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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٨-٥
 *)ط( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

بنود للعلم: تكامل المعلومات اإلحصائية 
    والجغرافية المكانية

 تقرير فريق الخبراء المعني بتكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية  
  

 مذكرة من األمين العام  
 

وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  ٢٠١٨/٢٢7وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
بأن حييل فيما يلي تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصـــــــــــايية واانرافية املكا ية  ويقد م  العام

 لأل شطة اليت اضطلع هبا منذ الدورة التاسعة واألربعني للجنة اإلحصايية، وفقاً فريق اخلرباء يف تقريره موجزاً 
  وقد ركز فريق اخلرباء يف عمله على مواصــلة وضــع املبادم اخلمســة للعار العاملي 4٩/١٢١ملقرر اللجنة 

اإلعار للمعلومات اإلحصــــــــــــايية واانرافية املكا ية وعلى دوره يف دعم عايأة واســــــــــــعة من   شــــــــــــطة تنأيذ 
  وســــــــــــتناق   ٢٠٢٠ واعتماده فيما يتعلق بأهداف التنمية املســــــــــــتدامة وجولة التعدادات الســــــــــــكا ية لعام

مســـودة  ولية للمبادم اخلمســـة للعار العاملي للمعلومات اإلحصـــايية واانرافية املكا ية يف مناســـبة جا بية 
ذلك، يستعرض فريق اخلرباء مشاريعه  تُعقد على هام  الدورة اخلمسني للجنة اإلحصايية  وباإلضافة إىل

القصـــوة والطويلة األجل الرامية إىل ققيق قابلية التشـــنيل البيين للمعلومات اإلحصـــايية واانرافية املكا ية، 
وإقامة روابط مع غو ذلك من خرباء معنيني وعمليات ذات صـــلة يف تاالت  خرت تتعلق بعمله، فا في ا 

رث واملناخ  واللجنة مدعوة إىل  ن قيط علماً بالتقدم الذي  حرزه فريق اخلرباء اإلحصــاءات املتعلقة بالكوا
يف وضع املبادم اخلمسة للعار العاملي للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية وتنأيذ اإلعار، ويف تعزيز 

 وتنسيق األ شطة يف تال تكامل املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 
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 تقرير فريق الخبراء المعني بتكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية  
  

 مقدمة -    أوال 

، يتــــألي فريق اخلرباء املعين بتكــــامــــل املعلومــــات 44/١٠١عماًل فقرر اللجنــــة اإلحصــــــــــــــــــاييــــة  - ١
كا ية على السواء يف اإلحصايية واانرافية املكا ية من  عضاء من األوساط امل نية اإلحصايية واانرافية امل

، تقارير ٢٠١3 الدول األعضـــــاء واملنامات الدولية ذات الصـــــلة  ويقد م فريق اخلرباء، منذ إ شـــــايه يف عام
إىل كل من اللجنة اإلحصـــــــايية وانة اخلرباء املعنية بملدارة املعلومات اانرافية املكا ية على الصـــــــعيد العاملي 

  يف الدورات السنوية لكل من ما 

تتمثل األهداف وامل ام العامة لأريق اخلرباء يف متابعة تنأيذ اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــايية و  - ٢
مع العلم   ــه ســــــــــــــينطبق على مبــادرات  خرت،  ٢٠٢٠ واانرافيــة املكــا يــة وتطبيقــه يف جولــة تعــدادات عــام

، وعلى تنأيذ خطة التنمية في ا تعدادات  خرت، من قبيل التعدادات الزراعية والتعدادات االقتصـــــــــــــــادية فا
تعزيز والية فريق اخلرباء ليصـــب   4٨/١٠٨  وباإلضـــافة إىل ذلك، جرت عمالً باملقرر ٢٠3٠ املســـتدامة لعام

  فريق التنسيق الشامل اميع األ شطة يف تال تكامل املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 

 لأل شـــطة اليت اضـــطلع هبا منذ الدورة التاســـعة واألربعني ويف هذا التقرير، يقد م فريق اخلرباء موجزاً  - 3
 للجنـــة، فـــا يف ذلـــك املقررات الصـــــــــــــــــادرة عن الـــدورة الثـــامنـــة للجنـــة اخلرباء املعقودة يف  يويور  يف آ /

بالصـــني يف تشـــرين  والنتايج الرييســـية لالجتماخل اخلامس لأريق اخلرباء املعقود يف ديكن  ٢٠١٨   غســـطس
على هام  مؤمتر األمم املتحدة العاملي للمعلومات اانرافية املكا ية  واســـــــــــــــتعرض  ٢٠١٨الثاين/ وفمرب 

فريق اخلرباء وعزز التقدم الذي  حرزه يف وضــــــــــع املبادم اخلمســــــــــة للعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــايية 
لة على صــــــــعيد   شــــــــطة تعزيز اإلعار واعتماده وبناء واانرافية املكا ية، واســــــــتعرض اا ود اإلقليمية املبذو 

