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  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧يف  الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2016/L.28( مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

  تعزيز الترتيبات املؤسسية يف جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  -  ٢٠١٦/٢٧
  

  ،  إن الس االقتصادي واالجتماعي  

الــذي  ٢٠١٢متوز/يوليــه  ٢٧املــؤرخ  ٦٦/٢٨٨عامــة إىل قــرار اجلمعيــة ال  إذ يشــري  
املسـتقبل  ”أقرت فيه اجلمعية الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، املعنونـة         

القائمـة علـى    ، اليت اعترف فيهـا رؤسـاء الـدول واحلكومـات بأمهيـة البيانـات      “الذي نصبو إليه
تكنولوجيا الفضاء والرصد يف املوقع واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق ـا بالنسـبة لرسـم        

  السياسات العامة ووضع الربامج وعمليات املشاريع يف جمال التنمية املستدامة،

الـذي   ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري أيضا  
، اليت مت “٢٠٣٠  حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام”اعتمدت فيه اجلمعية الوثيقة املعنونة 

اإلقرار فيها بضرورة اتباع نهج جديدة يف استقاء البيانات وحتقيق التكامل فيما بينها كي يتسىن 
يدعم تنفيذ  ى توافرها وجودا وحسن توقيتها وتصنيفها، مباحتسني تلك البيانات من حيث مد

خطة التنمية اجلديدة على مجيع املستويات، واالسـتفادة يف ذلـك مـن إسـهامات جمموعـة واسـعة       
من البيانات، من بينها املعلومات املستمدة من رصـد األرض واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، مـع      

  حتقيق التقدم ورصده،ضمان املسؤولية الوطنية يف دعم 

وإطار سـنداي للحـد مـن     ٢٠٣٠أن خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ يضع يف اعتباره  
وإجـراءات العمـل املعجّـل للـدول اجلزريـة الصـغرية        )١(٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة 
 لــبس فيــه إىل اختــاذ إجــراءات منســقة علــى الصــعيد تــدعو بشــكل ال )٢(الناميــة (مســار ســاموا)

العــاملي يف جمــال النــهج اجلديــدة الســتقاء البيانــات وحتقيــق التكامــل فيمــا بينــها، ويف جمــال          
_______________ 

  ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣قرار اجلمعية العامة   )١(

  ، املرفق٦٩/١٥قرار اجلمعية العامة   )٢(
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استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية ألغـراض التنميـة املسـتدامة واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث،        
  ولتعزيز برامج البيانات اجلغرافية املكانية من حيث مدى توافرها وإمكانية االنتفاع ا،

ــريو   ــة   إذ يشـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ  ٦٩/٢٦٦إىل قـ ــباط/فرباير  ٢٦املـ ، ٢٠١٥شـ
، الـذي دعـت فيـه اجلمعيـة     “إطار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املسـتدامة ”واملعنون 

ــا يف     ــدد األطــراف بشــأن اجليوديســيا، مب ــاون املتع ــادة التع ــات    إىل زي ــادل احلــر للبيان ــك التب ذل
اجلغرافيــة املكانيــة، وزيــادة بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة، وإرســاء املعــايري واألعــراف علــى  
الصعيد الدويل، واإلسهام يف اإلطار املرجعـي العـاملي ويف تكثيـف بياناتـه اإلقليميـة مـن خـالل        

  ويل،اآلليات الوطنية ذات الصلة وعن طريق التعاون احلكومي الد

ــا    ــري أيضـ ــاعي     وإذ يشـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرار الـ ــؤرخ  ٢٠١١/٢٤إىل قـ املـ
، الــذي أنشــأ الــس مبوجبــه جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات         ٢٠١١متوز/يوليــه  ٢٧

اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي، من أجل توفري منتدى للتنسيق واحلوار فيمـا بـني الـدول    
  الدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة، األعضاء، وبني

ــذلك    ــا لالختصاصــات       وإذ يشــري ك ــة اخلــرباء، وفق ــدى إنشــاء جلن ــس، ل إىل أن ال
استعراضـا   ٢٠١٦، طلب إىل اللجنـة أن تقـدم إليـه يف عـام     ٢٠١١/٢٤الواردة يف مرفق قراره 

