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*1612703*  

   2016دورة عام 
   2016متوز/يوليه  2٧ - 201٥متوز/يوليه  2٤
 )ط( من جدول األعمال   18البند 

   املسائل االقتصادية والبيئية: رسم اخلرائط
 املكسيك*: مشروع قرار  

 
 تعزيز الترتيبات املؤسسية يف جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  

 
 ،  إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــة العامــة    إذ يشيير  ــؤر   66/288إىل قــرار اجلمعي الــ ي  2012متوز/يوليــه  2٧امل

املسـتقبل  ”أقرت فيه اجلمعية الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، املعنونـة         
، اليت اعترف فيها رؤسـا  الـدول واوكومـات ية يـة البيانـات القائمـة علـ         “و إليهال ي نصب

تكنولوجيا الفضا  والرصد يف املوقع واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـو  اـا يالنسـبة لرسـم        
 السياسات العامة ووضع الربامج وعمليات املشاريع يف جمال التنمية املستدامة،

الـ ي   201٥أيلول/سبتمرب  2٥املؤر   ٧0/1قرار اجلمعية العامة إىل  وإذ يشر أيضا 
، اليت مت “2030 حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام”اعتمدت فيه اجلمعية الوثيقة املعنونة 

وحتقيق التكامل فيما يينها كي يتسىن اإلقرار فيها يضرورة اتباع ُنهج جديدة يف استقا  البيانات 
يدعم تنفي   حتسني تلك البيانات من حيث مدى توافرها وجودهتا وحسن توقيتها وتصنيفها، مبا

خطة التنمية اجلديدة عل  مجيع املستويات، واالسـتفادة يف للـك مـن إسـهامات جمموعـة واسـعة       
املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، مـع     من البيانات، من يينها املعلومات املستمدة من رصد األرض و

 ضمان املسؤولية الوطنية يف دعم حتقيق التقدم ورصده،
 
 

 من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي. ٧2وفقا للمادة  * 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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وإطار ِسنداي للحـد مـن    2030أن خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ يضع يف اعتباره 
وإجــرا ات العمــل املعجللــل للــدول اجلزريــة الصــغ ة   2030-201٥خمــاطر الكــوارف للفتــرة 
تدعو يشكل ال لبس فيه إىل اختال إجرا ات منسقة علـ  الصـعيد العـاملي     النامية )مسار ساموا(

ــها، ويف جمــال اســت دام      يف جمــال النــهج اجلديــدة الســتقا  البيانــات وحتقيــق التكامــل فيمــا يين
املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة ألاـراض التنميـة املسـتدامة واوـد مـن خمـاطر الكـوارف، ولتعزيـز           

 ية املكانية من حيث مدى توافرها وإمكانية االنتفاع اا،يرامج البيانات اجلغراف
ــة   وإذ يشييير  ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤر   69/266إىل قـ ــباط/فرباير  26املـ ، 201٥شـ
، الـ ي دعـف فيـه اجلمعيـة     “إطار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املسـتدامة ”واملعنون 

ــات        إ ــادل اوــر للبيان ــك التب ــا يف لل ــاون املتعــدد األطــراف يشــةن اجليوديســيا، مب ــادة التع ىل زي
اجلغرافيــة املكانيــة، وزيــادة ينــا  القــدرات يف البلــدان الناميــة، وإرســا  املعــاي  واألعــراف علــ   
ل الصعيد الدويل، واإلسهام يف اإلطار املرجعـي العـاملي ويف تكفيـي يياناتـه اإلقليميـة مـن خـ        

 اآلليات الوطنية لات الصلة وعن طريق التعاون اوكومي الدويل،
ــاعي     وإذ يشييير أيضيييا   ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرار اجمللـ ــؤر   2011/2٤إىل قـ املـ

، الــ ي أنشــة اجمللــس مبوجبــه جلنــة اخلــربا  املعنيــة يــ دارة املعلومــات         2011متوز/يوليــه  2٧
توف  منتدى للتنسيق واووار فيمـا يـني الـدول    اجلغرافية املكانية عل  الصعيد العاملي، من أجل 

 األعضا ، ويني الدول األعضا  واملنظمات الدولية لات الصلة،
ــا ل ختصاصــات       وإذ يشيير ليي      ــة اخلــربا ، وفق ــا  جلن ــدى إنش ــس، ل إىل أن اجملل

استعراضـا   2016، طلب إىل اللجنـة أن تقـدم إليـه يف عـام     2011/2٤الواردة يف مرفق قراره 
 ،جلميع جوانب عملها وعملياهتا لكي يتسىن للدول األعضا  تقييم فعاليتهاشام  
ال ي اعتمدته جلنـة اخلـربا  يف دورهتـا اخلامسـة املعقـودة       ٥/113إىل املقرر  وإذ يشر 