القدرات املتصلة به، و ار يف كيأية إجناز املشاريع القصوة والطويلة األجل الرامية إىل ققيق قابلية التشنيل 
البيين للمعلومات اإلحصـــــــــايية واانرافية املكا ية  وســـــــــتناق   مســـــــــودة  ولية للمبادم اخلمســـــــــة للعار يف 

ية تُعقد على هام  الدورة اخلمســـــــني للجنة اإلحصـــــــايية  واللجنة مدعوة إىل  ن قيط علماً مناســـــــبة جا ب
 بالتقدم الذي  حرزه فريق اخلرباء يف تال تكامل املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 

  
  الدورة الثامنة للجنة الخبراء -    ثانيا 

، التقدم القي م احملرز ٢٠١٨تمد يف آ / غســـــطس ، املع٨/١٠٨الحات انة اخلرباء يف مقررها  - 4
من  جل زيادة تطوير اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية عن عريق  فرقة العمل املعنية 
باملبادم اخلمســـــــــــــة، و قر ت املشـــــــــــــاريع القصـــــــــــــوة والطويلة األجل الرامية إىل ققيق قابلية التشـــــــــــــنيل البيين 

ايية واانرافية املكا ية اليت ُعرضـــت على اللجنة اإلحصـــايية  ول مرة يف دوراا التاســـعة للمعلومات اإلحصـــ
اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية ”واألربعني  وعرض فريق اخلرباء من خالل الورقة املعنو ة 
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سية ملحقة بتقريره إىل انة ، اليت قد م ا كوثيقة معلومات  سا(١)“املكا ية: الربط بني اإلحصاءات واملكان
اخلرباء، احلالة الراهنة للعار واخلطط املتعلقة به، وحدد دراسات إفرادية قامت من خالهلا  سرتاليا وجنو  

  فريقيا والسويد ومصر واملكسيك و يوزيلندا باإلبالغ عن الدروس املستأادة من تنأيذ اإلعار 
اخلرباء احلالية وتاالت تركيزها الرييســية الســتة،  ال وهي: ودعمت انة اخلرباء توجُّه   شــطة فريق  - ٥
زيادة مشاركة األوساط املعنية باانرافيا املكا ية يف إعار بر امج عمل فريق اخلرباء؛ ) ( وضع املبادم  ) (

ة اخلمســـــة للعار العاملي للمعلومات اإلحصـــــايية واانرافية املكا ية؛ )مل( تنأيذ املشـــــاريع القصـــــوة والطويل
؛ )د( تشــــــجيع (٢)األجل الرامية إىل ققيق قابلية التشــــــنيل البيين للمعلومات اإلحصــــــايية واانرافية املكا ية

اعتماد اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــــــايية واانرافية املكا ية؛ ) ( تعزيز   شــــــــــــــطة بناء القدرات اليت 
؛ )و( دعم توسيع ٢٠٢٠ اكن لعاموجولة تعدادات السكان واملس ٢٠3٠ تدعم وتس  ل تنأيذ خطة عام

 طاق عمل فريق اخلرباء ليصـــــــــــــب  فريق التنســـــــــــــيق الشـــــــــــــامل اميع األ شـــــــــــــطة يف تال تكامل املعلومات 
اإلحصــــــــــايية واانرافية املكا ية  وبناًء على ذلك، ينار فريق اخلرباء اةن يف مواصــــــــــلة تنأيذ اإلعار العاملي 

 للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 

وشــــــجعت انة اخلرباء فريق  اخلرباء على مواصــــــلة العمل مع الأريق العامل املقرتع إ شــــــا ه واملعين  - 6
، مشوة إىل  ن املشاريع املتعلقة (3)باجملال اإلحصايي التابع لالقاد املعين باملعايو اانرافية املكا ية املأتوحة

تعكس صـــــالت التعاون والشـــــراكة املباشـــــرة بني األوســـــاط التشـــــنيل البيين اليت يقرتح ا فريق اخلرباء  بقابلية
اإلحصــــــايية واألوســــــاط املعنية باانرافيا املكا ية  وشــــــجعت اللجنة  يضــــــاً فريق اخلرباء على النار يف إقامة 
عالقات مع غو ذلك من خرباء معنيني وعمليات ذات صـــــــلة يف تاالت تشـــــــمل اإلحصـــــــاءات املتصـــــــلة 

 بالكوارث وتنو املناخ 
وعلى هام  الدورة الثـامنـة للجنـة اخلرباء، عقـد فريق اخلرباء منـاســـــــــــــــبـة جا بيـة بشــــــــــــــــأن تكـامل  - 7

املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية  و تاحت هذه املناسبة زيادة تعزيز وف م اإلعار العاملي للمعلومات 
اخلرباء ضــــــــمن عمل األوســــــــاط اإلحصــــــــايية واانرافية املكا ية وإدمامل بر امج العمل األوســــــــع  طاقاً لأريق 

 املعنية باانرافيا املكا ية  

__________ 

-http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Globalمتــــــــاحــــــــة على الرابط التــــــــا :  (١) 

Statistical-Geospatial-Framework-July-2018.pdf  
هذه املشـــــاريع مســـــتمدة من توصـــــيات ُوضـــــعت يف حلقة العمل املتعلقة بتكامل املعايو اإلحصـــــايية واانرافية املكا ية، اليت  (٢) 

