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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

   ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤ 
   *من جدول األعمال املؤقت) ع (٤البند 

        إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية: بنود للعلم
      كانيةواجلغرافية امل تقرير فريق اخلرباء املعين بإدماج املعلومات اإلحصائية    
  مذكرة من األمني العام    

يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير فريق اخلرباء املعـين بإدمـاج املعلومـات اإلحـصائية                  
ويقـدم التقريـر    . ٢٠١٣/٢٣٥اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        واجلغرافّية املكانّية، وفقا ملقرر     

جـرت مناقـشتها يف اجتماعـه        لـيت   معلومات عن إنشاء فريـق اخلـرباء ويـوجز املـسائل الرئيـسية ا             
ــرة مـــن    ــورك، يف الفتـ ــد يف نيويـ ــوبر إىل / تـــشرين األول٣٠األول، الـــذي عقـ  تـــشرين ١أكتـ

ــاين  ــوفمرب /الث ــر بإجيــاز التوصــيات الر  . ٢٠١٣ن ــة مــن االجتمــاع،   ويعــرض التقري ــسية املنبثق ئي
افيـة املكانيـة، يف     بـشأن إدمـاج املعلومـات اإلحـصائية واجلغر         فيها مقترح تنظـيم مـؤمتر دويل         مبا

اخلـــرباء املعنيـــة بـــإدارة  ، يف إطـــار الـــدورة الرابعـــة للجنـــة ٢٠١٤أغـــسطس /نيويـــورك يف آب
   .يد العامليعاملعلومات اجلغرافية املكانية على الص

   .واللجنة مدعوة لإلحاطة علما هبذا التقرير  
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   املكانية تقرير فريق اخلرباء املعين بإدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية    
  

  مقدمة  -أوال   
ــار           - ١  ــسألة وضــع إط ــة واألربعــني يف م ــا الرابع ــة اإلحــصائية خــالل دورهت نظــرت اللجن

ــنظم اإلحــصائية   - إحــصائي ــة  مكــاين يف ال ــرع   E/2013/24 انظــر (الوطني ــاين، الف ، الفــصل الث
الفـصل األول، الفــرع   ،  E/2013/24 انظــر  (٤٤/١٠١ يف مقررهـا  وأيـدت اللجنــة بقـوة  ). ألـف 
ربط البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة خباصـيات زمنيـة ومكانيـة مـن أجـل إثـراء                  ) جيم

حصائية واالستفادة إىل أقصى حد مـن إمكاناهتـا، ورحبـت بـاقتراح تنظـيم مـؤمتر                 اإل املعلومات  
ــضل    ــة      دويل كوســيلة للتواصــل ووضــع أف ــن األوســاط املهني ــني كــل م املمارســات واجلمــع ب

. دويل لإلحـصاءات   اإلحصائية واجلغرافية املكانية، وكذلك باقتراح إنشاء إطار جغرايف مكاين          
ــة    ــت اللجن ــذا الــصدد، طلب ــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية     ويف ه ــشعبة اإلحــصائية التابع  إىل ال

باألمانة العامة إنشاء فريق خـرباء يـضم ممـثلني عـن كـل مـن األوسـاط اإلحـصائية                     واالجتماعية  
الـالزم مـن أجـل وضـع إطـار إحـصائي مكـاين               واألوساط اجلغرافية املكانية لالضطالع بالعمل      

   .ومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيةيكون مبثابة معيار عاملي إلدماج املعل
واختذت جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـى الـصعيد العـاملي يف                  - ٢ 

كامربيدج، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية يف              دورهتا الثالثة، املعقودة يف     
، الفـصل األول،     E/2013/46 انظـر   (   ٣/١٠٧، املقـرر    ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٦ إىل   ٢٤الفترة من   
ــاء  ــرع ب ــع       )الف ــة م ــة املكاني ــات اجلغرافي ــاج املعلوم ــة إلدم ــة احليوي ــه باألمهي ــذي ســلمت في ، ال

 خاصـة   إحـصائي، -اإلحصاءات والبيانات االجتماعية االقتصادية ووضع إطار جغرايف مكاين         
ــشأن    ــة ب ــشة اجلاري ــام     يف ســياق املناق ــد ع ــا بع ــة مل ــة   ٢٠١٥خطــة التنمي ــرار اللجن ــدت ق ، وأي

املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة    اإلحصائية القاضي بإنشاء فريق للخرباء معين بتحقيق التكامل بني      
   . واملعلومات اإلحصائية

  
  إنشاء فريق اخلرباء وأول اجتماعاته   - ثانيا  

، أنشأت الـشعبة    ٣/١٠٧  ومقرر جلنة اخلرباء   ٤٤/١٠١مبقرر اللجنة اإلحصائية    عمال     - ٣ 
املكـون مـن     ،  )١(بإدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة املكانيـة       اإلحصائية فريق اخلرباء املعين     

__________ 
 -ملعين بوضع إطار إحـصائي      فريق اخلرباء ا  ”بناء على توصية خرباء يف هذا اجملال، غري اسم فريق اخلرباء من               )١(  

ــة مكــاين  ــنظم اإلحــصائية الوطني ــة     ”إىل “ يف ال ــاج املعلومــات اإلحــصائية واجلغرافي ــق خــرباء معــين بإدم فري
 .“املكانية
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واجلغرافيـة املكانيـة، ومتثـيال جغرافيـا         اإلحـصائية   خرباء يشكلون مزجيا مهنيا متكافئا من اخلـربة         
   . جيدا

 خـــبريا مـــن األوســـاط اإلحـــصائية واألوســـاط اجلغرافيـــة املكانيـــة ومـــن   ٣٤وحـــضر    - ٤ 
ــق    ــة االجتمــاَع األول لفري ــرة مــن    املنظمــات الدولي ــورك، يف الفت ــد يف نيوي ــذي عق   اخلــرباء، ال

اإلحـصائية   ومتثّلـت األوسـاط     . ٢٠١٣مرب  نـوف / تـشرين الثـاين    ١أكتـوبر إىل    / تشرين األول  ٣٠
 والواليــات املتحــدة   ،   واهلنــد  ،   والنــرويج  ، وفنلنــدا  ، وفرنــسا  ، وســانت لوســيا  ، وأملانيــا  ،بأســتراليا
   ،   وبـنغالديش    ،   وبليـز   ،   والربازيل   ، ومتثّلت األوساط اجلغرافّية املكانّية بأملانيا      . واليابان   ، األمريكية
وحضر املمثلون الدوليون مـن اللجنـة االقتـصادية     .  واليابان  ،   ومصر  ،   ومجهورية كوريا   ،  وبولندا

وقـسم رسـم اخلـرائط     ، والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة،      )اإلسكوا(واالجتماعية لغريب آسيا    
 قائمــة كاملــة بأمســاء وتــرد. التــابع إلدارة الــدعم امليــداين باألمانــة العامــة، واملفوضــية األوروبيــة

   .املرفق األول هلذا التقرير احلضور يف 
وجـــرى حتديـــد طرائـــق عمـــل فريـــق اخلـــرباء واالتفـــاق عليهـــا، وانتخـــاب الرئيـــسني      - ٥ 

اإلحـصائية ومـن املكـسيك لتمثيـل األوسـاط اجلغرافيـة             املشاركني من أستراليا لتمثيل األوساط      
   .املكانية، وذلك لوالية مدهتا ثالث سنوات

. وإقـراره  )انظـر املرفـق الثـاين هلـذا التقريـر     (وجرى النظر يف جدول أعمـال االجتمـاع         - ٦ 
إجيابيـة ومؤيـدة متامـا لـضرورة إدمـاج املعلومـات اإلحـصائية               وكانت إسهامات مجيع األعـضاء      

القــدرات واخلــربة الفنيــة،  واجلغرافيــة املكانيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تبــادل املعــارف، وبنــاء  
   .تماد مصطلحات موحدة، وحتديد فرص التواصل والتعاونواع
  

  النتائج الرئيسية لالجتماع األول  - ثالثا  
. ناقش فريـق اخلـرباء اختـصاصاته، املبينـة يف املرفـق الثالـث هلـذا التقريـر، واتفـق عليهـا                        - ٧ 

علومــات اللجنــة اإلحــصائية وجلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة امل ويلــتمس فريــق اخلــرباء موافقــة 
   .املقترحة اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي على االختصاصات 

وأشــري إىل أن أمهيــة إدمــاج املعلومــات اإلحــصائية واجلغرافيــة املكانيــة تتجــاوز أنــشطة     - ٨ 
ــة     تعــداد الــسكان واملــساكن لتــشمل   ــا يتــضمن التعــدادات الزراعي جــدول أعمــال أوســع نطاق

ويف هــذا  .٢٠١٥  االقتــصادية، وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    - لبيئيــةواالقتــصادية، واحملاســبة ا
اتفق فريق اخلرباء على استعراض االختصاصات كل ثـالث سـنوات أو بـاالقتران    الـصدد،   

   .الرئيس تغّير  مع
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ومتثلت إحدى املسائل الرئيسية الـيت نوقـشت يف شـىت املمارسـات والنـهج املـستخدمة                  - ٩ 
ووافــق فريــق اخلــرباء علــى إجــراء . اجلغرافيــة لألغــراض اإلحــصائية دات يف حتديــد ومتثيــل الوحــ