، وال ي أوصف فيه اللجنة يةن ينظر اجمللس يف تعزيز والية اللجنـة  (1)201٥يف آب/أاسطس 
هيئـات اجمللـس الفرعيـة األخـرى، وعلـ  وجـه اخلصـوة اللجنـة         من أجـل توثيـق تفاعلـها مـع     

اإلحصائية، واتفقف عل  أن اللجنة، يوصفها مجعية من املؤسسات اوكومية الوطنيـة املوثوقـة   
يف ميدان املعلومات اجلغرافية املكانيـة، اـا دور متزايـد األ يـة يف التنسـيق الفعـال مليـدان إدارة        

 ة يف منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقا،املعلومات اجلغرافية املكاني

__________ 

(، الفصــل E/2015/46) 26  امللحييا رقيي  2015 لمجلييس االقتصييادي واالجتميياعي   ا وثييا ا ا ية يي  انظــر  (1) 
 األول، الفرع يا .

http://undocs.org/ar/A/RES/69/266
http://undocs.org/ar/E/2015/46
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من مخـس جلـان    إىل إنشا  هياكل أساسية إقليمية قوية ومبسطة مؤلفة وإذ يشر أيضا 
ومسؤولة أمام جلنة اخلربا ، تـوفر منظـورات    (2)إقليمية تقنية معنية ياملعلومات اجلغرافية املكانية
 ة العاملية،  إقليمية هامة للنظر يف املسائل اجلغرافية املكاني

إىل التوصـيات املنبفقـة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي العشـرين          وإذ يشر ل    
، واجللسة العامة الفانية للجنة اإلقليمية إلدارة املعلومـات  (3)لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط ااادئ

واجللسـة العامـة األوىل    اجلغرافية املكانية لألمم املتحدة عل  الصعيد العاملي املعنية ياألمريكتني،
للجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـم املتحـدة علـ  الصـعيد العـاملي املعنيـة         
يةفريقيـا، الـيت دعمـف واليـة جلنــة اخلـربا  مـن أجـل تعزيــز دورهـا وزيـادة إسـهامها يف أعمــال           

املتحدة اإلقليمية لرسم اخلـرائط   األمم املتحدة، واتفقف عل  أن الصيغة الرمسية ملؤمترات األمم
مل تعد اا ضرورة؛ وأوصف يةن ينظر اجمللس يف شـطب تلـك املـؤمترات مـن جـدول مـؤمترات       
واجتماعات األمم املتحدة، عل  أن تتوىل جلنة اخلربا  تنفي  واليات تلك املـؤمترات والتزاماهتـا   

تايعـة ملبـادرة األمـم املتحـدة إلدارة     عل  الصـعيد العـاملي، وأن تتـوىل اللجـان التقنيـة اإلقليميـة ال      
املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــ  الصــعيد العــاملي االضــط ع يةنشــطتها التقنيــة والفنيــة علــ    

 الصعيدين اإلقليمي والوطين،
يتقريــر جلنــة اخلــربا  املعنيــة يــ دارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــ    ييحيي  - 1 

 ؛(٤)أعمااا الصعيد العاملي ال ي تستعرض فيه
ياإلجنـازات الكــب ة الـيت حققتـها جلنــة اخلـربا  يف جمـال إدارة املعلومــات       ينيوه  - 2 

اجلغرافيــة املكانيــة علــ  الصــعيد العــاملي والتقــدم الــ ي أحرزتــه علــ  مــدى الســنوات اخلمــس   
 دامها املاضية، ومبسا تها يف تعزيز القدرات املتصلة ي دارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة واسـت  

 يف البلدان النامية؛

__________ 

اللجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة لألمـم املتحـدة علـ  الصـعيد العـاملي املعنيـة يحملسـيا واحملـيط           (2) 
ــة      ااــادئ؛ وا ــة لألمــم املتحــدة علــ  الصــعيد العــاملي املعني ــة املكاني ــة إلدارة املعلومــات اجلغرافي ــة اإلقليمي للجن

ياألمريكتني؛ واللجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـم املتحـدة علـ  الصـعيد العـاملي املعنيـة         
ــة    ــة إلدارة املعلومــات اجلغرافي ــة اإلقليمي ــة   يةفريقيــا؛ واللجن ــة لألمــم املتحــدة علــ  الصــعيد العــاملي املعني املكاني

يالــدول العرييــة؛ واللجنــة اإلقليميــة إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة لألمــم املتحــدة علــ  الصــعيد العــاملي    
 املعنية يةورويا.