اشـــــــــــرتكت يف تنايم ا اللجنة االقتصـــــــــــادية ألوروبا واللجنة اإلقليمية ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اانرافية املكا ية 
-http://ggim.un.org/meetings/GGIM روبــا، و قر اــا انـــة اخلرباء يف دوراــا الثـــامنــة )ا ار: و  - على الصـــــــــــــــعيـــد العـــاملي

committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-11-Add_1_Integration_of_geospatial_statistical 

_and_other_related_information.pdf) ) 
االقاد املعين باملعايو اانرافية املكا ية املأتوحة منامة دولية غو رحبية ملتزمة بتوفو معايو مأتوحة ذات جودة لألوســـــــــــــــاط  (3) 

العاملية املعنية باانرافيا املكا ية  وتوضــــــــع هذه املعايو عن عريق عملية توافق يف اةراء وشكن ألي  شــــــــ   الوصــــــــول إلي ا 
 الست دام ا من  جل قسني تقاسم البيا ات اانرافية املكا ية يف العامل  www.opengeospatial.orgبس ولة من املوقع 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Global-Statistical-Geospatial-Framework-July-2018.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Global-Statistical-Geospatial-Framework-July-2018.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-11-Add_1_Integration_of_geospatial_statistical_and_other_related_information.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-11-Add_1_Integration_of_geospatial_statistical_and_other_related_information.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-11-Add_1_Integration_of_geospatial_statistical_and_other_related_information.pdf
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اإلعار املتكامل للمعلومات  ٨/١١3ويف تال ذي صــــــــلة، اعتمدت انة اخلرباء فوج  مقررها  - ٨
، الذي اشــــــــــــرت  يف وضــــــــــــعه كل من األمم املتحدة والبنك الدو  كدليل ســــــــــــياســــــــــــا  (4)اانرافية املكا ية

لدول األعضــــــــــــــاء كمرجع عند تطوير وتعزيز  ُُام ا وقدرااا الوعنية اســــــــــــــرتاتيجي شــــــــــــــامل تســــــــــــــتعني به ا
الوعنيـــة يف تـــال إدارة املعلومـــات اانرافيـــة املكـــا يـــة  وشكن  ن يوفر اإلعـــار املتكـــامـــل للمعلومــات  ودون

ول اانرافيـــة املكـــا يـــة آليـــة مؤاتيـــة لتعزيز اإلدارة والقـــدرات يف تـــال املعلومـــات اانرافيـــة املكـــا يـــة يف الـــد
األعضـــــــــــاء، وبالتا ، دعم التشـــــــــــنيل البيين للمعلومات اإلحصـــــــــــايية واانرافية املكا ية وتكامل ا  ويتألي 
اإلعــار املتكــامــل للمعلومــات اانرافيــة املكــا يــة من ثالث وثــايق منأصـــــــــــــــلــة لكن ــا مرتابطــة، هي: إعــار 

عار االســـــــــرتاتيجي اســـــــــرتاتيجي شـــــــــامل؛ ودليل للتنأيذ؛ وخطط عمل على الصـــــــــعيد القطري  ويتألي اإل
الشامل من سبعة مبادم رييسية ومثا ية  هداف وتسعة مسارات اسرتاتيجية شكن للحكومات  ن تت ذها 
ســبيال إىل وضــع اارســات وســياســات  كثر فعالية يف إدارة املعلومات اانرافية املكا ية  وســيشــك ل اإلعار 

اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية  الرفيع املســــــــتوت هذا  داة متكينية ملواصــــــــلة اعتماد وتنأيذ
املكا ية من خالل تعزيز قدرات الوكاالت الوعنية للمعلومات اانرافية املكا ية، إىل جا   األعر والربامج 

 القايمة اليت تعزز قدرات املكات  اإلحصايية الوعنية 
  

 والجغرافية المكانيةوضع اإلطار العالمي للمعلومات اإلحصائية  - ثالثا   
اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصـــــــايية واانرافية املكا ية هو إعار قايم على املبادم  قر ته اللجنة  - ٩

ــــة يف مقررهــــا  ــــة اخلرباء يف مقررهــــا  ٢٠١7 يف عــــام 4٨/١٠٨اإلحصــــــــــــــــــايي ــــه ان يف  6/١٠7واعتمــــدت
، ٢٠١7ستوك ومل يف تشرين الثاين/ وفمرب    وشك ل فريق اخلرباء يف اجتماعه الرابع، املعقود يف٢٠١6 عام

ل إلي ا    فرقة عمل لكل مبد  من املبادم اخلمســـــــــــــــة للعار، وُكل أت كل فرقة عمل بوضـــــــــــــــع املبد  املوك 
 فرقة العمل اثنان من  عضــاء فريق اخلرباء وا ضــم إلي ا  عضــاء آخرون حســ  االقتضــاء  وقادت كل  وقاد

ك ل إلي ا، يف إعار مشـــاورات واســـعة على  طاق فريق اخلرباء، وذلك من فرقة عمل عملية صـــياغة املبد  املو 
خالل مداوالت عرب اإل رت ت حســــــــــــــ  احلاجة وعند االقتضــــــــــــــاء  و  شــــــــــــــأ فريق اخلرباء، عق  اجتماعه 