اجلغرايف، وممارسـات الـربط واإلدمـاج،        مشاورات على الصعيد العاملي بشأن ممارسات الترميز        
ــرايف  ــصنيف اجلغـ ــات التـ ــم    . وممارسـ ــل إىل فهـ ــشاورات يف التوصـ ــن املـ ــرض مـ ــيتمثل الغـ وسـ

سـيما إجـراء حتليـل مقـارن للنـهج الـذي يـستند إىل        املمارسات وتوضيحها على حنو أفضل، ال      
ــستند     ــذي يـ ــهج الـ ــل النـ ــبكة مقابـ ــاج     شـ ــرايف واإلدمـ ــز اجلغـ ــاالت الترميـ ــسكان يف جمـ إىل الـ

التعـاون مـع الـشعبة     ووافقت أستراليا والربازيل وبولندا واملكسيك على . والتصنيفات اجلغرافية 
ي، مع االستفادة إىل أقصى حد ممكن مـن         اإلحصائية فيما يتعلق باملشاورات على الصعيد العامل      

   .التشاور القائمة على الصعيد العاملي عمليات 
ويف الوقــت نفــسه، اتفــق فريــق اخلــرباء علــى برنــامج للبحــث يف أصــل ومزايــا وفوائــد     - ١٠ 

التقـسيمات اإلداريـة واملـسائل    /الـذي يـستند إىل الـسكان    النهج الذي يستند إىل شبكة والنـهج   
الواليــات املتحــدة،  ووافقــت . ا يف جمــاالت مجــع اإلحــصاءات وتــصنيفها ونــشرها املتــصلة هبمــ

 واهلنـد، علـى اإلسـهام يف هـذا            ، وفنلنـدا    ، وفرنـسا    ، وبولنـدا   ، والربازيـل   ،باالشتراك مع أسـتراليا   
   .النشاط البحثي

يـة   اجلغراف - وُبحث أيضا التركيز علـى إنـشاء هيكـل أساسـي للمعلومـات اإلحـصائية                 - ١١ 
ء علـى أمهيـة مجيـع التعـدادات،         واتفـق فريـق اخلـربا     . ٢٠٢٠  املكانية دعما جلولة تعـدادات عـام        

غـري أن فريـق   . وغريهـا  فيها تعدادات السكان واملـساكن والتعـدادات الزراعيـة واالقتـصادية           مبا
قبلـة  اخلرباء شدد أيضا على أمهية حتديد األولويات وجماالت التركيز، واتفـق علـى أن اجلولـة امل            

طلـب فريـق    ويف هـذا الـصدد،      . السكان تشكل فرصة خاصة وجماال يستحق تركيـز        لتعدادات  
مسار عمل من شأنه أن حيقق على أفضل حنو حال           اخلرباء إىل الشعبة اإلحصائية أن تقترح       

تعــدادات الــسكان  كانيــة جلولــة متكــامال فيمــا يتعلــق باملعلومــات اإلحــصائية واجلغرافيــة امل
  .٢٠٢٠ عام

وناقش فريق اخلـرباء واستكـشف علـى حنـو مـستفيض املـصطلحات وفهـم املنـهجيات                     - ١٢ 
وُسـلّم  . والربط، والترميـز اجلغـرايف، والتـصنيفات اجلغرافيـة     واملمارسات، مبا يف ذلك اإلدماج،   

املـصطلحات واملمارسـات     بأنه من األمهية مبكان أن جيري أوال تبادل املعارف املتعلقـة بقواعـد              
، إذا ما أريد حتقيق اهلدف املتمثل يف توفري حمفل للتنـسيق واحلـوار فيمـا بـني ممثلـي كـل                      القائمة

ــة، مــن أجــل وضــع إطــار للمعلومــات       مــن  ــة املكاني األوســاط اإلحــصائية واألوســاط اجلغرافي
 واتفـق فريـق اخلـرباء   . العـاملي، واملـضي يف تنفيـذه     اجلغرافية املكانية على الصعيد   - اإلحصائية
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باملصطلحات، وطلب إىل الـشعبة   ء بوابة شبكية لتبادل املعارف، تتضمن مسردا   على إنشا 
   .اإلحصائية استضافة هذه البوابة

وقُــدمت معلومــات عــن مبــادرات دوليــة أخــرى يف األوســاط اإلحــصائية، وال ســيما       - ١٣ 
قتـصادية  بتحـديث إنتـاج اإلحـصاءات وخـدماهتا التـابع للجنـة اال             الفريق الرفيع املـستوى املعـين       

وتـشمل هـذه املبـادرات، قيـام         . ألوروبا، كما قدمت مبادرات يف األوسـاط اجلغرافيـة املكانيـة          
االحتاد املفتوح للجغرافيـا املكانيـة بوضـع املعيـار املتعلـق بـربط البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة، مـن                 

م منظمـة توحيـد     وعالوة على ذلـك، تقـو     . حدود التعدادات، بالبيانات اإلحصائية املقابلة     قبيل  
املكانية بإعداد منوذج للمعـايري الالزمـة للطبقـات األساسـية      املقاييس واالحتاد املفتوح للجغرافيا     

ــدورة الرابعــة للجنــة      ــة لتقدميــه يف ال ــات املكاني أغــسطس /اخلــرباء يف آب هليكــل أساســي للبيان
ية فية اإلحـصائ  التواصل بني أوساط البيانات الوصـ      واتفق فريق اخلرباء على أمهية    . ٢٠١٤

، وطلب إىل الشعبة اإلحصائية االتـصال باجلماعـات املختـصة           واألوساط اجلغرافية املكانية   
ــا بإنـــشاء   الـــيت تعـــىن مبعـــايري البيانـــات   فريـــق اخلـــرباء ووضـــع آليـــات  الوصـــفية إلبالغهـ

   . معها التنسيق
امج عمــل ومكّنــت املــسامهات واملناقــشات الــشاملة فريــق اخلــرباء مــن صــياغة برنــ           - ١٤ 

وشـدد املـشاركون علـى أمهيـة        . املرفـق الرابـع هلـذا التقريـر        واالتفاق عليه، على النحو املبني يف       
سيجري تناوهلـا علـى أسـاس     وضع برنامج ذي منحى عملي وعلى ضرورة اختيار املسائل اليت     

ويلــتمس فريــق اخلــرباء موافقــة اللجنــة اإلحــصائية . ترتيــب األولويــات والوضــوح والتركيــز
اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي علـى برنـامج         نة  وجل

   .العمل املقترح
  

  تنظيم مؤمتر دويل   -رابعا   
. نــوقش أيــضا مقتــرح اللجنــة اإلحــصائية وجلنــة اخلــرباء الــداعي إىل عقــد مــؤمتر دويل     - ١٥ 

ثيـف احلـضور إىل أقـصاه، اتفـق فريـق           إىل خفض التكـاليف إىل أدىن حـد ممكـن وتك           وسعيا  
على عقد املؤمتر بالتزامن مع الدورة الرابعة للجنة اخلرباء املعنية بـإدارة املعلومـات               اخلرباء  

، ُمشريا إىل أن كفالة متثيل      ٢٠١٤أغسطس  /املكانية على النطاق العاملي يف آب      اجلغرافية  
ــا     األوســاط  ــرا مهم ــدا ســيكون أم ــيال جي ــن شــعبة    وط. اإلحــصائية متث ــق اخلــرباء م ــب فري ل

وقــد . تقــوم بتنظــيم املــؤمتر، باتبــاع شــكل اجللــسات العامــة وحلقــات النقــاش  اإلحــصاءات أن 
   . وبليز واملكسيك على العمل مع الشعبة إلعداد برنامج للمؤمتر وافقت أستراليا 
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 وخطـط   واتُّفق على أن ُتعرض أثناء املـؤمتر الـدويل نتـائج املـشاورات وأنـشطة البحـث                  - ١٦ 
ــسكان واملــساكن         ــة تعــدادات ال ــق جبول ــصعيد العــاملي فيمــا يتعل ــى ال التعــاون املــضطلع هبــا عل

  .٢٠٢٠   لعام
ويــسعى فريــق .  التقريــر مقترحــا يتعلــق بــاملؤمتر الــدويلاويتــضمن املرفــق اخلــامس هلــذ  - ١٧ 
 املعلومـات   اخلرباء إىل احلصول على تأييـد اللجنـة اإلحـصائية وجلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة                  
وبوجـه خـاص، يرّحـب فريـق        . اجلغرافية املكانية على النطاق العـاملي ملقتـرح املـؤمتر الـدويل            
ــة اخلــرباء بــشأن مــستوى الــدعوة إىل املــؤمتر واتــساع        ــة اإلحــصائية وجلن اخلــرباء بإســهام اللجن
   . نطاقها 

  
   النطاق العاملي األنشطة املتصلة بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على   -خامسا  

عقــدت جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى النطــاق العــاملي     - ١٨ 
. ٢٠١٣  يوليـه  / متـوز ٢٦ إىل ٢٤دورهتا الثالثة يف كامربيدج، باململكة املتحـدة، يف الفتـرة مـن         

   .   E/2013/46 ويرد تقرير الدورة يف الوثيقة 
سـبقت   وفيما يتعلق بأنشطة جلنة اخلرباء يف املستقبل، فإن دورهتا الرابعة سُتعقد، كمـا                - ١٩ 

