : ٥املبــ ــاءات تــ ــددة إحصــ ــحمــ ــ اجغرافيــ ــا  امكانيــ ــول إليهــ  والوصــ
  بسهولة.  واستخدامها

وبعد ذلك، قام فريق اخلرباء بتنقيح اإلطـار العـاملي للمعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة        - ١٣
ــان   ــتوعب قـــدر اإلمكـ ــة مـــن أجـــل أن يسـ ــة ، املكانيـ ــة الزمنيـ ــر املهلـ ــات  ،بســـبب قصـ التعليقـ

والتعديالت املنبثقة عـن املشـاورة العامليـة. مث قُـدم اإلطـار إىل جلنـة اخلـرباء يف دورـا السادسـة          
ــة اعتمــاده. وســعى الفريــق أيضــا إىل      وإىل اللجنــة اإلحصــائية يف دورــا الثامنــة واألربعــني بغي

العاملي، وتشجيع ودعـم  دعم اإلطار  توضيح اخلطط املقبلة املتعلقة بتجميع املواد اليت من شأا
تنفيذه يف سياق مبادرات عامليـة مـن قبيـل إطـار املؤشـرات العامليـة لألهـداف التنميـة املسـتدامة          

  .٢٠٢٠لعام  واملساكن وجولة تعدادات السكان
    

إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة    ب املعنيةجنة اخلرباء لل الدورة السادسة  - رابعا   
  على الصعيد العاملي

جلنـة   أشـادت ، ٢٠١٦يف الدورة السادسة، اليت عقدت يف نيويورك يف آب/أغسـطس    - ١٤
ملـا أحـرزه   فريـق اخلـرباء   ب املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـى الصـعيد العـاملي    اخلرباء

عـن   ت أسـفر يتاملشاورة العاملية بشأن اإلطار العـاملي، الـ  فيما يتصل ب، وال سيما من تقدم كبري
كبري من الردود من األوسـاط اإلحصـائية واألوسـاط اجلغرافيـة املكانيـة علـى حـد سـواء.         عدد 

 وجولـة تعـدادات السـكان    ٢٠٣٠أن خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     أيضا جمددا اللجنة وأكدت
تشــكالن عــاملني مهمــني مــن عوامــل حتقيــق التكامــل بــني املعلومــات   ٢٠٢٠لعــام  واملســاكن

غرافية املكانية مبا يدعم عملية اختاذ القـرارات القائمـة علـى األدلـة يف     اإلحصائية واملعلومات اجل
، علـى الصـعيدين الـوطين والعـاملي، ومـن عوامـل       العامـة منـها واخلاصـة   العديد من القطاعـات،  

ــات       ــات اإلحصــائية ووكــاالت البيان ــادة التنســيق والتعــاون املؤسســيني بــني وكــاالت البيان زي
  عنية أخرى.اجلغرافية املكانية وجهات م

ــا      - ١٥ ــدت جلنــــة اخلــــرباء يف قرارهــ ، الفصــــل األول، E/2016/46(انظــــر  ٦/١٠٧اعتمــ
بــاء) املبــادئ التوجيهيــة اخلمســة علــى النحــو املشــار إليــه يف تقريــر فريــق اخلــرباء (انظــر   الفــرع

E/C.20/2016/9 اإلطــار العــاملي للمعلومــات اإلحصــائية  يقــوم عليــه)، باعتبارهــا األســاس الــذي
واجلغرافية املكانية، وأعربت عن تطلعها أن يـتم اإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز بشـأن هـذا اإلطـار         

ا املقبلـتني يف  إىل كل من اللجنة اإلحصائية وجلنة اخلرباء ملواصلة النظر فيه وإقراره يف دورتيهمـ 
  .٢٠١٧عام 
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على تعديل اختصاصات فريـق اخلـرباء فيمـا يتعلـق بتكوينـه       ووافقت جلنة اخلرباء أيضا  - ١٦
، وعلى االقتراح باسـتبقاء الرئيسـني املشـاركني احلـاليني لفتـرة إضـافية مـدا        العضوية فيهومدة 

  ثالث سنوات.
  

  االستنتاجات وآفاق املستقبل  - خامسا   

جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الصـعيد العـاملي، يف       أقرت   - ١٧
، بأمهيـة اسـتمرار عمـل فريـق اخلـرباء، مـع التركيـز علـى تعزيـز وتنفيـذ اإلطـار            ٦/١٠٧قرارها 

العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية، وفيمـا يتعلـق بعمليـة التنفيـذ، شـجعت فريـق       
ــليمة،     اخلـــرباء ــادل املمارســـات السـ ــاء القـــدرات وإدارة املعـــارف وتبـ علـــى التركيـــز علـــى بنـ

كاســتخدام األدوات التكنولوجيــة، وفيمــا يتعلــق بعمليــة التعزيــز، شــجعت بقــوة فريــق اخلــرباء  
على االستفادة من أعمال هيئات أخرى على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وعلـى متكـني تلـك    