 اخلامس، فريق قرير لوضع ورقة موحدة بشأن املبادم يف إعار التحضو لعملية التشاور العاملية 
بادم اخلمســــــة للعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــايية واانرافية املكا ية ومعلومات وفيما يلي امل  - ١٠

 مستكملة من  فرقة العمل املعنية باملبادم 
 

 ١المبدأ   
 استخدام البنى التحتية الجغرافية المكانية األساسية والترميز الجغرافي  

إ شــاء بحت قتية تتي  ققيق قابلية التشــنيل وضــعت املكســيك و ملا يا هذا املبد ، الذي يركز على  - ١١
البيين للمعلومات اإلحصـــــــــــــايية واانرافية املكا ية  وتدعم هذه البنية التحتية إ شـــــــــــــاء  وتوفو عناوين مادية 

املباين ) و  ي عناصـــر  خرت من عناصـــر املواقع( قياســـية عالية ااودة،  حمددات مكا ية للممتلكات  و  و
__________ 

-http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Part%201متـــــــاع على الرابط التـــــــا :  (4) 

IGIF-Overarching-Strategic-Framework-24July2018.pdf  

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Part%201-IGIF-Overarching-Strategic-Framework-24July2018.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/Part%201-IGIF-Overarching-Strategic-Framework-24July2018.pdf
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 قاط الداللة على الشـــــــبكة الرتبيعية بدقة  وتتي  إضـــــــافة ختم  يني اإلحداثيات  واألمر الذي يســـــــم  بتع
 الوقت والتاريخ  يضاً قديد الوحدة من حيث الزمان واملكان 

 
 2المبدأ   
 جمع بيانات سجالت الوحدات المرمزة جغرافيا  في بيئة إلدارة البيانات   

، ١دعم، باســــــت دام البحت التحتية الواردة يف املبد  وضــــــعت  ســــــرتاليا والســــــويد هذا املبد ؛ وهو ي - ١٢
منطقة جنرافية  ربط كل ســـجل من ســـجالت الوحدات اإلحصـــايية بنقاط داللة جنرافية )مثل إحداثية  و

ربط ا  صـــنوة( تتي  تطبيق اإلحصـــاءات على  ي ســـياق جنرايف  وهذا األمر ســـيدعم تكامل البيا ات  و
 تيجة  ن التحديات اليت تنشـــأ بنشـــوء تقســـيمات جنرافية جديدة  ومن مصـــادر  خرت للبيا ات و أي م

 تنوات يف التقسيمات اانرافية املوجودة 
 

 3المبدأ   
 تقسيم جغرافي موحد لغرض تعميم اإلحصاءات   

وضــــــعت بولندا وكندا هذا املبد ، الذي حيدد تعاريي املناعق اانرافية وصميع/تصــــــنيي البيا ات  - ١3
وســـيكأل وجود تموعة مشـــرتكة من التقســـيمات اانرافية إتاحة بيا ات إحصـــايية حمددة  حســـ  املناعق 

جنرافيـاً مكـا يـاً على مو متســـــــــــــــق وإمكـا يـة تكـامـل هـذه البيـا ـات على املســـــــــــــــتوت الكلي، وســـــــــــــــيمك ن 
 املســـت دمني من التنقي  يف املعلومات اإلحصـــايية ومن الوصـــول إلي ا وققيق تكامل ا وقليل ا وتصـــويرها

 بيا ياً بطريقة سلسة يف التقسيمات اانرافية ذات االهتمام 
 

 4المبدأ   
 قابلية التشغيل البيني اإلحصائية والجغرافية المكانية )البيانات والمعايير والعمليات والمنظمات(  

وضــــع املكت  اإلحصــــايي لالقاد األوروة واللجنة االقتصــــادية ألوروبا هذا املبد ، الذي يســــم   - ١4
بزيادة توحيد البيا ات وقابليت ا للتشـــــــنيل البيين، األمر الذي ســـــــيؤدي إىل قســـــــني كأاءة عمليات وضـــــــع 
ـــا ـــات اانرافيـــة املكـــا يـــة والتنقيـــ  في ـــا وققيق تكـــامل ـــا  ـــًا والبي ـــًا مكـــا ي اإلحصـــــــــــــــــاءات احملـــددة جنرافي

تموعة  كرب من البيا ات واسـت دام ا، وتبسـيط تلك العمليات  ويزيد هذا املبد   يضـاً احتماالت تطبيق 
والتكنولوجيات، اا يتي  توافر تموعة  وســــــع من املعلومات اليت يســــــ ل الوصــــــول إلي ا الســــــت دام ا يف 

 عملية صنع القرار 
 

 5المبدأ   
 توافر إحصاءات محددة جغرافيا  مكانيا  يسهل الوصول إليها واستخدامها  

لكة املتحدة لربيطا يا العامى و يرلندا الشـــــــــــمالية هذا وضـــــــــــعت الواليات املتحدة األمريكية واملم - ١٥
ن التنقي  يف اإلحصـــاءات احملددة  املبد ، الذي يدعم القي مني على البيا ات يف  شـــر البيا ات بثقة، وحيســـ 
جنرافياً مكا ياً والوصـــول إلي ا، وال ســـيما من خالل تعزيز اخلدمات الشـــبكية بنية إتاحة إمكا ية الوصـــول 