املـؤمتر الـدويل     بالتزامن مع ٢٠١٤أغسطس / آب٦ إىل ٤اإلشارة، يف نيويورك، يف الفترة من       
سـُيعقد املنتـدى      وباإلضـافة إىل ذلـك،       .املعين بتكامل املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة واإلحـصائية        

العـاملي يف بـيجني،      الثالث الرفيع املستوى بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطـاق            
بع ادورات ذات طـــ ورغـــم أن دورات جلنـــة اخلـــرباء هـــي . ٢٠١٤أكتـــوبر /يف تـــشرين األول

تتــوىل البلــدان   ستوى هــو أن حكــومي دويل وُتعقــد ســنويا، فــإن املــراد للمنتــدى الرفيــع املــ       
وأصـحاب املــصلحة   استـضافته، حيثمـا أمكـن، باعتبـاره حمفـال مفتوحــا جيمـع الـدول األعـضاء         

غــري احلكوميــة   املهــتمني، مبــن فــيهم ممثلــو املنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات         
ــإدارة امل      ــة املرتبطــة ب ــة، ملعاجلــة القــضايا احلامســة الراهن ــة  علومــات واألوســاط األكادميي اجلغرافي

   .للمستقبل املكانية ومناقشة جمموعة من املقترحات واإلجراءات امللموسة يف جمال السياسات 
    
  استنتاج  -سادسا  

إن إنشاء فريق اخلرباء الذي جيمع خرباء اإلحصاءات واجلغرافيا املكانيـة علـى الـصعيد                  - ٢٠ 
كــس االعتــراف بأمهيــة إدمــاج املعلومــات     العــاملي ملناقــشة املــسائل املــشتركة ومعاجلتــها، يع     
واإلحصاءات اجلغرافية املكانيـة دعمـا لعمليـة صـنع القـرارات املتـصلة بالـسياسات االجتماعيـة                   
وقــد أعــرب فريــق اخلــرباء عــن . واالقتــصادية والبيئيــة، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد دون الــوطين  

http://undocs.org/ar/E/2013/46�
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ولكـي  . تنـسيق والتعـاون الفعـالني      األول يف إرسـاء األسـس الالزمـة لل         هارتياحه لنجاح اجتماعـ    
احملترفـة   يبين فريق اخلرباء على هذا النجاح يف االجتماعات املقبلة، ال بـد لألوسـاط اإلحـصائية                

املعلومـات   أن تصرف مهّتها كليـاً إىل أعمالـه، يف شـراكة مـع الـسلطات الوطنيـة املعنيـة مبيـدان                    
   . اجلغرافية املكانية

ــة مــدعوة إىل اإل   - ٢١  ــه      واللجن ــق اخلــرباء وأعمال ــشاء فري ــدم احملــرز يف إن ــا بالتق حاطــة علم
   .الصلة بدمج املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية  ذات
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  املرفق األول
قائمة بأمساء املشاركني يف االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بإدمـاج                   

   واجلغرافية املكانية  املعلومات اإلحصائية 
  

  أستراليا    
  ما فان هالدرنجي

   مكتب اإلحصاءات األسترايل 
  كانبريا

  أليستر نايرن
   مكتب اإلحصاءات األسترايل 

  اريكانب
  

  بنغالديش    
  حممد ذو الفقار حيدر

  مساعد رئيس إدارة املساحة
   هيئة خرائط املسح يف بنغالدش 

  
  بليز    

  كارن وليامز
  موظفة رئيسية للمعلوات املتعلقة باألراضي

  ات املتعلقة باألراضيمركز املعلوم
  إدارة األراضي واملسح

   وزارة املوارد الطبيعية والزراعة 
  بيلموبان
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  الربازيل    
  كالوديو ستينر

   منسق الشؤون اجلغرافية
  املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء

  ريو دي جانريو
  

  مصر    
   أمحد حممد كامل 

  املدير العام
  نظم املعلومات اجلغرافية

  كزي للتعبئة العامة واإلحصاءاجلهاز املر
  القاهرة

  
  فنلندا    

    لودي-ماريا تاميليتو 
  كبرية املستشارين

  هيئة إحصاءات فنلندا
  

  فرنسا    
  فانسان لوين

   رئيس وحدة املنهجيات املكانية 
  املعهد الوطين الفرنسي لإلحصاءات والدراسات االقتصادية

  باريس
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  أملانيا    
   بريند رخيتر 

  علومات اجلغرافيةرئيس شعبة امل
  الوكالة االحتادية لرسم اخلرائط واملساحة التطبيقية

  فرانكفورت
  سوزان شنور باكر 

  رئيسة وحدة
  تنسيق مؤشرات اإلحصاءات اإلقليمية

  
  اهلند    

  هبارات بوشان سينغ
  املدير العام املساعد

  شعبة العمليات امليدانية، املكتب الوطين للمسح بالعينات
   وتنفيذ الربامجوزارة اإلحصاءات 

  نيودهلي
  

  اليابان    
  ناوكي ماكيتا

  مدير شعبة دعم إنتاج اإلحصاءات
   إدارة التصنيف 

  مركز اإلحصاءات الوطين
   كويشريو فورويشي 

   شعبة نظم املعلومات اإلحصائية، مكتب اإلحصاء  رئيس وحدة 
  وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت
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  املكسيك    
  ارروالندو أوكامبو ألكانت

  نائب رئيس املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا
   أغواسكالينتيس 

  
  النرويج    

  يورن كريستيان أنديلستفيت
  إحصاءات النرويج

  أوسلو
  

   بولندا     
  ياتسيك يارجابك
  حة املساحة التطبيقيةلنائب رئيس مص

   مكتب بولندا الرئيسي للمساحة التطبيقية ورسم اخلرائط
  وارسو

  يدومينيك كوجبيسك
   منسق مكتب التعاون اخلارجي 

   مكتب بولندا الرئيسي للمساحة التطبيقية ورسم اخلرائط
  وارسو

  
  مجهورية كوريا    

  كُوون سانغدي
   مدير اهليئة الوطنية للمعلومات املتعلقة باألراضي 

  شعبة املسح
  املعهد الوطين للمعلومات اجلغرافية
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   إيونسون إمي 
  زميل باحث

   اجلغرافية املكانيةشعبة حبوث املعلومات
   معهد كوريا لبحوث املستوطنات البشرية

   هوسانغ يل 
   زميل باحث مشارك 

  شعبة حبوث املعلومات اجلغرافية املكانية
   معهد كوريا لبحوث املستوطنات البشرية

    هوا هوانغ -ميونغ 
  باحث

  ةإدارة اجلغرافيا وعلوم املعلومات اجلغرافي
   شامبني، الواليات املتحدة األمريكية-جامعة إيلينوي يف أوربانا 

  
  سانت لوسيا    

  إدوين سانت كاترين
  مدير إحصاء

  إدارة اإلحصاءات يف حكومة سانت لوسيا
   املكتب اإلحصائي املركزي 

  كاستريس
  

  األمريكية الواليات املتحدة     
   تيموثي ترينر 

   رئيس شعبة اجلغرافيا 
  مكتب تعداد السكان يف الواليات املتحدة

   فينسنت أوسيري 
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  رئيس فرع املقاييس واملعايري اجلغرافية
  مكتب تعداد السكان يف الواليات املتحدة

  
  املفوضية األوروبية    

   غونتر شيفر 
   املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

  لكسمربغ
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

   جيوراج ريكان 
  مدير شعبة اإلحصاءات

  
  اإلحصاءات، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةشعبة     

   ستيفان شفاينفست 
   مدير باإلنابة 
  غريغ سكوت

  مستشار أقاليمي، إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطاق العاملي
    ـيعمر العريب

  منسق إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطاق العاملي
  سيسيل بليك

  ة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطاق العامليأمانة إدار
  أليساندرا ألفيريي

   رئيسة قسم، فرع اإلحصاءات االقتصادية 
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  قسم رسم اخلرائط، إدارة الدعم امليداين    
    سو إيوم-كيونغ 

  رئيس قسم رسم اخلرائط
  أياكو كاغاوا

  رئيسة وحدة الدعم اجلغرايف املكاين
   جريالدين فيالندريا  
   حدة الدعم اجلغرايف، قسم رسم اخلرائط و
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   املرفق الثاين 
جدول أعمال االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بإدمـاج املعلومـات                   

 - أكتــوبر/ تــشرين األول٣٠نيويــورك  اجلغرافيــة املكانيــة واإلحــصائية، 
   ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١

   افتتاح االجتماع      ١البند 
   جتماع وأهدافهافتتاح اال   -     
   مقدمات   -     
  انتخاب الرؤساء املشاركني  -     
  بيان استهاليل من الرئيسني املشاركني  -     

  جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى     ٢البند 
   جدول األعمال وتنظيم االجتماع    -     

    )شعبة اإلحصاءات(      
ــرامج      ٣البند  ــة اإلحــصائية  اســتعراض ب  مكــاين يف -إحــصائي  وضــع إطــار  ”: اللجن

   “النظم اإلحصائية الوطنية
املشتركة بني اللجنـة    عرض عن استعراض الربامج وحصيلة االجتماعات          -     

