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   2016دورة عام 
 2016متوز/يوليه  27 - 2015متوز/يوليه  24
 )ط( من جدول األعمال 18البند 

    املسائل االقتصادية والبيئية: رسم اخلرائط
استعراض برنـام  عمـل ةنـة اخلـااع املعنيـة بـادارة املعلومـاف اة را يـة           

 املكانية على الصعيد العاملي  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
 

 موجز 
اخلااع املعنية بـادارة املعلومـاف اة را يـة املكانيـة علـى      تتضمن هذه الورقة تقرير ةنة  

الصعيد العاملي، املقدم استجابًة لطلٍب من اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي علـى النحـو امل ـار     
 2011، الذي أن أ اجمللس مبوجبـه ةنـة اخلـااع يف متوز/يوليـه     2011/24إليه يف قرار اجمللس 

استعراضـا اـامجل ةميـو جوانـب عملـما وعمليايـا،  يتسـ          ،2016لكي تقدِّم إليه، يف عـام  
للـدول األعضــاع تقيــيم مـدي  عاليتــماا ويقــدم التقريـر ســردا مــوج ا عـن إن ــاع ةنــة اخلــااع،     

، ويقـدم مموعـة   2015حـ  عـام    2011ويستعرض اإلجنازاف اهلامة والتقدم احملرز من عام 
توصياف بطرائق عمل اللجنة وبرنـام  عملـما   من التوصياف لكي ينظر  يما اجمللسا وتتعلق ال

يف املستقبلا وقد جري إعداد تقرير االستعراض على أسـا  االتتصاصـاف الـا وا ـق عليمـا      
اجمللس يف القرار املذكور أعجله، مو اإلقرار بعـدم وجـود يليـة عامليـة توجِّممـا الـدول األعضـاع        

 ة را ية املكانيةاملناق ة املسائل األساسية يف مال إدارة املعلوماف ا
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وعلى مدي السنواف اخلمس املاضية، عملت ةنة اخلـااع بععاليـة، و قـا للواليـة الـا       
أسندها إليما اجمللس،  أجن ف عـددا مـن النـوات  الرئيسـية امللموسـةا ويإظمـر إن ـاع  ـٍس مـن          

مجيـو الـدول األعضـاع،    ةان التنسيق اإلقليمية املعنية باملعلومـاف اة را يـة املكانيـة، الـا مت  ـل      
ــراراف        ــا ال ــا  الق ــة العلي ــة الدولي ــة ايكومي ــة اخلــااع باعتبارهــا ايلي ــاملي بلجن ــرا ا الع االعت
ــة ضــمن أ ــر        ــة املكاني ــاف اة را ي ــاا واســتمدام املعلوم ــد االتاهــاف إلنت امل ــتركة، ويدي

 لك،  ـان اللجنـة يف    السياساف، سواع على الصعيد الو ين أو اإلقليمي أو العامليا وبناًع على
سـيما يف سـيات تنعيـذ     ال موقو يتيح هلا مواصلة اإلسمام بدرجة أكا يف عمل األمـم املتحـدة،  

ــام    ــة املســتدامة لع ــن وــا ر الكــوار ا وي ــمد      2030تطــة التنمي ــنداي للحــد م وإ ــار سد
ضــي يف االرتعــاا املســجل يف عــدد وتنــوا املســائل الــا تتناوهلــا اللجنــة، والــ تم املتــوا ر للم  

العمل، على امل اركة املت ايدة للدول األعضاع واملنظماف الدولية املعنيـة يف الـدوراف املتعاقبـة    
 الا تري  يما مداوالفإ اللجنةا

ويرك  هـذا االسـتعراض علـى اإلجنـازاف العامليـة الرئيسـية الـا حققتـما ةنـة اخلـااع،            
وائـر العمـل املعنيـة باملعلومـاف اة را يـة      ويو ر أيضا  رصة  ريدة  يبة من أجل تع ي  واليـة د 

املكانيــة، وجمودهــا املبذولــة علــى صــعيد التنســيق، وعروضــما للقيمــة علــى مســتوياف عــدة،   
ويديــدا علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي، مــن تــجلل اجمللــس، وعلــى الصــعيد الــو ين، مــن 

ايليـاف العرعيـة    تجلل ايكومـاف، وعلـى نطـات منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها مـن تـجلل         
للمجلــسا وتســعى ةنــة اخلــااع إع ايصــول علــى تأييــد اجمللــس ملواصــلة برنــام  عملــما مــو   
ــة      ــما، واالســتناد ب ــكل أو ــق إع منظومــة األمــم املتحــدة ب ي الــدول األعضــاع، وتع يــ  واليت

 را يـة  ترايد وتوحيد أن طة عدد متنوا من األجم ة ايكومية الدولية املعنيـة باملعلومـاف اة  
املكانية ضمن منظومة األمم املتحدة، ويسني التنسيق مو سائر املنظمـاف والعمليـاف الدوليـة    

  اف الصلةا
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 مقدمة -أوال  
جانبـا  ت ـكل  جيري االعترا  على حنو مت ايد باملعلوماف اة را ية املكانية باعتبارهـا   - 1

العـامليا  أو اإلقليمـي  أو الصـعيد الـو ين    ، سـواع علـى  هامـا مـن اهلياكـل األساسـية للمعلومـاف     
ــاام      ــاف واخلــدماف وال ــاف املعلوم ــد أصــبحت تكنولوجي ت ــكل املتاحــة يف هــذا اجملــال  وق

أدواف أساســية لــدعم التنميــة الو نيــة، والنمــو االقتصــادي، ويســني عمليــة ا ــا  القــراراف،   
قــدرة ايكومــاف واملنظمــاف الدوليــة والبــاح ني علــى  تعــ ز أيضــا وهــيوصــيا ة السياســافا 