  ورها من عمل فريق اخلرباء.اهليئات من االستفادة بد

ــة املســتوى        - ١٨ ــة رفيع ــة املكاني ــات اإلحصــائية واجلغرافي ــاملي للمعلوم ــادئ اإلطــار الع ومب
مبا يكفي من مرونـة حبيـث ميكـن تكييفهـا مـع طائفـة عريضـة مـن السـياقات القطريـة            تصفوت
ع، فـيمكن تطبيقهـا   اإلقليمية وتطبيقها عليها. ونظرا لإلبقاء على تلك املبادئ بطابعها اجلـام  أو

على الظروف احمللية، مع االستمرار يف التشجيع على استخدام املعايري والطرائـق الدوليـة. وقـد    
 أطـرا  ونيوزيلنـدا  ،واملكسـيك  ،ومصـر  ،املتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  ،أعدت بلدان مثل أستراليا

ــار، يف ذلــك أخــذ ومــع. الــوطين الصــعيد علــى الســتخدامها مماثلــة  فريــق عضــاءأ اتفــق االعتب
عـداد أمثلـة علـى املسـتوى     إ علـى  ،٢٠١٦ أبريـل /نيسـان  يف املعقود الثالث اجتماعه يف اخلرباء،

القطري، تبين بالتفصيل طريقة استخدامهم تلك املبادئ يف سـياق إعـداد مـدخالت لألوسـاط     
ا يتعلـق  العاملية األوسع نطاقا. وقد أعد املكتب األسترايل لإلحصاء منوذجا لألمثلة القطريـة فيمـ  

مـن املبـادئ اخلمسـة، ويقـوم فريـق اخلـرباء حاليـا باختبـاره وإقـراره. وسـيوزع هـذا             مبـدأ  بكل
النموذج على الصـعيد العـاملي يف املسـتقبل القريـب، وسـوف يسـهم يف إدارة املعـارف وتبـادل         

  املمارسات السليمة.

ة اإلحصـائية علـى   فريـق اخلـرباء، مـع اللجنـ     وتواصل جلنة اخلرباء العمل، بفضل جهود  - ١٩
إجنــاز األعمــال اهلامــة املتعلقــة بوضــع إطــار عــاملي للمعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة    

حتقيــق التكامــل بــني املعلومــات اإلحصــائية واملعلومــات عامليــا لــتمكِّن مــن ليكــون آليــة متســقة 
ــة     ــة املكانيــة. وميثــل هــذا العمــل خطــوة حنــو إنشــاء هياكــل أساســية عاملي للمعلومــات  اجلغرافي
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، مبا فيها البيانـات الضـخمة، إىل جانـب    بأنواعها املختلفة لتحقيق التكامل بني مصادر البيانات
  إطار جغرايف مكاين مرجعي واضح يليب احتياجات اتمع العاملي وخطط التنمية.

 هختــــاذبا وأقرهــــاأمهيــــة هــــذه اجلهــــود ب الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعيوســــلَّم   - ٢٠
بشأن تعزيز الترتيبات املؤسسية يف جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة؛   ٢٠١٦/٢٧ القرار

 وإجـراءات حتقيـق  وسلَّم بأمهية تعزيز بناء القدرات يف جمال إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة    
ر التكامـل اإلحصــائي ذات الصــلة، وال سـيما يف البلــدان الناميــة. وفيمـا نــوه الــس بتزايــد دو   

جلنة اخلرباء وأمهيتها، فقد طلب منها أن تقدم إليه يف موعد ال يتجـاوز مخـس سـنوات، تقريـرا     
عن تنفيذ هـذا القـرار، وعـن اجلهـود املتواصـلة الـيت تبـذهلا للعمـل مـع اللجنـة اإلحصـائية علـى             

  حتقيق التكامل بني نظم املعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات اإلحصائية.

ــة       ويقــدم  - ٢١ ــر. واللجن ــة معلومــات أساســية هلــذا التقري ــاره وثيق ــة باعتب اإلطــار إىل اللجن
اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما بتقدم العمل احملـرز علـى وضـع اإلطـار واملشـاورة الدوليـة       
اليت أجريت يف ذلك الصدد، دف إقرار املبادئ التوجيهية اخلمسـة لإلطـار، وتقـدمي تعليقـات     

  حيرزه فريق اخلرباء بشأن عمله على تعزيز اإلطار وتنفيذه.على التقدم الذي 
    

  النقاط املطروحة للمناقشة  - سادسا   

  اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:  - ٢٢

اإلحاطة علمـا بـالتقرير والتقـدم الـذي حيـرزه فريـق اخلـرباء املعـين بتكامـل            )أ(  

  املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛

ــراب   )ب(   ــن آرائهـــ اإلعـ ــاملي      اعـ ــار العـ ــياق اإلطـ ــرز يف سـ ــدم احملـ ــأن التقـ بشـ

للمعلومات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة وإقـرار املبـادئ التوجيهيـة اخلمسـة علـى النحـو          

الذي اعتمدته جلنـة خـرباء األمـم املتحـدة املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى           

    عاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛الصعيد العاملي بوصفها أساس اإلطار ال

تقدمي تعليقات بشأن التقـدم الـذي حيـرزه الفريـق اخلـرباء يف تعزيـز وتنفيـذ          )ج(  

  اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية.

 