   )اإلحصاءات شعبة (اإلحصائية وجلان اخلرباء 
   )مناقشة(     

    وضع الصيغة النهائية لالختصاصات املقترحة     ٤البند 
   جلسة حلقات العمل   -     
   )لياأسترا(       

  عروض عامة : مكاين عاملي لإلحصاءات - حنو وضع إطار جغرايف     ٥البند 
اجلغرافيــة املكانيــة،  االجتاهــات يف جلنــة اخلــرباء يف جمــال إدارة املعلومــات   -     

البيانــــات ”واجلغرافيــــة املكانيــــة يف  مبــــا يف ذلــــك املعلومــــات املوقعيــــة 
   )اإلحصاءات شعبة  (“الضخمة

   ين اإلحصائي اإلطار املكا  -     
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   )أستراليا واملكسيك(     
ــاملي لإلحــصاءات          ٦البند  ــرايف مكــاين ع ــار جغ ــو وضــع إط ــز اإلحــصاءات    :حن ترمي

   )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(  حسب البيانات اجلغرافية املكانية 
واإلحـــصاءات  املمارســـات الوطنيـــة يف جمـــال الترميـــز اجلغـــرايف املكـــاين    -     

   )مجهورية كوريا وفنلندا(ة املرجعي
   )أملانيا(  وصل البيانات اجلغرافية، مبا يف ذلك الصالت الدينامية   -      

  استعراض وقائع اليوم األول     ٧البند 
التــصنيفات واحلــدود  : حنــو وضــع إطــار جغــرايف مكــاين عــاملي لإلحــصاءات        ٨البند 

  اجلغرافية املشتركة
اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك        التصنيفات واحلـدود    املمارسات الوطنية يف جمال        -    

  اجلغرايف توزيع البيانات حسب التقسيم 
   )الواليات املتحدة وأستراليا واملكسيك واليابان(     

معـايري البيانـات الوصـفية       : حنو وضع إطار جغرايف مكاين عـاملي لإلحـصاءات             ٩البند 
   )ةواملراجع اجلغرافي املوقع (وقابلية التشغيل البيين 

واجلغرافيـة املكانيـة     استعراض أطر ومعايري البيانـات الوصـفية اإلحـصائية            -     
   على الصعيد الدويل 

ــصادية واالجتماعيــة     (        لغــريب آســيا،   شــعبة اإلحــصاءات، واللجنــة االقت
   )وأستراليا

  مواضيع شاملة : حنو وضع إطار جغرايف مكاين عاملي لإلحصاءات   ١٠البند 
   البيانات  لوطنية يف جمال إدارة السرية واحلصول على التجارب ا   -     
   ) أستراليا واهلند(       
ــدرات يف جمــال املعلومــات        -      ــاء الق ــربامج بن ــة ل ــة  دراســات إفرادي اجلغرافي

   املكانية واإلحصائية  املنظمات املعنية باملسائل اجلغرافية : املكانية
   ) الربازيل وبولندا(       
   )مناقشة(   القدرات وفرص التمويل على الصعيد الدويل برامج بناء   -     
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جولــــة التعــــدادات  :  مكــــاين عــــاملي لإلحـــصاءات -تنفيـــذ إطــــار جغـــرايف      ١١البند 
   :٢٠٢٠ لعام

 والفـرص   ٢٠٢٠  منظورات البلدان اخلاصة جبولة تعدادات السكان لعام           -     
  املكانية املتاحة لزيادة تطبيق املعلومات اجلغرافية 

   )شعبة اإلحصاءات، وأستراليا(       
   )مناقشة(     

  استعراض وقائع اليوم الثاين   ١٢البند 
   صورة فوتوغرافية لفريق اخلرباء   ١٣البند 
  وضع برنامج عمل فريق اخلرباء   ١٤البند 

   جلسة حلقات العمل   -     
فريــق وحتديــد ترتيبــات ال وضــع الــصيغة النهائيــة لربنــامج عمــل فريــق اخلــرباء      ١٥البند 

   العامل 
  مناقشة عامة  -      

  مناقشة الترتيبات اخلاصة بعقد مؤمتر دويل   ١٦البند 
   التوقيت واملكان    -     
   ) مع اإلشارة إىل املناقشة الصباحية(مضمون املؤمتر    -     

  مسائل أخرى   ١٧البند 
  تنقيح ترتيبات فريق اخلرباء مع اإلشارة إىل مناقشة املؤمتر   -     
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 الثالثاملرفق 
  اختــــصاصات فريــــق اخلــــرباء املعــــين بإدمــــاج املعلومــــات اإلحــــصائية       

 واجلغرافية املكانية
أنشئ فريق خرباء معين باملعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية تابع لألمـم املتحـدة     : ملحوظة

، ٢٠١٣مـارس  /اإلحصائية يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقـودة يف آذار  بناء على طلب اللجنة  
املعلومات اجلغرافية املكانية على الـصعيد       وأيدت إنشاءه جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية بإدارة         

  .٢٠١٣يوليه /العاملي يف دورهتا الثالثة املعقودة يف متوز
 األهداف واملهام    

  :يلستكون األهداف واملهام العامة لفريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة على النحو التا  - ١ 

توفري منتدى للتنسيق واحلوار فيمـا بـني ممـثلني عـن كـل مـن اجملتمعـات احملليـة                )أ(   
إحصائي وجغرايف مكاين على الـصعيد العـاملي،         اإلحصائية واجلغرافية املكانية، بغية وضع إطار       

  بوصفه معيارا إلدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛ 

 -ادئ توجيهية للمضي قدما يف تنفيـذ إطـار إحـصائي          اقتراح خطط عمل ومب     )ب(   
مزيـدا مـن املعلومـات لـدعم التنميـة االجتماعيـة             جغرايف مكـاين علـى الـصعيد العـاملي مبـا يـوفر              

  الوطين؛  واالقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك صنع القرار السياسي على الصعيد دون 

املؤسـسية واملتعلقـة باملعلومـات      التصدي ملختلف القـضايا الـسياساتية التقنيـة و          )ج(   
اجلغرايف املكاين على الصعيد العاملي، وخباصـة املـسائل           - يف ما يتصل بتنفيذ اإلطار اإلحصائي     

  املتعلقة بالسرية؛

ــذ اإلطــار اإلحــصائي    )د(    ــام    - متابعــة تنفي ــداد لع ــة التع ــرايف املكــاين يف جول اجلغ
رى مبـا يف ذلـك التعـدادات األخـرى، مثـل      األخـ   على أساس أنه سيطبق على املبادرات  ٢٠٢٠

مثل خطة التنميـة     التعدادات االقتصادية والتعدادات الزراعية، وما إىل ذلك، واملبادرات العاملية          
  . والبيانات الضخمة٢٠١٥ملا بعد عام 

 :ولتحقيق هذه األهداف سريكز برنامج عمل فريق اخلرباء على ما يلي  - ٢ 

ز التعاون بني األوساط اإلحـصائية واجلغرافيـة املكانيـة          االضطالع بأنشطة تعز    )أ(   
حتديــد ومعاجلــة القــضايا املــشتركة بــني ربــط    علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، مبــا يف ذلــك   

مكـاين علـى      جغـرايف    - القتصادية مبكان معني وتنفيـذ إطـار إحـصائي        او املعلومات االجتماعية 
  الصعيد العاملي؛
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 اجلغـرايف املكـاين الـذي وضـعه املكتـب األسـترايل             - ئيتقييم اإلطـار اإلحـصا      )ب(  
  تعميمه على الصعيد الدويل؛  لإلحصاءات، والوقوف على إمكانية وطريقة 

دعـــم إنـــشاء وتعزيـــز وتبـــادل وثـــائق أفـــضل املمارســـات واملـــواد اإلرشـــادية    )ج(   
 على الصعيد العاملي؛ مكاين   جغرايف- يتعلق بوضع إطار إحصائي فيما

ديـــد الـــربامج القائمـــة لتنميـــة القـــدرات يف املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة،  حت  )د(   
منـها مـن أجـل اسـتحداث مكونـات جغرافيـة             واألوسط اجلغرافية املكانية اليت ميكن االسـتفادة        

القـدرة علـى     مكانية مناسـبة للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة والوكـاالت األخـرى، مبـا يف ذلـك                   
التقنيـات الـيت   : علـى سـبيل املثـال   (ات واطـر الترميـز اجلغـرايف        تعزيز وتوحيد عمليـات ومنـهجي     

 ؛)املختلفة تربط بني الديناميات 

تعزيز وتشجيع التعاون الوثيق بني املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة ونظرائهـا مـن                 )ـه(   
، مبــا حيقــق إدمــاج ٢٠٢٠اجلولــة التعــدادات لعــام  األوســاط اجلغرافيــة املكانيــة الوطنيــة خــالل  

اإلحـصائي اجلغـرايف    مات اإلحصائية واجلغرافية املكانية، وتـشجيع اعتمـاد مبـادئ اإلطـار         املعلو
 ؛املكاين على الصعيد العاملي يف هذا العمل

تشجيع استخدام ما هو متاح من معـايري للبيانـات والبيانـات الفوقيـة وتطـوير                  )و(   
موعـات البيانـات املـستندة إىل       لتعزيز التفاعـل بـني جم       جديدة، فضال عن املعايري األخرى       ريمعاي