  ،م فعاليتهاشامال جلميع جوانب عملها وعملياا لكي يتسىن للدول األعضاء تقيي

 ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٧يف الـذي اعتمدتـه جلنـة اخلـرباء      ٥/١١٣املقـرر   يالحظوإذ   
، والذي أوصت فيه اللجنة بـأن ينظـر الـس يف تعزيـز واليـة اللجنـة مـن        )٣(يف دورا اخلامسة

ــة          ــى وجــه اخلصــوص اللجن ــة األخــرى، وعل ــس الفرعي ــات ال ــع هيئ ــها م ــق تفاعل أجــل توثي
على أن اللجنة، بوصفها مجعية من املؤسسات احلكوميـة الوطنيـة املوثوقـة     اإلحصائية، واتفقت

يف ميدان املعلومات اجلغرافية املكانيـة، هلـا دور متزايـد األمهيـة يف التنسـيق الفعـال مليـدان إدارة        
  املعلومات اجلغرافية املكانية يف منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقا،

مـن مخـس جلـان     ساسية إقليمية قوية ومبسـطة مؤلفـة  إنشاء هياكل أ أيضا يالحظوإذ   
تــوفر  وومســؤولة أمــام جلنــة اخلــرباء،     )٤(إقليميــة تقنيــة معنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة     

  منظورات إقليمية هامة للنظر يف املسائل اجلغرافية املكانية العاملية،  

_______________ 

)، الفصـل  E/2015/46( ٢٦، امللحـق رقـم   ٢٠١٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي،    انظر )٣(
 األول، الفرع باء.

حملـيط  اللجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية لألمم املتحدة على الصعيد العاملي املعنيـة بآسـيا وا   )٤(
ــاملي املعنيــة           ــم املتحــدة علــى الصــعيد الع ــة املكانيــة لألم ــات اجلغرافي ــة اإلقليميــة إلدارة املعلوم ــادئ؛ واللجن اهل
باألمريكتني؛ واللجنـة اإلقليميـة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة لألمـم املتحـدة علـى الصـعيد العـاملي املعنيـة            

لومات اجلغرافية املكانية لألمم املتحدة على الصـعيد العـاملي املعنيـة بالـدول     بأفريقيا؛ واللجنة اإلقليمية إلدارة املع
 العربية؛ واللجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية لألمم املتحدة على الصعيد العاملي املعنية بأوروبا.
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إلقليمــي العشــرين التوصــيات املنبثقــة عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة ا كــذلك يالحــظوإذ   
، واجللسة العامة الثانية للجنة اإلقليمية إلدارة املعلومـات  )٥(لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ

اجلغرافية املكانية لألمم املتحدة على الصعيد العاملي املعنية باألمريكتني، واجللسـة العامـة األوىل   
لألمـم املتحـدة علـى الصـعيد العـاملي املعنيـة        للجنة اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة  

بأفريقيـا، الـيت دعمــت واليـة جلنـة اخلــرباء مـن أجــل تعزيـز دورهـا وزيــادة إسـهامها يف أعمــال         
األمم املتحدة، واتفقت على أن الصيغة الرمسية ملؤمترات األمم املتحدة اإلقليمية لرسـم اخلـرائط   

شـطب تلـك املـؤمترات مـن جـدول مـؤمترات        مل تعد هلا ضرورة؛ وأوصت بأن ينظر الس يف
واجتماعات األمم املتحدة، على أن تتوىل جلنة اخلرباء تنفيذ واليات تلك املـؤمترات والتزاماـا   
على الصـعيد العـاملي، وأن تتـوىل اللجـان التقنيـة اإلقليميـة التابعـة ملبـادرة األمـم املتحـدة إلدارة           

العــاملي االضــطالع بأنشــطتها التقنيــة والفنيــة علــى   املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى الصــعيد 
  الصعيدين اإلقليمي والوطين،

بتقريــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى   يرحــب  - ١  
  ؛)٦(أعماهلاعن استعراض الصعيد العاملي 

ة املعلومــات باإلجنــازات الكــبرية الـيت حققتــها جلنــة اخلـرباء يف جمــال إدار   ينـوه   - ٢  
اجلغرافيــة املكانيــة علــى الصــعيد العــاملي والتقــدم الــذي أحرزتــه علــى مــدى الســنوات اخلمــس   
املاضية، ومبسامهتها يف تعزيز القدرات املتصلة بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة واسـتخدامها   

