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  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٤جنيف، 

  من جدول األعمال) ك (١٣البند 
      رسم اخلرائط: املسائل االقتصادية والبيئية

، بنـاء علـى   )سـلوفاكيا ( ميلـوش كـوترييتش   ،مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اجمللس        
  E/2011/L.15مشاورات غري رمسية بشأن مشروع القرار 

  
  ة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةجلن    

  
  ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
، الـذي طلـب فيـه       ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢١، املـؤرخ    ٢٠١٠/٢٤٠ إىل مقرره    إذ يشري   

ــه املوضــوعية لعــام     ــام أن يقــدم إىل اجمللــس، يف دورت ــرا عــن إدارة  ٢٠١١إىل األمــني الع ، تقري
  ات اجلغرافية العاملية، املعلوم

، الـصادر  )١(٢٠١٠فربايـر  / شـباط ٢٦، املـؤرخ   ٤١/١١١ إىل املقـرر     وإذ يشري أيـضا     
ــشؤون       ــة مــن شــعبة اإلحــصاءات يف إدارة ال ــه اللجن ــة اإلحــصائية، الــذي طلبــت في عــن اللجن

دف فريـق خـرباء دويل هبـ   لاالقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامـة أن تـدعو إىل اجتمـاع           
تناول املسائل املتصلة بإدارة املعلومات اجلغرافية العاملية، مبا يف ذلك استعراض اآلليات القائمـة              

  واستكشاف إمكانية إنشاء منتدى عاملي،

__________ 
، الفــصل األول، )E/2010/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   )١(  

 .الفرع باء
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 إىل القــرار املتعلــق بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة العامليــة الــصادر عــن وإذ يــشري كــذلك  
، الـذي طلـب   )٢(سيا واحمليط اهلـادئ آلرائط اخلم  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرس      

فيــه املــؤمتر إىل األمــني العــام واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة البــدء يف إجــراء مناقــشات وإعــداد  
تقرير لتقدميه إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي عـن تنـسيق إدارة املعلومـات اجلغرافيـة علـى                    

كانية إنشاء منتـدى عـاملي تـابع لألمـم املتحـدة يـتم مـن           الصعيد العاملي، مبا يف ذلك النظر يف إم       
خالله تبادل املعلومات بني البلدان وغريها مـن األطـراف املعنيـة، وبوجـه خـاص تبـادل أفـضل                    
املمارسات بصدد الصكوك القانونية وصكوك السياسات، ومناذج اإلدارة املؤسـسية، واحللـول           

نــات للتــشغيل البــيين، وتبــادل اآلليــات الــيت تــضمن واملعــايري التقنيــة، ومــدى قابليــة الــنظم والبيا
  سهولة احلصول على املعلومات واخلدمات اجلغرافية يف حينها،

 أمهية الدمج بني املعلومات عن اخلرائط واإلحصاءات، إىل جانب البيانـات            وإذ يدرك   
  ،ا إىل املوقعاملكانية، من أجل تعزيز املعلومات والتطبيقات واخلدمات اجلغرافية املكانية استناد

 الـدور الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة يف تعزيـز التعـاون الـدويل يف                     وإذ يدرك أيضا    
ــها تنظــيم       ــة بــسبل من ــة املكاني ــة واملعلومــات اجلغرافي جمــاالت رســم اخلــرائط واألمســاء اجلغرافي

إقامـــة املـــؤمترات واجتماعـــات اخلـــرباء والـــدورات التدريبيـــة، وإصـــدار املنـــشورات التقنيـــة، و
  التعاون، شاريعم

ــار    ــضع يف االعتب ــاون    إىل  احلاجــة امللحــة  وإذ ي ــز التع اختــاذ إجــراءات ملموســة لتعزي
  الدويل يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية،

ــا    - ١   ــام عــن   حيــيط علم ــر األمــني الع ــة   ” بتقري ــة املكاني ــات اجلغرافي إدارة املعلوم
  وبالتوصيات الواردة فيه؛  )٣(“العاملية

 املعلومـات اجلغرافيـة    تعزيز التعاون الـدويل يف ميـدان   باحلاجة امللحة إىل يسلّم  - ٢  
  املكانية العاملية؛

 يف هــذا الــصدد إنــشاء جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة   يقــرر   - ٣  
دار يف املكانيــة العامليــة، وفقــا لالختــصاصات الــواردة يف مرفــق هــذا القــرار، علــى أن ُتنــشأ وتــ  

حدود املوارد القائمة وتنظَّم وفقا لـذلك، ويطلـب إىل اللجنـة أن تقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي                  

__________ 
 األمـم املتحـدة،     منـشور (،  سـيا واحملـيط اهلـادئ     آلرائط  اخلـ مؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن عـشر لرسـم                )٢(  

 .٧-باء الرابع، الفصل )A.10.I.2املبيع  رقم
  )٣(  E/2011/89. 