 أماكن اجملموعة من مصادر متعددة؛

تشجيع استحداث هنُـج مـن أجـل زيـادة تنميـة املهـارات والقـدرات اجلغرافيـة             )ز(   
  والوكاالت اجلغرافية املكانية؛  املكانية للمكاتب اإلحصائية الوطنية 

ــراز األنــشطة اجلغرافيــ     )ح(    ــة، خــارج تــشجيع تطــوير آليــات االتــصال إلب ة املكاني
يف بعـــض املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة   الوحـــدات اجلغرافيـــة املكانيـــة املتخصـــصة املوجـــودة  

علـم   والوكاالت األخرى، للمساعدة على إبقاء األوساط اإلحـصائية واجلغرافيـة املكانيـة علـى               
  بالتطورات املقبلة النامجة عن برنامج عمل فريق اخلرباء؛ 

  تحليالت اجلغرافية املكانية؛ تشجيع تطوير ال  )ط(   

تشجيع العمل الذي تضطلع به األوساط اجلغرافية املكانية حنو تطوير اهلياكـل              )ي(   
استخدامها من أجل حتـسني إدمـاج املعلومـات اإلحـصائية            األساسية للبيانات املكانية وإمكانية     

  .واجلغرافية املكانية
حـصائية وجلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات            وسيوجه فريق اخلرباء انتبـاه اللجنـة اإل         - ٣ 

والـشعبة اإلحـصائية إىل التطـورات اجلديـدة فيمـا يتعلـق              اجلغرافية املكانية على الـصعيد العـاملي        
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ــع        ــى وضـــ ــل علـــ ــة، والعمـــ ــة املكانيـــ ــصائية واجلغرافيـــ ــات اإلحـــ ــاج املعلومـــ ــار  بإدمـــ   إطـــ
لتطــورات األخــرى النامجــة عــن مكــاين علــى الــصعيد العــاملي، فــضال عــن ا جغــرايف - إحــصائي

  . برنامج عمل فريق اخلرباء
  

 العضوية والتكوين ومدة العضوية    

سيضم فريق اخلرباء خرباء رفيعي املستوى من احلكومات الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة                - ٤ 
وستــسعى الــدول األعــضاء يف تعــيني  . واألوســاط اجلغرافيــة املكانيــة مــن األوســاط اإلحــصائية 

مـــستمدة مـــن جمـــايل املعلومـــات  لـــوطنيني، إىل اختيـــار خـــرباء ذوي معـــارف حمـــددة  ممثليهـــا ا
ــة  ــة املكاني ــدول    . اإلحــصائية واملعلومــات اجلغرافي ــد تعــيني ممثــل واحــد فقــط، ستــشجع ال وعن

ــار ممثلــي الــدول   . التعــاون بــني املمــثلني علــى الــصعيد الــوطين   األعــضاء  وســيجرى أيــضا اختي
  . قليمي العادلاألعضاء مبا يكفل التمثيل اإل

وسينتخب فريق اخلرباء رئيسني مشاركني، أحدمها مـن األوسـاط اإلحـصائية واآلخـر                - ٥ 
 وسـيعمل كـل منـهما فتـرة ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة                     .من األوساط اجلغرافية املكانية   

  . واحدة لفترة إضافية مدهتا ثالث سنوات

اء، إذا مـا اعُتـرب ذلـك مناسـبا، مكتبـا ملـساعدة              إذا اعترب االقتضاء، وسينشئ فريق اخلرب       - ٦ 
وميكـن لفريـق اخلـرباء    . باألنشطة خارج اجتماعات فريـق اخلـرباء     الرئيسني املشاركني يف القيام     

 .اخلاضع إلشرافه أن ينشئ أفرقة فرعية للعمل على جوانب حمددة من الربنامج 

موعـات الدوليـة األخـرى    وسيبقى فريق اخلرباء حـسب االقتـضاء علـى تواصـل مـع اجمل              - ٧ 
املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية، بينـها جلنـة اخلـرباء           اليت قد تكون مهتمة يف الربط بني        

  اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة      املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة علـى الـصعيد العـاملي، وجلنـة                
 اخلرباء املعين بتنقيح املبادئ والتوصيات املتعلقـة        البيئية واالقتصادية وشعبة رسم اخلرائط وفريق     

 .بتعدادات السكان واإلسكان 

وسيـستعرض فريــق اخلــرباء، وعنــد االقتــضاء، يــنقح اختــصاصاته كــل ثــالث ســنوات،    - ٨ 
 .وبالتزامن مع تغيري الرئيسني

  
 إجراءات تقدمي التقارير    

ة وجلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بـــإدارة ســـيقدم فريـــق اخلـــرباء تقـــاريره إىل اللجنـــة اإلحـــصائي  - ٩ 
  . العاملي املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد 
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 تواتر االجتماعات    

ســيعمل فريــق اخلــرباء عــادة بــشكل افتراضــي وســيحاول االجتمــاع بــاالقتران مــع            - ١٠ 
 .االجتماعات املناسبة

ري االتـصاالت والتعـاون     وسيعمل فريق اخلرباء، مبساعدة من املوقع الشبكي، على تيـس           - ١١ 
 .وإدارة املعارف واملعلومات

  
 أمانة الفريق    

ستؤدي شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية دور األمانـة             - ١٢ 
وستضطلع بإدارة وتنـسيق الـشؤون اليوميـة، وباستـضافة وصـيانة املوقـع              . اخلرباء الدائمة لفريق   

وبالتعــاون مــع . واخلارجيــة باســم فريــق اخلــرباء التــصاالت الداخليــة الــشبكي، وإجــراء مجيــع ا
تقــارير  الرئيــسني املــشاركني، ستنــسق األمانــة وترصــد أنــشطة أي مــن األفرقــة الفرعيــة وتقــدم  

ــع        ــنظم وتــضع جــدول أعمــال اجتماعــات فريــق اخلــرباء، وتعمــل علــى صــيانة املوق ــها، وت عن
  . الصادرة عن فريق اخلرباءاإلشعارات  الشبكي لفريق اخلرباء وإصدار 
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 عاملرفق الراب
  برنامج العمل املقترح لفريق اخلرباء      

مــن ) أســتراليا وبولنــدا وتركيــا واملكــسيك والــشعبة اإلحــصائية(تــشكيل فريــق فرعــي   •  
التـصنيفات واملمارسـات    ) أ(العـاملي بـشأن      أجل وضع استبيان تشاوري على الـصعيد        

غــرايف، هبــدف إعــداد حتليــل مقــارن عــن الــشبكة والنــُهج  الترميــز اجل) ب(اجلغرافيــة و 
 اإلدارية يف جمال املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية/السكانية 

البناء علـى االسـتبيانات املوجـودة مـن عمليـة إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى                      •  
 وقـت يتـيح تقـدمي    مـن االزدواجيـة، يف   الصعيد العاملي مـن أجـل ضـمان التنـسيق بـدال         

  النتائج يف الدورة الرابعة إىل جلنة اخلرباء واملؤمتر الدويل 

الربازيـل ومجهوريـة مقـدونيا    (القيام، يف موازاة العمل على وضـع االسـتبيان، بالبحـث        •  
الواليـات املتحـدة األمريكيـة واملفوضـية         وأوفنلندا   اليوغوسالفية سابقا وسانت لوسيا     

ــة ــوين ا) األوروبي ــتنادا إىل     تك ــك اس ــا إىل ذل ــساوئها وم ــشبكة وحــسناهتا وم ــهج  ل الن
املتبــع يف مجــع وتـصنيف وحتليــل ونــشر اإلحـصاءات يف وقــت يتــيح    اإلداري/الـسكاين 

 تقدمي النتائج يف املؤمتر الدويل 

) أسـتراليا وبـابوا غينيـا اجلديـدة واملكـسيك والـشعبة اإلحـصائية             (تشكيل فريـق فرعـي        •  
  الدويل  رح املتعلق باملؤمتر ملواصلة بلورة املقت

الوصــول إىل جمموعــات معــايري البيانــات الفوقيــة يف األوســاط اإلحــصائية واألوســاط      •  
ــة   ــة املكاني ــشعبة  (اجلغرافي ــدا وال ــة   بولن ــشعبة  ) اإلحــصائية واملفوضــية األوروبي حتــدد ال

 اإلحصائية التوقيت لذلك

عيــة التــابع للــشعبة اإلحــصائية    الوصــول إىل فــرع اإلحــصاءات الدميغرافيــة واالجتما     •  
التعامــل علــى أفــضل وجــه مــع جولــة   ملناقــشة أفــضل الــسبل الــيت تتــيح لفريــق اخلــرباء  

 الشعبية، مع التركيز علـى املـسامهة بالعمـل، ال علـى             ٢٠٢٠التعدادات السكانية لعام    
ذلك ؛ حتدد الشعبة اإلحـصائية التوقيـت لـ        )الشعبة اإلحصائية يف املقام األول    (به   القيام  

  يف أقرب وقت ممكن 

مجـع املعلومـات املتـوفرة عـن        : بدء عملية التوصل إىل اسـتخدام مـصطلحات مـشتركة           •  
فنلندا والشعبة اإلحـصائية واملفوضـية      . (ذلك تعابري واملعاين وحتديد الثغرات، وما إىل       لا