  يف البلدان النامية؛

شـيد العمـل الـذي تضـطلع     باجلهود اليت تبذهلا جلنة اخلرباء من أجل تر يرحب  - ٣  
بــه اهليئــات الفرعيــة األربــع احلاليــة التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف ميــدان إدارة   
املعلومات اجلغرافية املكانية، وهي جلنة اخلرباء املعنية بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى      

خلـرائط لألمـريكتني وآلسـيا واحملـيط     الصعيد العاملي، ومـؤمترا األمـم املتحـدة اإلقليميـان لرسـم ا     
ألمـم  ااهلادئ، على التوايل، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة وفريـق خـرباء    

  ؛األمساء اجلغرافيةباملعين و املرتبط بهاملتحدة 

بأن جلنة اخلرباء قد عملت بفعالية وعلى حنو يتماشى مع الواليـة الـيت    يعترف  - ٤  
 لس على مدى السنوات اخلمـس املاضـية، وحققـت نـواتج ملموسـة، وأن اللجنـة       كلفهاا ا

يف مقدورها أن تواصل اإلسهام يف أعمال األمم املتحدة، وخباصة يف سياق اجلهـود الراميـة إىل   
نداي وإطــار ســ )٧(٢٠٣٠مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  

_______________ 

 .E/CONF.104/9انظر   )٥(

)٦(  E/2016/47. 

  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٧(
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ــرة للحــد مــن خمــاطر الكــوار   ــاخ   )١(٢٠٣٠-٢٠١٥ث للفت ــاريس بشــأن تغــري املن  )٨(واتفــاق ب
  ؛)٢(وإجراءات العمل املعجل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)

احلاجة إىل تعزيز التنسيق واالتساق يف جمـال إدارة املعلومـات اجلغرافيـة     يؤكد  - ٥  
املكانيــة علــى الصــعيد العــاملي بشــأن مســائل مــن بينــها بنــاء القــدرات، ووضــع املعــايري، ومجــع  
البيانات، ونشـر البيانـات، وتبـادل البيانـات، مـن خـالل آليـات التنسـيق املناسـبة، مبـا يف ذلـك            

  اخلرباء؛ ، مع االستفادة يف ذلك من عمل جلنةاألوسع نطاقاتحدة داخل منظومة األمم امل

بأمهية تعزيز بنـاء القـدرات يف جمـال إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة        يسلم  - ٦  
وأعمال التكامل اإلحصائي ذات الصلة، وال سيما يف البلدان النامية، وخباصة أقل البلـدان منـوا   

  ة والدول اجلزرية الصغرية النامية؛والبلدان النامية غري الساحلي

ــة باملعلومــات       يقــرر  - ٧   ــة املعني ــة اخلــرباء بوصــفها اهليئ ــة جلن ــز والي توســيع وتعزي
 علـى أن اجلغرافية املكانية اليت تتألف من خرباء حكـوميني، دون أن يـؤثر ذلـك علـى التكلفـة،      

آلســيا واحملــيط اهلــادئ إــاء واليــيت مــؤمتري األمــم املتحــدة اإلقليمــيني لرســم اخلــرائط   يعــوض
  ولألمريكتني أي تكاليف إضافية تتكبدها اللجنة؛

أن مؤمترات األمـم املتحـدة اإلقليميـة الرمسيـة لرسـم اخلـرائط مل تعـد         يقرر أيضا  -  ٨  
هلا ضرورة، كما يقرر، سعيا إىل الترشيد وجتنب االزدواجية، أن تتوقف علـى الفـور اجتماعـات    

  يني لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ ولألمريكتني؛مؤمتري األمم املتحدة اإلقليم

إدراج الــدورة الســنوية للجنــة اخلــرباء يف جــدول مــؤمترات واجتماعــات   يؤكــد  -  ٩  
األمــم املتحــدة العــادي حتــت البنــد املتعلــق بــالس، مبــا يشــمل تــوفري خــدمات خمصصــة للــدورة   

  الكامل؛  ملتحدة، وتزويد الدورة بالدعمالسنوية للجنة يف إطار خدمات إدارة املؤمترات باألمم ا

ــات      يقــرر  - ١٠   ــاملي عــن الوالي ــة اخلــرباء املســؤولية علــى الصــعيد الع أن تتــوىل جلن
وااللتزامــات الفنيــة املنوطــة مبــؤمتري األمــم املتحــدة اإلقليمــيني لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط     