 ات على مو مقروء آلياً ودينامي، ويدعم قليل وتقييم البيا ات يف عملية صنع القرار إىل البيا 
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 االجتماع الخامس لفريق الخبراء - رابعا   
 تشـــــــــــــــرين الثــاين/ ٢3 و ٢٢ُعقــد االجتمــاخل اخلــامس لأريق اخلرباء يف ديكن  بــالصـــــــــــــــني يوم ي  - ١6

على هام  مؤمتر األمم املتحدة العاملي للمعلومات اانرافية املكا ية، واســـتضـــافته حكومة  ٢٠١٨  وفمرب
  الصني من خالل وزارة املوارد الطبيعية وحكومة مقاععة جيجيا   

وكان اهلدف الرييســـــــــي الجتماخل فريق اخلرباء اال ت اء من عمل  فرقة العمل على صـــــــــعيد وضـــــــــع  - ١7
العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــــايية واانرافية املكا ية، واســــــــــــتعراض  تايج الدورتني  املبادم اخلمســــــــــــة للعار

األخوتني للجنة اإلحصـــــــــــــــايية وانة اخلرباء، واســـــــــــــــتعراض اإلعار املتكامل للمعلومات اانرافية املكا ية، 
ة التعدادات وجول ٢٠3٠ ومناقشـــــــــــــــة التقدم احملرز يف اا ود اليت يبذهلا فريق اخلرباء فيما يتعلق  طة عام

، وغو ذلك من   شــــــــطة ققيق التكامل املتصــــــــلة باملعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية املكا ية  ٢٠٢٠ لعام
بلداً ) ســــــــــــرتاليا و ملا يا و وغندا والربازيل وبولندا وجنو   فريقيا  ١3مشــــــــــــاركاً من  ٢١وحضــــــــــــر االجتماخل 

تحدة(، ومخس منامات إقليمية ودولية والســننال والصــني وعمان والكويت ومصــر واملكســيك واململكة امل
)شعبة اإلحصاءات يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألما ة العامة، وإدارة الدعم امليداين، 
وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان، واللجنة االقتصـــــادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ، واللجنة 

  اثلون عن شبكة القطاخل اخلاص التابعة للجنة اخلرباء االقتصادية ألفريقيا( و 

وقبل االجتماخل الرمسي لأريق اخلرباء، شـــــار  األعضـــــاء يف مؤمتر األمم املتحدة العاملي للمعلومات  - ١٨
اانرافية املكا ية من خالل تنايم جلســـــــــــة عن تكامل املعلومات اإلحصـــــــــــايية واانرافية املكا ية من  جل 

  وحُبث يف االســــــــــــة يف الأوايد املنبثقة عن تعزيز قابلية ٢٠٢٠ ملســــــــــــتدامة وتعدادات عام هداف التنمية ا
التشــــنيل البيين على صــــعيد املعلومات اانرافية املكا ية جملموعات البيا ات اإلحصــــايية واإلدارية واانرافية 

ية املكا ية وغوه من تطورات  املكا ية، واليت يســـ  ل ققيق ا اإلعاُر العاملي للمعلومات اإلحصـــايية واانراف
و وقشـــــــــت يف االســـــــــة  يضـــــــــاً التحديات اليت تواجه مســـــــــت دمي وُمعد ي البيا ات على الصـــــــــعيد الوعين 
واإلقليمي والـدو  يف ققيق التكــامـل بني تموعـات البيــا ـات اإلحصــــــــــــــــاييــة واإلداريـة واانرافيــة املكــا يـة، 

صــــــــنع القرار  و تاحت االســــــــة فرصــــــــة ملواصــــــــلة تعزيز وذلك من  جل توليد  فكار متعمقة وتوجيه عملية 
اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصـــــايية واانرافية املكا ية والتأكيد تدداً على الرســـــالة املشـــــرتكة اهلادفة إىل 
ققيق دمج وتكامل األوســاط املعنية باإلحصــاءات واانرافيا املكا ية  و شــو يف االســة  يضــاً إىل الأرصــة 

ليت تتيح ا عمليات رصــــــــد األرض لدعم اســــــــت الص اإلحصــــــــاءات وتوليدها، وُحث ت املكات  الناشــــــــ ة ا
 اإلحصايية الوعنية على النار يف كيأية اغتنام تلك الأرصة 

ويف االجتماخل الرمسي، تلق ى فريق اخلرباء عروضــــــاً بشــــــأن تطوير العمل اإلقليمي يف  فريقيا و وروبا  - ١٩
لبحر الكاري   و ظ رت هذه العروض إحراز تقدم هايل يف تال تطوير اإلعار و مريكا الالتينية ومنطقة ا