 )األوروبية
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  وضع جدول زمين لألنشطة ومواعيدها وحتديد اجلهات املسؤولة عنها   •  

وضــع الــصيغة النهائيــة لالختــصاصات والــسعي إىل احلــصول علــى تأييــد هلــا مــن قبــل     •  
  اللجنة اإلحصائية وجلنة اخلرباء 

وضــع الــصيغة النهائيــة لربنــامج العمــل والــسعي إىل احلــصول علــى تأييــد لــه مــن قبــل     •  
  اللجنة اإلحصائية وجلنة اخلرباء 

ملؤمتر الدويل والـسعي إىل احلـصول علـى تأييـد           وضع الصيغة النهائية للمقترح املتعلق با       •  
  اخلرباء  له من قبل اللجنة اإلحصائية وجلنة 

إنــشاء موقــع شــبكي؛ يبــادر أعــضاء فريــق اخلــرباء بالعمــل علــى وضــع عناصــر برنــامج   •  
عـرض عنـه إىل     /وإرسال نتـائج االجتمـاع     العمل الذي عرضوا املسامهة فيه االجتماع؛       

  أعضاء فريق اخلرباء 

  . قدم أعضاء فريق اخلرباء األصداء عن هذا العمل يف بلداهنمتي  •  
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 املرفق اخلامس
اقتــراح بــشأن مــؤمتر دويل عــن إدمــاج املعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة            

  اإلحصائية 
  هو توقيت مناسب لعقد املؤمتر ٢٠١٤أغسطس /اتفق على شهر آب  •  

، ميكـن فـصل املـؤمتر عـن الـدورة الرابعـة             إذا تقدم بلد املضيف عارضا استضافة املـؤمتر         •  
  للجنة اخلرباء 

اطلــب فريــق اخلــرباء مــن الــشعبة اإلحــصائية النظــر يف املــسائل اللوجــستية والتــشغيلية     •  
  املرتبطة باستضافة مؤمتر دويل يف نيويورك 

  برنامج املؤمتر الدويل/احلاجة إىل متطوعني يشكلون جزءا من جلنة تنظيم  •  

مثــل املنتــديات الرفيعــة املــستوى، واجللــسات العامــة،   (بــاع هنــج مواضــيعي  تفــضيل ات  •  
  )اجللسات املوازية بعد توجلسات حلقات املناقشة، على أن ُتس

   احلاجة إىل ضمان تأييد قوي من كبار اإلحصائيني   •  
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	واللجنة مدعوة للإحاطة علما بهذا التقرير.
	تقرير فريق الخبراء المعني بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية 
	أولا - مقدمة
	1 - نظرت اللجنة الإحصائية خلال دورتها الرابعة والأربعين في مسألة وضع إطار إحصائي - مكاني في النظم الإحصائية الوطنية (انظر E/2013/24، الفصل الثاني، الفرع ألف). وأيدت اللجنة بقوة في مقررها 44/101 (انظر E/2013/24، الفصل الأول، الفرع جيم) ربط البيانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بخاصيات زمنية ومكانية من أجل إثراء المعلومات الإحصائية والاستفادة إلى أقصى حد من إمكاناتها، ورحبت باقتراح تنظيم مؤتمر دولي كوسيلة للتواصل ووضع أفضل الممارسات والجمع بين كل من الأوساط المهنية الإحصائية والجغرافية المكانية، وكذلك باقتراح إنشاء إطار جغرافي مكاني دولي للإحصاءات. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الشعبة الإحصائية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة إنشاء فريق خبراء يضم ممثلين عن كل من الأوساط الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية للاضطلاع بالعمل اللازم من أجل وضع إطار إحصائي مكاني يكون بمثابة معيار عالمي لإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية.
	2 - واتخذت لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي في دورتها الثالثة، المعقودة في كامبريدج، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013، المقرر 3/107 (انظر E/2013/46، الفصل الأول، الفرع باء)، الذي سلمت فيه بالأهمية الحيوية لإدماج المعلومات الجغرافية المكانية مع الإحصاءات والبيانات الاجتماعية الاقتصادية ووضع إطار جغرافي مكاني - إحصائي، خاصة في سياق المناقشة الجارية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأيدت قرار اللجنة الإحصائية القاضي بإنشاء فريق للخبراء معني بتحقيق التكامل بين المعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات الإحصائية. 
	ثانيا - إنشاء فريق الخبراء وأول اجتماعاته
	3 - عملا بمقرر اللجنة الإحصائية 44/101 ومقرر لجنة الخبراء 3/107، أنشأت الشعبة الإحصائية فريق الخبراء المعني بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية()، المكون من خبراء يشكلون مزيجا مهنيا متكافئا من الخبرة الإحصائية والجغرافية المكانية، وتمثيلا جغرافيا جيدا. 
	4 - وحضر 34 خبيرا من الأوساط الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية ومن المنظمات الدولية الاجتماعَ الأول لفريق الخبراء، الذي عقد في نيويورك، في الفترة من30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وتمثّلت الأوساط الإحصائية بأستراليا، وألمانيا، وسانت لوسيا، وفرنسا، وفنلندا، والنرويج، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وتمثّلت الأوساط الجغرافيّة المكانيّة بألمانيا، والبرازيل، وبليز، وبنغلاديش، وبولندا، وجمهورية كوريا، ومصر، واليابان. وحضر الممثلون الدوليون من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وقسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني بالأمانة العامة، والمفوضية الأوروبية. وترد قائمة كاملة بأسماء الحضور في المرفق الأول لهذا التقرير.
	5 - وجرى تحديد طرائق عمل فريق الخبراء والاتفاق عليها، وانتخاب الرئيسين المشاركين من أستراليا لتمثيل الأوساط الإحصائية ومن المكسيك لتمثيل الأوساط الجغرافية المكانية، وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات.
	6 - وجرى النظر في جدول أعمال الاجتماع (انظر المرفق الثاني لهذا التقرير) وإقراره. وكانت إسهامات جميع الأعضاء إيجابية ومؤيدة تماما لضرورة إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، بما في ذلك من خلال تبادل المعارف، وبناء القدرات والخبرة الفنية، واعتماد مصطلحات موحدة، وتحديد فرص التواصل والتعاون.
	ثالثا - النتائج الرئيسية للاجتماع الأول
	7 - ناقش فريق الخبراء اختصاصاته، المبينة في المرفق الثالث لهذا التقرير، واتفق عليها. ويلتمس فريق الخبراء موافقة اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي على الاختصاصات المقترحة.
	8 - وأشير إلى أن أهمية إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية تتجاوز أنشطة تعداد السكان والمساكن لتشمل جدول أعمال أوسع نطاقا يتضمن التعدادات الزراعية والاقتصادية، والمحاسبة البيئية - الاقتصادية، وخطة التنمية لما بعد عام 2015. وفي هذا الصدد، اتفق فريق الخبراء على استعراض الاختصاصات كل ثلاث سنوات أو بالاقتران مع تغيّر الرئيس.
	9 - وتمثلت إحدى المسائل الرئيسية التي نوقشت في شتى الممارسات والنهج المستخدمة في تحديد وتمثيل الوحدات الجغرافية للأغراض الإحصائية. ووافق فريق الخبراء على إجراء مشاورات على الصعيد العالمي بشأن ممارسات الترميز الجغرافي، وممارسات الربط والإدماج، وممارسات التصنيف الجغرافي. وسيتمثل الغرض من المشاورات في التوصل إلى فهم الممارسات وتوضيحها على نحو أفضل، لا سيما إجراء تحليل مقارن للنهج الذي يستند إلى شبكة مقابل النهج الذي يستند إلى السكان في مجالات الترميز الجغرافي والإدماج والتصنيفات الجغرافية. ووافقت أستراليا والبرازيل وبولندا والمكسيك على التعاون مع الشعبة الإحصائية فيما يتعلق بالمشاورات على الصعيد العالمي، مع الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من عمليات التشاور القائمة على الصعيد العالمي.
	10 - وفي الوقت نفسه، اتفق فريق الخبراء على برنامج للبحث في أصل ومزايا وفوائد النهج الذي يستند إلى شبكة والنهج الذي يستند إلى السكان/التقسيمات الإدارية والمسائل المتصلة بهما في مجالات جمع الإحصاءات وتصنيفها ونشرها. ووافقت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع أستراليا، والبرازيل، وبولندا، وفرنسا، وفنلندا، والهند، على الإسهام في هذا النشاط البحثي.
	11 - وبُحث أيضا التركيز على إنشاء هيكل أساسي للمعلومات الإحصائية - الجغرافية المكانية دعما لجولة تعدادات عام 2020. واتفق فريق الخبراء على أهمية جميع التعدادات، بما فيها تعدادات السكان والمساكن والتعدادات الزراعية والاقتصادية وغيرها. غير أن فريق الخبراء شدد أيضا على أهمية تحديد الأولويات ومجالات التركيز، واتفق على أن الجولة المقبلة لتعدادات السكان تشكل فرصة خاصة ومجالا يستحق تركيز. وفي هذا الصدد، طلب فريق الخبراء إلى الشعبة الإحصائية أن تقترح مسار عمل من شأنه أن يحقق على أفضل نحو حلا متكاملا فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية لجولة تعدادات السكان عام 2020.
	12 - وناقش فريق الخبراء واستكشف على نحو مستفيض المصطلحات وفهم المنهجيات والممارسات، بما في ذلك الإدماج، والربط، والترميز الجغرافي، والتصنيفات الجغرافية. وسُلّم بأنه من الأهمية بمكان أن يجري أولا تبادل المعارف المتعلقة بقواعد المصطلحات والممارسات القائمة، إذا ما أريد تحقيق الهدف المتمثل في توفير محفل للتنسيق والحوار فيما بين ممثلي كل من الأوساط الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية، من أجل وضع إطار للمعلومات الإحصائية - الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، والمضي في تنفيذه. واتفق فريق الخبراء على إنشاء بوابة شبكية لتبادل المعارف، تتضمن مسردا بالمصطلحات، وطلب إلى الشعبة الإحصائية استضافة هذه البوابة.
	13 - وقُدمت معلومات عن مبادرات دولية أخرى في الأوساط الإحصائية، ولا سيما الفريق الرفيع المستوى المعني بتحديث إنتاج الإحصاءات وخدماتها التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا، كما قدمت مبادرات في الأوساط الجغرافية المكانية. وتشمل هذه المبادرات، قيام الاتحاد المفتوح للجغرافيا المكانية بوضع المعيار المتعلق بربط البيانات الجغرافية المكانية، من قبيل حدود التعدادات، بالبيانات الإحصائية المقابلة. وعلاوة على ذلك، تقوم منظمة توحيد المقاييس والاتحاد المفتوح للجغرافيا المكانية بإعداد نموذج للمعايير اللازمة للطبقات الأساسية لهيكل أساسي للبيانات المكانية لتقديمه في الدورة الرابعة للجنة الخبراء في آب/أغسطس 2014. واتفق فريق الخبراء على أهمية التواصل بين أوساط البيانات الوصفية الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية، وطلب إلى الشعبة الإحصائية الاتصال بالجماعات المختصة التي تعنى بمعايير البيانات الوصفية لإبلاغها بإنشاء فريق الخبراء ووضع آليات التنسيق معها. 
	14 - ومكّنت المساهمات والمناقشات الشاملة فريق الخبراء من صياغة برنامج عمل والاتفاق عليه، على النحو المبين في المرفق الرابع لهذا التقرير. وشدد المشاركون على أهمية وضع برنامج ذي منحى عملي وعلى ضرورة اختيار المسائل التي سيجري تناولها على أساس ترتيب الأولويات والوضوح والتركيز. ويلتمس فريق الخبراء موافقة اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي على برنامج العمل المقترح.
	رابعا - تنظيم مؤتمر دولي
	15 - نوقش أيضا مقترح اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء الداعي إلى عقد مؤتمر دولي. وسعيا إلى خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن وتكثيف الحضور إلى أقصاه، اتفق فريق الخبراء على عقد المؤتمر بالتزامن مع الدورة الرابعة للجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي في آب/أغسطس 2014، مُشيرا إلى أن كفالة تمثيل الأوساط الإحصائية تمثيلا جيدا سيكون أمرا مهما. وطلب فريق الخبراء من شعبة الإحصاءات أن تقوم بتنظيم المؤتمر، باتباع شكل الجلسات العامة وحلقات النقاش. وقد وافقت أستراليا وبليز والمكسيك على العمل مع الشعبة لإعداد برنامج للمؤتمر. 
	16 - واتُّفق على أن تُعرض أثناء المؤتمر الدولي نتائج المشاورات وأنشطة البحث وخطط التعاون المضطلع بها على الصعيد العالمي فيما يتعلق بجولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2020.
	17 - ويتضمن المرفق الخامس لهذا التقرير مقترحا يتعلق بالمؤتمر الدولي. ويسعى فريق الخبراء إلى الحصول على تأييد اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي لمقترح المؤتمر الدولي. وبوجه خاص، يرحّب فريق الخبراء بإسهام اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء بشأن مستوى الدعوة إلى المؤتمر واتساع نطاقها. 
	خامسا - الأنشطة المتصلة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي 
	18 - عقدت لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي دورتها الثالثة في كامبريدج، بالمملكة المتحدة، في الفترة من 24 إلى 26 تموز/يوليه 2013. ويرد تقرير الدورة في الوثيقة E/2013/46. 
	19 - وفيما يتعلق بأنشطة لجنة الخبراء في المستقبل، فإن دورتها الرابعة ستُعقد، كما سبقت الإشارة، في نيويورك، في الفترة من 4 إلى 6 آب/أغسطس 2014 بالتزامن مع المؤتمر الدولي المعني بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيُعقد المنتدى الثالث الرفيع المستوى بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي في بيجين، في تشرين الأول/أكتوبر 2014. ورغم أن دورات لجنة الخبراء هي دورات ذات طابع حكومي دولي وتُعقد سنويا، فإن المراد للمنتدى الرفيع المستوى هو أن تتولى البلدان استضافته، حيثما أمكن، باعتباره محفلا مفتوحا يجمع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المهتمين، بمن فيهم ممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، لمعالجة القضايا الحاسمة الراهنة المرتبطة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ومناقشة مجموعة من المقترحات والإجراءات الملموسة في مجال السياسات للمستقبل.
	سادسا - استنتاج
	20 - إن إنشاء فريق الخبراء الذي يجمع خبراء الإحصاءات والجغرافيا المكانية على الصعيد العالمي لمناقشة المسائل المشتركة ومعالجتها، يعكس الاعتراف بأهمية إدماج المعلومات والإحصاءات الجغرافية المكانية دعما لعملية صنع القرارات المتصلة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني. وقد أعرب فريق الخبراء عن ارتياحه لنجاح اجتماعه الأول في إرساء الأسس اللازمة للتنسيق والتعاون الفعالين. ولكي يبني فريق الخبراء على هذا النجاح في الاجتماعات المقبلة، لا بد للأوساط الإحصائية المحترفة أن تصرف همّتها كلياً إلى أعماله، في شراكة مع السلطات الوطنية المعنية بميدان المعلومات الجغرافية المكانية. 
	21 - واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بالتقدم المحرز في إنشاء فريق الخبراء وأعماله ذات الصلة بدمج المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.
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	البند 17 مسائل أخرى
	- تنقيح ترتيبات فريق الخبراء مع الإشارة إلى مناقشة المؤتمر
	المرفق الثالث
	اختصاصات فريق الخبراء المعني بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية
	ملحوظة: أنشئ فريق خبراء معني بالمعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية تابع للأمم المتحدة بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في آذار/مارس 2013، وأيدت إنشاءه لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي في دورتها الثالثة المعقودة في تموز/يوليه 2013.
	الأهداف والمهام