 (3) E/CONF.104/9. 

 (٤) E/2016/47. 

http://undocs.org/ar/E/CONF.104/9
http://undocs.org/ar/E/2016/47
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ياجلهود اليت تب اا جلنة اخلربا  من أجل ترشـيد العمـل الـ ي تضـطلع      ييح  - 3 
يــه اايئــات الفرعيــة األريــع اواليــة التايعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف ميــدان إدارة   

اجلغرافيـة املكانيـة علـ      املعلومات اجلغرافية املكانية، وهي جلنة اخلربا  املعنية يـ دارة املعلومـات  
الصعيد العاملي، ومـؤمترا األمـم املتحـدة اإلقليميـان لرسـم اخلـرائط لألمـريكتني وآلسـيا واحملـيط          
ااــادئ، علــ  التــوايل، ومــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين يتوحيــد األمســا  اجلغرافيــة وفريــق اخلــربا     

 املرتبط يه؛
وعل  حنو يتماش  مع الواليـة الـيت   يةن جلنة اخلربا  قد عملف يفعالية  يعتيف - ٤ 

كلفها اا اجمللس عل  مدى السنوات اخلمـس املاضـية، وحققـف نـواتج ملموسـة، وأن اللجنـة       
يف مقدورها أن تواصل اإلسهام يف أعمال األمم املتحدة، وخباصة يف سيا  اجلهـود الراميـة إىل   

وإطـار سـنداي للحـد     2030مساعدة الدول األعضا  عل  تنفي  خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
ــرة   ــاريس يشــةن تغــ  املنــا  وإجــرا ات    2030-201٥مــن خمــاطر الكــوارف للفت واتفــا  ي

 العمل املعجل للدول اجلزرية الصغ ة النامية )مسار ساموا(؛
اواجة إىل تعزيز التنسيق واالتسا  يف جمـال إدارة املعلومـات اجلغرافيـة     يؤلد - ٥ 

يشــةن مســائل مــن يينــها ينــا  القــدرات، ووضــع املعــاي ، ومجــع   املكانيــة علــ  الصــعيد العــاملي
البيانات، ونشـر البيانـات، وتبـادل البيانـات، مـن خـ ل آليـات التنسـيق املناسـبة، مبـا يف للـك            

 داخل منظومة األمم املتحدة األعم، مع االستفادة يف للك من عمل جلنة اخلربا ؛
ل إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة    ية ية تعزيز ينـا  القـدرات يف جمـا    يسل  - 6 

وأعمال التكامل اإلحصائي لات الصلة، وال سيما يف البلدان النامية، وخباصة أقل البلـدان وـوا   
 والبلدان النامية ا  الساحلية والدول اجلزرية الصغ ة النامية؛

ــة ياملع     يقييير - ٧  ــة املعني ــة اخلــربا  يوصــفها اايئ ــة جلن ــز والي لومــات توســيع وتعزي
اجلغرافية املكانية اليت تتةلي من خربا  حكوميني، دون أن يؤثر للك علـ  التكلفـة، حيـث إن    
إهنا  والييت مؤمتري األمم املتحدة اإلقليميني لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط ااـادئ ولألمـريكتني   

 يعوض عن أي تكاليي إضافية تتكبدها اللجنة؛
تحدة اإلقليمية الرمسية لرسـم اخلـرائط مل تعـد    أن مؤمترات األمم امل يقير أيضا - 8 

اــا ضــرورة، كمــا يقـــرر، ســعيا إىل الترشــيد و،نــب االزدواجيـــة، أن تتوقــي علــ  الفـــور         
اجتماعـــات مـــؤمتري األمــــم املتحـــدة اإلقليمــــيني لرســـم اخلـــرائط آلســــيا واحملـــيط ااــــادئ       

 ولألمريكتني؛
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إدراج الدورة السنوية للجنـة اخلـربا  يف جـدول مـؤمترات واجتماعـات       يؤلد - 9 
األمم املتحدة العادي حتـف البنـد املتعلـق يـاجمللس، مبـا يشـمل تـوف  خـدمات خمصصـة للـدورة           
ــدورة       ــد الــ ــدة، وتزويــ ــاألمم املتحــ ــؤمترات يــ ــدمات إدارة املــ ــار خــ ــة يف إطــ ــنوية للجنــ الســ

 الكامل؛ يالدعم
ــوىل جلنــ  يقييير - 10  ــات    أن تت ــ  الصــعيد العــاملي عــن الوالي ة اخلــربا  املســؤولية عل

وااللتزامــات الفنيــة املنوطــة مبــؤمتري األمــم املتحــدة اإلقليمــيني لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط     
ااــادئ ولألمــريكتني، وأن تتــوىل اللجنــة اإلقليميــة إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة لألمــم   