العاملي للمعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية املكا ية وتنأيذه وققيق تكامله على الصــــــــعيد اإلقليمي  وخالل 
ات املناقشـــــات اليت  عقبت ذلك، ُ شـــــو إىل  ن التبادل اإلقليمي قد يؤدي  يضـــــاً إىل اســـــت الص املمارســـــ

اايدة والأرص، إىل جا   زيادة تطوير القدرات يف خمتلي املناعق  وبناًء على ذلك، شـــــــجع فريق اخلرباء 
بقوة على التآزر والتعاون بني املناعق وداخل ا من  جل تقاســـــــــم اخلربات ودعم تعزيز األ شـــــــــطة اليت ققق 
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علق بتيســـــــــــــــو تنأيذ اإلعار العاملي تكامل املعلومات اإلحصـــــــــــــــايية واانرافية املكا ية، وال ســـــــــــــــيما فيما يت
 للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 

و ار فريق اخلرباء يف التقــدم احملرز منــذ االجتمــاخل الرابع على صـــــــــــــــعيــد قــابليــة التشـــــــــــــــنيــل البيين  - ٢٠
ملعايو للمعلومات اإلحصــــــــــــايية واانرافية املكا ية  واشــــــــــــتمل ذلك على اا ود اليت يبذهلا االقاد املعين با

اانرافية املكا ية املأتوحة، وهو هي ة دولية للمعايو اانرافية املكا ية، من  جل تعزيز وإ شــاء الأريق العامل 
املعين باجملال اإلحصـــايي  حيث ســـيســـعى هذا الأريق العامل إىل قديد املتطلبات واســـت دام حاالت تبني  

املكا ية إدمامل  املعلومات اانرافية املكا ية يف الُناُم كيي شكن  ن تدعم املعايو اإلحصـــــــــــــــايية واانرافية 
اإلحصـايية ألغراض التنقي  والتحليل واالسـت دام على  طاق واسـع  ي سـينار الأريق العامل يف اةليات 

تكييي املعايو والنماذمل املناسبة لدعم تلك املتطلبات  وقد مت التسليم بضرورة  ن تكون  الالزمة لوضع  و
لأريق العامل مســـــــتمدة من األوســـــــاط املعنية باإلحصـــــــاءات واانرافيا املكا ية على حد ســـــــواء؛ عضـــــــوية ا

وســــيكون الأريق مأتوحاً لألعضــــاء وغو األعضــــاء يف االقاد املعين باملعايو اانرافية املكا ية املأتوحة على 
صـــــــايي وفريق اخلرباء  ن يناما مو يتي  وضـــــــع بر امج عمل فعال  ويعتزم الأريق العامل املعين باجملال اإلح

لوضـــع بر امج العمل والشـــروخل يف تنأيذه  ويشـــجع فريق اخلرباء بقوة  ٢٠١٩ معا اجتماخل يُعقد خالل عام
 األوساط اإلحصايية على املشاركة بأاعلية 

وكرر فريق اخلرباء اإلعرا  عن تقديره للج ود الطوعية اليت يبذهلا  عضـــــــــــــــا ه، وشـــــــــــــــجع م على  - ٢١
لتزام باملشاركة الكاملة يف   شطته، مشدداً على قيمة تلك اإلس امات يف إحراز تقدم فعال يف مواصلة اال

تنأيذ بر امج العمل املنشــــــود الذي  قر ته اللجنة اإلحصــــــايية وانة اخلرباء  وعل  فريق اخلرباء إىل  عضــــــايه 
خالل ترمجة الوثايق على تقدمي مزيد من اإلســـــــــــــ امات من الناحية العملية والتقنية على حد ســـــــــــــواء، من 

ســبيل املثال  وعل  إىل األما ة العامة واا ات األخرت صــاحبة املصــلحة اســتكشــاف فرص لتوفو املوارد 
 من  جل دعم بر امج عمله  

وعو ر فريق اخلرباء موقع ويكي على اإل رت ت من  جل التوســـــــــــــع يف  عماله على صـــــــــــــعيد التعزيز  - ٢٢
ارير فريق اخلرباء و واتج  عماله ودراســــــات احلالة اإلفرادية اليت بري ا بشــــــأن واالتصــــــال  وســــــيوث ق املوقع تق

تنأيذ اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصـــــــــــايية واانرافية املكا ية وغوها من الدراســـــــــــات والورقات يف تال 
مة النار يف اإلحصـــــــــاءات واانرافيا املكا ية  وقد تســـــــــاءل فريق اخلرباء عما إذا كان يف وســـــــــع األما ة العا

وضـــــع إوذمل إداري الســـــت دام موقع الويكي فا يتي  تعزيز عملية تعميم املعلومات على الدول األعضـــــاء 
 واام ور العام، وكذلك توفو مساحة للتعاون تسم  لأريق اخلرباء بتطوير  واتج عمله امل تلأة 

يــة املكــا يــة، وخل  إىل  ن هنــا  و ــاق  فريق اخلرباء  ةيــة اإلعــار املتكــامــل للمعلومــات اانراف - ٢3
فرصـــــــــة مؤاتية قوية بأن يدعم ذلك اإلعار تنأيذ اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصـــــــــايية واانرافية املكا ية 
وتكامل املعلومات اإلحصـــايية واانرافية املكا ية بشـــكل  وســـع  ويف املناقشـــة اليت  عقبت ذلك، ُ شـــو إىل 