E/2011/L.53  
 

11-43029 3 
 

 استعراضا شامال عن مجيع جوانب عملـها وعملياهتـا لكـي يتـسىن              ٢٠١٦واالجتماعي يف عام    
  للدول األعضاء تقييم فعاليتها؛

املـستوى جلهـات    ة  مناقشات منتظمة رفيعـ   إجراء   الدول األعضاء على     يشجع  - ٤  
املنتــديات عقــد  بــشأن املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة، وذلــك بــسبل منــها معنيــة متعــددة

  العاملية، من أجل املساعدة على إقامة حوار شامل مع مجيع اجلهات الفاعلة واهليئات املعنية؛
 إىل النهوض    على أمهية تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية        يشدد  - ٥  

ــارف واخلــربات،    ــادل املع ــبتب ــا   مل ــى بن ــة عل ــدان النامي ــة يف   ساعدة البل ــدراهتا الوطني ــز ق ء وتعزي
  .اجملال هذا
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  املرفق
  اختصاصات جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية    
  األهداف واملهام    

إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة         تكون أهـداف ومهـام جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـ              - ١
  :على النحو التايل

تــوفري منتــدى يــتم مــن خاللــه التنــسيق والتحــاور خبــصوص تعزيــز التعــاون يف    )أ(  
 وبــني الــدول األعــضاء ميــدان املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة يف مــا بــني الــدول األعــضاء

واملنظمات الدولية املعنية، مبا يف ذلك مؤمترات األمم املتحـدة اإلقليميـة املعنيـة برسـم اخلـرائط،          
  وما ينبثق عنها من جلان دائمة معنية بالبىن األساسية للبيانات املكانية؛

اقتراح خطط العمل واملبادئ التوجيهية الالزمة للتـشجيع علـى وضـع مبـادئ                )ب(  
اســات وأســاليب وآليــات ومعــايري موحــدة ضــمانا لقابليــة البيانــات واخلــدمات اجلغرافيــة    وسي

  املكانية للتشغيل البيين والتبادل؛
توفري منرب يتم من خالله وضع االستراتيجيات الفعالة عن كيفيـة بنـاء وتعزيـز                 )ج(  

دان النامية، مـع القيـام،      القدرات الوطنية يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية، وال سيما يف البل          
يف هذا الصدد، مبساعدة من يرغب من البلدان علـى بلـوغ كامـل إمكانـات تطـوير املعلومـات           

  اجلغرافية املكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات؛
جتميع وتعميم أفضل ممارسات وخربات اهليئـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة               )د(  

نية يف ما يتـصل بـأمور مـن قبيـل الـصكوك القانونيـة ومنـاذج            خبصوص املعلومات اجلغرافية املكا   
اإلدارة واملعايري التقنية، مما يشكل إسهاما يف إقامة البىن األساسية للبيانـات املكانيـة، مـع إتاحـة        

  ؛املرونة يف استحداث األنشطة اجلغرافية املكانية الوطنية
وجودة اليت أجنزهـا غريهـا      االستفادة، لدى اضطالعها مبهامها، من األعمال امل        )هـ(  

  .من املنتديات واآلليات يف امليدان املعين، واستخدام تلك األعمال
  

  التكوين ومدة الواليةالعضوية و    
تتألف اللجنة من خرباء من مجيع الدول األعـضاء، وتـضم أيـضا خـرباء مـن املنظمـات                     - ٢

ثليهـا إىل اختيـار خـرباء    وتـسعى الـدول األعـضاء لـدى قيامهـا بتعـيني مم        . صفة مراقـب  بـ الدولية  
ذوي معـــارف حمـــددة مـــستمدة مـــن جمموعـــة اجملـــاالت املترابطـــة الـــيت تـــضم أعمـــال املـــسح، 
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عـــد، ونظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة واجلغرافيـــا، ورســـم وإعـــداد اخلـــرائط، واالستـــشعار مـــن بُ 
  .البحرية ومحاية البيئة/الربية
ل كــل دورة، مــع مراعــاة تنتخــب اللجنــة رئيــسني مــشاركني مــن بــني أعــضائها خــال   - ٣

  .التوازن اجلغرايف ومتثيل اجلهات املعنية
دعــت احلاجــة، أفرقــة عاملــة أو جلــان فرعيــة غــري رمسيــة   مــىت جيــوز للجنــة أن تنــشئ،   - ٤

  .تتناول مسائل حمددة تتعلق بربنامج عمل اللجنة
  

  إجراءات تقدمي التقارير    
  .الجتماعيترفع اللجنة تقاريرها إىل اجمللس االقتصادي وا  - ٥
  

  وترية عقد االجتماعات    
 وجيـــوز هلـــا أن تعقـــد يف الظـــروف االســـتثنائية ،لجنـــة عـــادة مـــرة يف الـــسنةالجتتمـــع   - ٦