عنيـة يحملسـيا واحملـيط ااـادئ واللجنـة اإلقليميـة إلدارة املعلومـات        املتحدة عل  الصعيد العـاملي امل 
اجلغرافيــة املكانيــة لألمــم املتحــدة علــ  الصــعيد العــاملي املعنيــة يــاألمريكتني، علــ  التــوايل،           

 املسؤولية عن األنشطة التقنية والفنية للمؤمترين عل  الصعيدين اإلقليمي والوطين؛
ة أن توفر الدعم لي الصلة، عنـد الطلـب وحسـب    إىل اللجان اإلقليمي يطل  - 11 

االقتضا ، ألعمـال اايئـات اإلقليميـة التايعـة ملبـادرة األمـم املتحـدة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة          
املكانية علـ  الصـعيد العـاملي، وأن تـوزلع النـواتج والفوائـد املترتبـة علـ  أنشـطة تلـك اايئـات            

 كل منطقة؛يالتساوي عل  مجيع الدول األعضا  يف 
إىل أن توف  التمويل والدعم املسـتدامني، وال سـيما مـن أجـل عمليـات       يشر - 12 

ــة       ــة اللجن جلنــة اخلــربا  الــيت تركــز علــ  أهــداف التنميــة املســتدامة، أمــر مطلــوب لتعزيــز فعالي
وضمان استمرارها، ويشجع الـدول األعضـا  يف هـ ا الصـدد علـ  تقـدع التربعـات، ويطلـب         

يسع  إىل حشـد مـوارد إضـافية، عـن طريـق أدوات منـها        من ناحية أخرى إىل األمني العام أن
لــ  عالصــناديق االســتئمانية واملصــادر األخــرى، حســب االقتضــا ، ويشــجع الــدول األعضــا    

 النظر يف إعارة اخلربا ، لدعم أنشطة اللجنة؛
األ ية اوامسـة للمشـاركة الكاملـة والفعالـة يف جلنـة اخلـربا  مـن         تأل د يكير - 13 

اليت تواجه أوضاعا خاصة من أجل كفالة التمفيـل الواسـع واملتـوازن يف دورات     جانب البلدان
اللجنة، ويؤكد وجوب تـوف  املـوارد الكافيـة، ويشـجع يف هـ ا الصـدد الـدول األعضـا  علـ           
ــوارد         ــام أن يســع  إىل حشــد امل ــني الع ــة أخــرى إىل األم ــن ناحي ــب م تقــدع التربعــات، ويطل

غطيـة تكلفـة املشـاركة يف جلنـة اخلـربا  لف ثـة كـفلني حكـوميني         اخلارجة عن امليزانية من أجل ت
 من كل جمموعة من البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة؛

 “رسـم اخلـرائط  ”تغي  اسم البند املدرج يف جدول أعمـال اجمللـس مـن     يقير - 1٤ 
مسـا  اجلغرافيـة   ، ويدعو فريق خربا  األمم املتحدة املعـين ياأل “املعلومات اجلغرافية املكانية”إىل 

ومؤمتر األمم املتحدة املعين يتوحيد األمسا  اجلغرافية إىل مواصـلة تقـدع التقـارير يف إطـار للـك      



 E/2016/L.28 

 

6/6 16-12703 

 

البند عن مسةلة األمسا  اجلغرافية، ويدعو جلنة اخلربا  املعنية ي دارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة   
ــع املســائل       ــن مجي ــارير ع ــدع التق ــاملي إىل تق ــ  الصــعيد الع ــات    عل ــا واملعلوم ــة ياجلغرافي املتعلق

 اجلغرافية املكانية واملواضيع لات الصلة؛  
يتزايد دور جلنة اخلربا  وأ يتها وياجلهود موضع التقدير الـيت تبـ اا مـن     ينوه - 1٥ 

أجل ترشيد اايئات الفرعية التايعة للمجلس املعنية مبسائل إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،    
اللجنة أن تقدم إىل اجمللس يف موعـد ال يتجـاوز مخـس سـنوات، تقريـرا عـن تنفيـ         ويطلب إىل 

ه ا القرار، وعن اجلهود املتواصلة اليت تب اا للعمل مع اللجنة اإلحصائية ومـع منظومـة األمـم    
ــات      ــة واملعلومـ ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــم املعلومـ ــني نظـ ــل يـ ــق التكامـ ــها، ولتحقيـ ــدة يرمتـ املتحـ

 ، يف ه ا السيا ، يف تعزيز الترتيبات املؤسسية للجنة.اإلحصائية، والنظر
 