عاريي للمصــــــطلحات مشــــــرتكة بني األوســــــاط املعنية باإلحصــــــاءات وجود حاجة ماســــــة لتوفو مأردات وت
واانرافيـا املكـا يـة  فمن شــــــــــــــــأن ذلـك  ن يعزز ج ود ققيق التكـامـل وقـابليـة التشـــــــــــــــنيـل البيين بني تلك 

 إىل التكامل يف األوساط املعنية باإلحصاءات واانرافيا املكا ية  األوساط، اا ييس ر اخلطوات املأضية
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ناقشـــــــــــــــات املتعلقة بتكامل املعلومات اإلحصـــــــــــــــايية واانرافية املكا ية فيما بعد على وركزت امل - ٢4
االحتياجات األســـــاســـــية يف تال البيا ات لكل من املكات  اإلحصـــــايية الوعنية والوكاالت الوعنية لرســـــم 

 ةية بالنة  (٥)ملكا يةاخلرايط/املعلومات اانرافية املكا ية  وللمواضـــــــيع العاملية الرييســـــــية للبيا ات اانرافية ا
)اســـــت دام البحت التحتية اانرافية املكا ية األســـــاســـــية والرتميز اانرايف( من مبادم اإلعار  ١يف دعم املبد  

العاملي للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية، ويف تزويد املكات  اإلحصايية الوعنية والوكاالت الوعنية 
افيــة املكــا يــة فجموعــات من البيــا ــات اانرافيــة املكــا يــة املؤاتيــة لتحقيق لرســـــــــــــــم اخلرايط/املعلومــات اانر 

التكامل يف املعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية املكا ية  و شــــــــار فريق اخلرباء إىل وجود توتر عبيعي بني تلك 
ات املؤســـســـات: فاملكت  اإلحصـــايي الوعين يف العادة يأضـــل التقســـيمات اانرافية املتســـقة )مثل الشـــبك

التقســــــــــــــيمات اانرافية اإلحصــــــــــــــايية املســــــــــــــتقرة( يف حني تأضــــــــــــــل الوكاالت الوعنية لرســــــــــــــم  الرتبيعية  و
 اخلرايط/املعلومات اانرافية املكا ية التقسيمات اانرافية اليت تتوافق مع التقسيمات اإلدارية  

ار العاملي للمعلومات وإذ الحظ فريق اخلرباء التقدم اايد احملرز يف وضــــــــع املبادم اخلمســــــــة للع - ٢٥
اإلحصـــايية واانرافية املكا ية، حدد ك دف اال ت اء  من وضـــع تلك املبادم لكي تعتمدها انة اخلرباء يف 

، وتقر ها الحقاً اللجنة اإلحصـايية يف دوراا احلادية واخلمسـني يف ٢٠١٩دوراا التاسـعة يف آ / غسـطس 
ة بشــــــــأن اإلعار، فا يف ذلك املبادم اليت مت وضــــــــع ا،   ومن املتوقع عقد عملية تشــــــــاور عاملي٢٠٢٠ عام

  وســتناق   مســودة  ولية للمبادم اخلمســة يف مناســبة جا بية ٢٠١٩ خالل الربعني الثاين والثالث من عام
تُعقد على هام  الدورة اخلمسني للجنة اإلحصايية  وجدير بالذكر  ن اإلعار ينبني  ن يعترب وثيقة حية، 

ته با تاام على مو يعكس آخر املســـــــــــــــتجدات والتقدم احملرز يف تال تكامل ولذلك ســـــــــــــــتجري مراجع
 املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية  

ويتبني  من النار يف التقدم احملرز يف بر امج عمل فريق اخلرباء ويف توســـــــيعه  ن الأريق  حرز تقدماً  - ٢6
  ومع ذلك، فقد ترت  على تعزيز ٢٠١٩ من ا يف عام كبواً يف وضع املبادم اخلمسة، اليت سيتم اال ت اء

والية فريق اخلرباء يف اةو ة األخوة، ليصـــــــــــب  فريق التنســـــــــــيق الشـــــــــــامل اميع األ شـــــــــــطة يف تال تكامل 
مدرجة يف بر امج عمله  تيجة  ق   املعلومات اإلحصــــــــايية واانرافية املكا ية، فرض قيود على تنأيذ بنود

رباء  ومن هذه البنود ما يتصل بالتوصيات املتعلقة باملشاريع القصوة والطويلة األجل املوارد داخل فريق اخل
الرامية إىل ققيق قابلية التشنيل البيين للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية اليت قد م ا الأريق يف تقريره 

ء إىل تعزيز املوارد واملشــاركة من   وبناًء على ذلك، يســعى فريق اخلربا٢٠١7 إىل اللجنة اإلحصــايية يف عام