	1 - ستكون الأهداف والمهام العامة لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على النحو التالي:
	(أ) توفير منتدى للتنسيق والحوار فيما بين ممثلين عن كل من المجتمعات المحلية الإحصائية والجغرافية المكانية، بغية وضع إطار إحصائي وجغرافي مكاني على الصعيد العالمي، بوصفه معيارا لإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية؛ 
	(ب) اقتراح خطط عمل ومبادئ توجيهية للمضي قدما في تنفيذ إطار إحصائي- جغرافي مكاني على الصعيد العالمي بما يوفر مزيدا من المعلومات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك صنع القرار السياسي على الصعيد دون الوطني؛ 
	(ج) التصدي لمختلف القضايا السياساتية التقنية والمؤسسية والمتعلقة بالمعلومات في ما يتصل بتنفيذ الإطار الإحصائي - الجغرافي المكاني على الصعيد العالمي، وبخاصة المسائل المتعلقة بالسرية؛
	 (د) متابعة تنفيذ الإطار الإحصائي - الجغرافي المكاني في جولة التعداد لعام 2020 على أساس أنه سيطبق على المبادرات الأخرى بما في ذلك التعدادات الأخرى، مثل التعدادات الاقتصادية والتعدادات الزراعية، وما إلى ذلك، والمبادرات العالمية مثل خطة التنمية لما بعد عام 2015 والبيانات الضخمة.
	2 - ولتحقيق هذه الأهداف سيركز برنامج عمل فريق الخبراء على ما يلي:
	(أ) الاضطلاع بأنشطة تعزز التعاون بين الأوساط الإحصائية والجغرافية المكانية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك تحديد ومعالجة القضايا المشتركة بين ربط المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بمكان معين وتنفيذ إطار إحصائي - جغرافي مكاني على الصعيد العالمي؛ (ب) تقييم الإطار الإحصائي - الجغرافي المكاني الذي وضعه المكتب الأسترالي للإحصاءات، والوقوف على إمكانية وطريقة تعميمه على الصعيد الدولي؛ 
	(ج) دعم إنشاء وتعزيز وتبادل وثائق أفضل الممارسات والمواد الإرشادية فيما يتعلق بوضع إطار إحصائي - جغرافي مكاني على الصعيد العالمي؛
	(د) تحديد البرامج القائمة لتنمية القدرات في المكاتب الإحصائية الوطنية، والأوسط الجغرافية المكانية التي يمكن الاستفادة منها من أجل استحداث مكونات جغرافية مكانية مناسبة للمكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الأخرى، بما في ذلك القدرة على تعزيز وتوحيد عمليات ومنهجيات واطر الترميز الجغرافي (على سبيل المثال: التقنيات التي تربط بين الديناميات المختلفة)؛
	(هـ) تعزيز وتشجيع التعاون الوثيق بين المكاتب الإحصائية الوطنية ونظرائها من الأوساط الجغرافية المكانية الوطنية خلال الجولة التعدادات لعام 2020، بما يحقق إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وتشجيع اعتماد مبادئ الإطار الإحصائي الجغرافي المكاني على الصعيد العالمي في هذا العمل؛
	(و) تشجيع استخدام ما هو متاح من معايير للبيانات والبيانات الفوقية وتطوير معايير جديدة، فضلا عن المعايير الأخرى لتعزيز التفاعل بين مجموعات البيانات المستندة إلى أماكن المجموعة من مصادر متعددة؛
	(ز) تشجيع استحداث نهُج من أجل زيادة تنمية المهارات والقدرات الجغرافية المكانية للمكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الجغرافية المكانية؛ 
	(ح) تشجيع تطوير آليات الاتصال لإبراز الأنشطة الجغرافية المكانية، خارج الوحدات الجغرافية المكانية المتخصصة الموجودة في بعض المكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الأخرى، للمساعدة على إبقاء الأوساط الإحصائية والجغرافية المكانية على علم بالتطورات المقبلة الناجمة عن برنامج عمل فريق الخبراء؛ 
	(ط) تشجيع تطوير التحليلات الجغرافية المكانية؛ 
	(ي) تشجيع العمل الذي تضطلع به الأوساط الجغرافية المكانية نحو تطوير الهياكل الأساسية للبيانات المكانية وإمكانية استخدامها من أجل تحسين إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية.
	3 - وسيوجه فريق الخبراء انتباه اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي والشعبة الإحصائية إلى التطورات الجديدة فيما يتعلق بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، والعمل على وضع إطار إحصائي - جغرافي مكاني على الصعيد العالمي، فضلا عن التطورات الأخرى الناجمة عن برنامج عمل فريق الخبراء. 
	العضوية والتكوين ومدة العضوية