  .اجتماعات إضافية، حسب االقتضاء
  

  األمانة    
ــعبة اإلحـــصاءات التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية      - ٧ ــة الـــدعم مـــن شـ تتلقـــى اللجنـ

  .ئط التابع إلدارة الدعم امليداينواالجتماعية، ومن قسم رسم اخلرا
  

  وثائق االجتماعات    
تتألف وثائق االجتماعـات مـن جـدول األعمـال، وتقريـر اللجنـة الـسابق، ومـذكرات                    - ٨

من إعداد األفرقة العاملة أو اللجان الفرعية، ومـذكرات مـن األمانـة العامـة، ووثـائق                 مواضيعية  
  . من اخلارجأخرى ذات صلة من إعداد خرباء أو أفرقة خرباء
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	2 - يسلّم بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية العالمية؛
	3 -  يقرر في هذا الصدد إنشاء لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وفقا للاختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار، على أن تُنشأ وتدار في حدود الموارد القائمة وتنظَّم وفقا لذلك، ويطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016 استعراضا شاملا عن جميع جوانب عملها وعملياتها لكي يتسنى للدول الأعضاء تقييم فعاليتها؛
	4 - يشجع الدول الأعضاء على إجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى لجهات معنية متعددة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وذلك بسبل منها عقد المنتديات العالمية، من أجل المساعدة على إقامة حوار شامل مع جميع الجهات الفاعلة والهيئات المعنية؛
	5 - يشدد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى النهوض بتبادل المعارف والخبرات، لمساعدة البلدان النامية على بناء وتعزيز قدراتها الوطنية في هذا المجال.
	المرفق
	اختصاصات لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	الأهداف والمهام

	1 - تكون أهداف ومهام لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية على النحو التالي:
	(أ) توفير منتدى يتم من خلاله التنسيق والتحاور بخصوص تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في ما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية المعنية برسم الخرائط، وما ينبثق عنها من لجان دائمة معنية بالبنى الأساسية للبيانات المكانية؛
	(ب) اقتراح خطط العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة ضمانا لقابلية البيانات والخدمات الجغرافية المكانية للتشغيل البيني والتبادل؛
	(ج) توفير منبر يتم من خلاله وضع الاستراتيجيات الفعالة عن كيفية بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، ولا سيما في البلدان النامية، مع القيام، في هذا الصدد، بمساعدة من يرغب من البلدان على بلوغ كامل إمكانات تطوير المعلومات الجغرافية المكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات؛
	(د) تجميع وتعميم أفضل ممارسات وخبرات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية بخصوص المعلومات الجغرافية المكانية في ما يتصل بأمور من قبيل الصكوك القانونية ونماذج الإدارة والمعايير التقنية، مما يشكل إسهاما في إقامة البنى الأساسية للبيانات المكانية، مع إتاحة المرونة في استحداث الأنشطة الجغرافية المكانية الوطنية؛
	(هـ) الاستفادة، لدى اضطلاعها بمهامها، من الأعمال الموجودة التي أنجزها غيرها من المنتديات والآليات في الميدان المعني، واستخدام تلك الأعمال.
	العضوية والتكوين ومدة الولاية

	2 - تتألف اللجنة من خبراء من جميع الدول الأعضاء، وتضم أيضا خبراء من المنظمات الدولية بصفة مراقب. وتسعى الدول الأعضاء لدى قيامها بتعيين ممثليها إلى اختيار خبراء ذوي معارف محددة مستمدة من مجموعة المجالات المترابطة التي تضم أعمال المسح، والجغرافيا، ورسم وإعداد الخرائط، والاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية البرية/البحرية وحماية البيئة.
	3 - تنتخب اللجنة رئيسين مشاركين من بين أعضائها خلال كل دورة، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل الجهات المعنية.
	4 - يجوز للجنة أن تنشئ، متى دعت الحاجة، أفرقة عاملة أو لجان فرعية غير رسمية تتناول مسائل محددة تتعلق ببرنامج عمل اللجنة.
	إجراءات تقديم التقارير

	5 - ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	وتيرة عقد الاجتماعات

	6 - تجتمع اللجنة عادة مرة في السنة، ويجوز لها أن تعقد في الظروف الاستثنائية اجتماعات إضافية، حسب الاقتضاء.
	الأمانة

	7 - تتلقى اللجنة الدعم من شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومن قسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني.
	وثائق الاجتماعات

	8 - تتألف وثائق الاجتماعات من جدول الأعمال، وتقرير اللجنة السابق، ومذكرات مواضيعية من إعداد الأفرقة العاملة أو اللجان الفرعية، ومذكرات من الأمانة العامة، ووثائق أخرى ذات صلة من إعداد خبراء أو أفرقة خبراء من الخارج.