__________ 

تتمثل املواضـــــيع العاملية الرييســـــية األربعة عشـــــر للبيا ات اانرافية املكا ية فيما يلي: ) ( اإلعار املرجعي اايوديســـــي العاملي؛  (٥) 
) ( العنــاوين؛ )مل( املبــاين واملســـــــــــــــتوعنــات؛ )د( االرتأــاخل والعمق؛ ) ( التقســـــــــــــــيمــات اإلداريــة؛ )و( األمســاء اانرافيــة؛ 

اايولوجيا والرتبة؛ )ع( غطاء األرض واســت دام األراضــي؛ )ط( قاطع األراضــي؛ )ي( تعديل الصــور ااوية؛ ) ( البنية  )ز(
شــبكة النقل؛ )ن( املياه  وتعترب هذه املواضــيع مواضــيع  ســاســية عندما يتعلق األمر التحتية املادية؛ )ل( توزيع الســكان؛ )م( 

بمل شاء البحت التحتية يف تال اانرافيا املكا ية يف  ي بلد من البلدان، وهلا تأثو حمتمل هام وعميق على األوساط اإلحصايية 
  وترد 7/١٠4املكا ية  وقد اعتمداا انة اخلرباء يف مقررها عند بناء القدرات وقابلية التشــــنيل البيين اإلحصــــايية واانرافية 
-http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8thالقايمة الكاملة للمواضـــــــيع مع شـــــــرع كامل هلا يف الرابط التا : 

Session/documents/E-C20-2018-7-Add_1-Global-fundamental-geospatial-data-themes.pdf  

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-7-Add_1-Global-fundamental-geospatial-data-themes.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/documents/E-C20-2018-7-Add_1-Global-fundamental-geospatial-data-themes.pdf
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دعماً  ٢٠3٠ وخطة عام ٢٠٢٠ الدول األعضــــــــاء بنية قســــــــني تنأيذ واليته ودعم جولة التعدادات لعام
 فعااًل ويف  وا ه  

  
 االستنتاجات وآفاق المستقبل - خامسا   

األوســـع  طاقاً باحلاجة  ٢٠١٨يف آ / غســـطس  ٨/١٠٨ســـل مت انة اخلرباء باعتمادها املقرر  - ٢7
لتحقيق التكامل يف املعلومات اإلحصـــــــــايية واانرافية املكا ية، و قر ت املشـــــــــاريع  القصـــــــــوة والطويلة األجل 
الرامية إىل ققيق قابلية التشــــــنيل البيين للمعلومات اإلحصــــــايية واانرافية املكا ية، ودعمت وضــــــع املبادم 

انرافية املكا ية  وستناق   مسودة  ولية للمبادم اخلمسة اخلمسة للعار العاملي للمعلومات اإلحصايية وا
 يف مناسبة جا بية تُعقد على هام  الدورة اخلمسني للجنة اإلحصايية 

وحدد فريق اخلرباء لنأســـــــــه هدفاً يتمث ل يف عرض اإلعار بعد إكماله، فا يف ذلك املبادم اليت مت  - ٢٨
، وعلى اللجنة اإلحصايية يف دوراا ٢٠١٩يف آ / غسطس وضع ا، على انة اخلرباء يف دوراا التاسعة 

، عق  عملية التشــــــــاور العاملية املتوقعة  وســــــــواجع فريق اخلرباء اإلعار ٢٠٢٠ احلادية واخلمســــــــني يف عام
وينق حه باستمرار  ومن شأن ذلك  ن يكأل متكني فريق اخلرباء من است دام موارده على النحو األمثل يف 

السـتجابة للتطورات واالبتكارات ااديدة، و ن يكأل احتأا  اإلعار بوجاهته بالنسبة وضـع اإلعار ومن ا
للدول األعضـــــــــاء  ويشـــــــــمل ذلك توفو تعاريي ومأردات توضـــــــــ  وتدعم تكامل املعلومات اإلحصـــــــــايية 

واملشــاركة  واانرافية املكا ية  ومن  جل تنأيذ بر امج العمل املعزز هذا، يســعى فريق اخلرباء إىل تعزيز املوارد
بنية زيادة قدرته على تنأيذ بر امج عمله، فا يف ذلك التوصيات املتعلقة باملشاريع القصوة والطويلة األجل 

 الرامية إىل ققيق قابلية التشنيل البيين للمعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 

للجنة اإلحصــــــــــايية للتوســــــــــع يف ومن خالل ج ود فريق اخلرباء، تواصــــــــــل انة اخلرباء العمل مع ا - ٢٩
اإلعار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــايية واانرافية املكا ية ليصــــــــــب  آلية متســــــــــقة عاملياً تتي  ققيق تكامل 

 املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية 
  

 اإلجراء الموصى بأن تتخذه اللجنة اإلحصائية  - سادسا   
تقرير فريق اخلرباء، فا يف ذلك التقدم الذي  حرزه يف وضـــــــــــــــع اللجنة مدعوة إىل اإلحاعة علماً ب - 3٠

املبادم اخلمســة للعار العاملي للمعلومات اإلحصــايية واانرافية املكا ية والعمل اااري على  طاق  وســع 
 لكأالة تكامل املعلومات اإلحصايية واانرافية املكا ية لأايدة الدول األعضاء واجملتمع الدو  

 

 