	4 - سيضم فريق الخبراء خبراء رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية من الأوساط الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية. وستسعى الدول الأعضاء في تعيين ممثليها الوطنيين، إلى اختيار خبراء ذوي معارف محددة مستمدة من مجالي المعلومات الإحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية. وعند تعيين ممثل واحد فقط، ستشجع الدول الأعضاء التعاون بين الممثلين على الصعيد الوطني. وسيجرى أيضا اختيار ممثلي الدول الأعضاء بما يكفل التمثيل الإقليمي العادل. 
	5 - وسينتخب فريق الخبراء رئيسين مشاركين، أحدهما من الأوساط الإحصائية والآخر من الأوساط الجغرافية المكانية. وسيعمل كل منهما فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات. 
	6 - إذا اعتبر الاقتضاء، وسينشئ فريق الخبراء، إذا ما اعتُبر ذلك مناسبا، مكتبا لمساعدة الرئيسين المشاركين في القيام بالأنشطة خارج اجتماعات فريق الخبراء. ويمكن لفريق الخبراء أن ينشئ أفرقة فرعية للعمل على جوانب محددة من البرنامج الخاضع لإشرافه.
	7 - وسيبقى فريق الخبراء حسب الاقتضاء على تواصل مع المجموعات الدولية الأخرى التي قد تكون مهتمة في الربط بين المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، بينها لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، ولجنة الخبراء المعنية بالمحاسبةالبيئية والاقتصادية وشعبة رسم الخرائط وفريق الخبراء المعني بتنقيح المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والإسكان.
	8 - وسيستعرض فريق الخبراء، وعند الاقتضاء، ينقح اختصاصاته كل ثلاث سنوات، وبالتزامن مع تغيير الرئيسين.
	إجراءات تقديم التقارير

	9 - سيقدم فريق الخبراء تقاريره إلى اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي. 
	تواتر الاجتماعات

	10 - سيعمل فريق الخبراء عادة بشكل افتراضي وسيحاول الاجتماع بالاقتران مع الاجتماعات المناسبة.
	11 - وسيعمل فريق الخبراء، بمساعدة من الموقع الشبكي، على تيسير الاتصالات والتعاون وإدارة المعارف والمعلومات.
	أمانة الفريق

	12 - ستؤدي شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية دور الأمانة الدائمة لفريق الخبراء. وستضطلع بإدارة وتنسيق الشؤون اليومية، وباستضافة وصيانة الموقع الشبكي، وإجراء جميع الاتصالات الداخلية والخارجية باسم فريق الخبراء. وبالتعاون مع الرئيسين المشاركين، ستنسق الأمانة وترصد أنشطة أي من الأفرقة الفرعية وتقدم تقارير عنها، وتنظم وتضع جدول أعمال اجتماعات فريق الخبراء، وتعمل على صيانة الموقع الشبكي لفريق الخبراء وإصدار الإشعارات الصادرة عن فريق الخبراء. 
	المرفق الرابع
	  برنامج العمل المقترح لفريق الخبراء 
	• تشكيل فريق فرعي (أستراليا وبولندا وتركيا والمكسيك والشعبة الإحصائية) من أجل وضع استبيان تشاوري على الصعيد العالمي بشأن (أ) التصنيفات والممارسات الجغرافية و (ب) الترميز الجغرافي، بهدف إعداد تحليل مقارن عن الشبكة والنهُج السكانية/الإدارية في مجال المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية
	• البناء على الاستبيانات الموجودة من عملية إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي من أجل ضمان التنسيق بدلا من الازدواجية، في وقت يتيح تقديم النتائج في الدورة الرابعة إلى لجنة الخبراء والمؤتمر الدولي 
	• القيام، في موازاة العمل على وضع الاستبيان، بالبحث (البرازيل وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وسانت لوسيا وفنلندا أو الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية) تكوين الشبكة وحسناتها ومساوئها وما إلى ذلك استنادا إلى النهج السكاني/الإداري المتبع في جمع وتصنيف وتحليل ونشر الإحصاءات في وقت يتيح تقديم النتائج في المؤتمر الدولي 
	• تشكيل فريق فرعي (أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والمكسيك والشعبة الإحصائية) لمواصلة بلورة المقترح المتعلق بالمؤتمر الدولي 
	• الوصول إلى مجموعات معايير البيانات الفوقية في الأوساط الإحصائية والأوساط الجغرافية المكانية (بولندا والشعبة الإحصائية والمفوضية الأوروبية) تحدد الشعبة الإحصائية التوقيت لذلك
	• الوصول إلى فرع الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية التابع للشعبة الإحصائية لمناقشة أفضل السبل التي تتيح لفريق الخبراء التعامل على أفضل وجه مع جولة التعدادات السكانية لعام 2020 الشعبية، مع التركيز على المساهمة بالعمل، لا على القيام به (الشعبة الإحصائية في المقام الأول)؛ تحدد الشعبة الإحصائية التوقيت لذلك في أقرب وقت ممكن 
	• بدء عملية التوصل إلى استخدام مصطلحات مشتركة: جمع المعلومات المتوفرة عن التعابير والمعاني وتحديد الثغرات، وما إلى ذلك. (فنلندا والشعبة الإحصائية والمفوضية الأوروبية)
	• وضع جدول زمني للأنشطة ومواعيدها وتحديد الجهات المسؤولة عنها 
	• وضع الصيغة النهائية للاختصاصات والسعي إلى الحصول على تأييد لها من قبل اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء 
	• وضع الصيغة النهائية لبرنامج العمل والسعي إلى الحصول على تأييد له من قبل اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء 
	• وضع الصيغة النهائية للمقترح المتعلق بالمؤتمر الدولي والسعي إلى الحصول على تأييد له من قبل اللجنة الإحصائية ولجنة الخبراء 
	• إنشاء موقع شبكي؛ يبادر أعضاء فريق الخبراء بالعمل على وضع عناصر برنامج العمل الذي عرضوا المساهمة فيه الاجتماع؛ وإرسال نتائج الاجتماع/عرض عنه إلى أعضاء فريق الخبراء 
	• يتقدم أعضاء فريق الخبراء الأصداء عن هذا العمل في بلدانهم. 
	المرفق الخامس
	اقتراح بشأن مؤتمر دولي عن إدماج المعلومات الجغرافية والمكانية الإحصائية 
	• اتفق على شهر آب/أغسطس 2014 هو توقيت مناسب لعقد المؤتمر 
	• إذا تقدم بلد المضيف عارضا استضافة المؤتمر، يمكن فصل المؤتمر عن الدورة الرابعة للجنة الخبراء 
	• اطلب فريق الخبراء من الشعبة الإحصائية النظر في المسائل اللوجستية والتشغيلية المرتبطة باستضافة مؤتمر دولي في نيويورك 
	• الحاجة إلى متطوعين يشكلون جزءا من لجنة تنظيم/برنامج المؤتمر الدولي
	• تفضيل اتباع نهج مواضيعي (مثل المنتديات الرفيعة المستوى، والجلسات العامة، وجلسات حلقات المناقشة، على أن تُستبعد الجلسات الموازية)
	• الحاجة إلى ضمان تأييد قوي من كبار الإحصائيين 