لومــات اجلغرافيــة املكانيــة لألمــم  اهلــادئ ولألمــريكتني، وأن تتــوىل اللجنــة اإلقليميــة إلدارة املع 
املتحدة على الصـعيد العـاملي املعنيـة بآسـيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة اإلقليميـة إلدارة املعلومـات          
اجلغرافيــة املكانيــة لألمــم املتحــدة علــى الصــعيد العــاملي املعنيــة بــاألمريكتني، علــى التــوايل،           

  لى الصعيدين اإلقليمي والوطين؛املسؤولية عن األنشطة التقنية والفنية للمؤمترين ع

إىل اللجان اإلقليمية أن توفر الدعم ذي الصلة، عنـد الطلـب وحسـب     يطلب  - ١١  
االقتضاء، ألعمـال اهليئـات اإلقليميـة التابعـة ملبـادرة األمـم املتحـدة إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة          

_______________ 
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بـة علـى أنشـطة تلـك اهليئـات      املكانية علـى الصـعيد العـاملي، وأن تـوزع النـواتج والفوائـد املترت      
  بالتساوي على مجيع الدول األعضاء يف كل منطقة؛

أن تـوفري التمويـل والـدعم املسـتدامني، وال سـيما مـن أجـل عمليـات          يالحظ  - ١٢  
ــة       ــة اللجن جلنــة اخلــرباء الــيت تركــز علــى أهــداف التنميــة املســتدامة، أمــر مطلــوب لتعزيــز فعالي

عضـاء يف هـذا الصـدد علـى تقـدمي التربعـات، ويطلـب        وضمان استمرارها، ويشـجع الـدول األ  
من ناحية أخرى إىل األمني العام أن يسعى إىل حشـد مـوارد إضـافية، عـن طريـق أدوات منـها       

لــى عالصــناديق االســتئمانية واملصــادر األخــرى، حســب االقتضــاء، ويشــجع الــدول األعضــاء   
  النظر يف إعارة اخلرباء، لدعم أنشطة اللجنة؛

األمهية احلامسـة للمشـاركة الكاملـة والفعالـة يف جلنـة اخلـرباء مـن         كيدتأ يكرر  - ١٣  
جانب البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة من أجل كفالة التمثيـل الواسـع واملتـوازن يف دورات    
اللجنة، ويؤكد وجوب تـوفري املـوارد الكافيـة، ويشـجع يف هـذا الصـدد الـدول األعضـاء علـى          

ــن ناحيــ    ــب م ــدمي التربعــات، ويطل ــوارد     تق ــام أن يســعى إىل حشــد امل ــني الع ة أخــرى إىل األم
لجنة لثالثة ممثلني حكوميني من كـل  الاخلارجة عن امليزانية من أجل تغطية تكلفة املشاركة يف 

  جمموعة من البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة؛

 “رسـم اخلـرائط  ”تغيري اسم البند املدرج يف جدول أعمـال الـس مـن     يقرر  - ١٤  
فريـق خـرباء األمـم املتحـدة      ،يف إطـار ذلـك البنـد    ،، ويـدعو “علومات اجلغرافية املكانيةامل”إىل 

املعين باألمساء اجلغرافية ومؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة إىل مواصـلة تقـدمي    
اجلغرافيــة  التقـارير عـن مسـألة األمسـاء اجلغرافيـة، ويــدعو جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات          

املكانية على الصعيد العاملي إىل تقدمي التقارير عن مجيع املسائل املتعلقـة باجلغرافيـا واملعلومـات    
  اجلغرافية املكانية واملواضيع ذات الصلة؛  

بتزايد دور جلنة اخلرباء وأمهيتها وباجلهود موضع التقدير الـيت تبـذهلا مـن     ينوه  - ١٥  
ابعة للمجلس املعنية مبسائل إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،    أجل ترشيد اهليئات الفرعية الت

يتجـاوز مخـس سـنوات، تقريـرا عـن تنفيـذ        ويطلب إىل اللجنة أن تقدم إىل الس يف موعـد ال 
هذا القرار، وعن اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا للعمل مع اللجنة اإلحصـائية ومـع منظومـة األمـم     

ــق   ــها، ولتحقيـ ــدة برمتـ ــات    املتحـ ــة واملعلومـ ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــم املعلومـ ــني نظـ ــل بـ التكامـ
  اإلحصائية، والنظر، يف هذا السياق، يف تعزيز الترتيبات املؤسسية للجنة.

  ٤٨اجللسة العامة 
  ٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٧