يليل التحدياف املا لة يف ماالف العمل اإلنساين، والسجلم واألمن، والتنمية املسـتدامة، وت ـ    
وإجـراع   اخلاصـة اـا،   نمـا ا الاملناخ، والكوار ، و  ها من يدياف التنميـة العامليـة، ووضـو    

كن من املسلم به أيضـا وجـود حـواج  وعوائـق رئيسـية      أن طة الرصد واإلبجلغ  اف الصلةا ل
أمام إقامة وتع ي  اهلياكل األساسية للمعلوماف اة را ية املكانيـة وقـدرايا علـى مواجمـة هـذه      

العـاملي، لـيس  قـط مـن الناحيـة التقنيـة،       أو اإلقليمـي  أو الو ين  ، سواع على الصعيدالتحدياف
والتنظيميــةا  مــن أجــل إقامــة متمعــاف مســتدامة إمنــا وبوجــه تــال مــن النــاحيتني امل سســية 

بـد مـن أن تتـوا ر لواضـعي السياسـاف وعامـة اةممـور والقطـاا اخلـال           ال وسملة التكيـ،، 
ــة الصــحيحة     ــة املكاني ــاف اة را ي ــاف واملعلوم ــا يإستراــد اــا يف ا ــا     لالبيان ــة ال ــو   األدل ت

ة متمعـاف سـملة التكيـ، وأك ـر أمانـا      قراراف عن سـبل إقامـ  الومن بينما  ،القراراف املستن ة
ت   املنـاخ، وإدارة ال ابـاف واملـوارد    اي ار النامجة عن وازدهارا، ومحاية اهلياكل األساسية من 

املائيــة علــى حنــو مســتدام، ومحايــة املــدن الســاحلية مــن ارتعــاا مســتوي ســطح البحــر واي ــار  
 املناتية يف املستقبلا

ف األمم املتحدة بأمهية املعلومـاف اة را يـة املكانيـة علـى     ، أقر2011َّيف متوز/يوليه و - 2
، املعقــودة يف 47يف جلســته العامــة ، الصــعيد العــامليا وأقــرَّ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  

، بالضـرورة امللحـة ال ـا  إجــراعاف ملموسـة مـن أجـل تع يـ  التعــاون        2011متوز/يوليـه   27
ــة    الــدويف يف مــال إدارة املعلومــاف اة   ــى الصــعيد العــاملي، وقــرر إن ــاع ةن ــة عل ــة املكاني را ي

اخلـااع املعنيـة بــادارة املعلومـاف اة را يـة املكانيــة علـى الصـعيد العــاملي، و قـا لجلتتصاصــاف        
ــواردة يف مر ــق القــرار   ــة علــى    2011/24ال ــة )يف البداي ا ويــنق قــرار اجمللــس علــى أن اللجن

ــدار يف حــدود املــ  ”األقــل( جيــب   ــذلك  أن تن ــأ وتإ ــا ل ــنظم أعماهلــا و ق  ا“وارد املتاحــة وأن ت
استعراضــا اــامجل ةميــو جوانــب  ” 2016و لــب اجمللــس إع اللجنــة أن تقــدم إليــه يف عــام   

 ا“عملما وعمليايا لكي يتس  للدول األعضاع تقييم مدي  عاليتما
وسـعة  وكان إن اع ةنة اخلااع تتوجيا ةمود ح ي ة بإـذلت يف إ ـار عمليـة ت ـاورية م      - 3

الـدول   الـذين ث لـون  على مدي  جل  سنواف مو اخلااع يف مال املعلوماف اة را يـة املكانيـة   
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ــني عــامي       ــا قا وبعــد سلســلة مــن االجتماعــاف التحضــ ية املعقــودة ب ــو املن األعضــاع يف مجي
ــدول األعضــاع        2011 و 2009 ــو ال ــدع باملناق ــاف م ــة الب ــة العام ــس إع األمان ــب اجملل ،  ل

صلحة املعنيني، وإعداد تقرير عن تنسيق إدارة املعلوماف اة را ية املكانية العامليـة  وأصحاب امل
 ـا  قـرار   ال(، E/2011/89د التقرير، الذي صـدر يف وقـت الحـق )   ليوا ق عليه اجمللسا وقد ممَّ

نيــة بــادارة املعلومــاف اة را يــة املكانيــة علــى اجمللــس الــذي يــنق علــى إن ــاع ةنــة اخلــااع املع
 ا  2011الصعيد العاملي يف عام 

يف تتكـون  وةنة اخلااع هي يلية رمسية حكوميـة دوليـة تتـأل، مـن تـااع حكـوميني )       - 4
من السلطاف املعنية باملعلومـاف اة را يـة املكانيـة علـى الصـعيد الـو ين(        مجيو اياالف تقريبا
املنظماف الدولية املعنية الـذين ي ـاركون    من ضاع يف األمم املتحدة، وتااعتابعني للدول األع
مانـة ةنـة اخلـااع الـا تضـم اـعبة اإلحصـاعاف        وتستعيد اللجنة مـن تـدماف أ  بصعة مراقبنيا 

ــة  ــة )قســم    ،التابعــة إلدارة ال ــ ون االقتصــادية واالجتماعي ــة املكاني وقســم املعلومــاف اة را ي
 التابو إلدارة الدعم امليداينا (1)رسم اخلرائط سابقا(

ــة اخلــااع علــى ترســي  مكا ــا       - 5 وعلــى مــدي الســنواف اخلمــس املاضــية، عملــت ةن
ــة، و    ــة املكاني ــان العــاملي األعلــى يف مــال إدارة املعلومــاف اة را ي اخلــااع  مجــوباعتبارهــا الكي

ــر مــن    ــةايكــوميني مــن أك  ــة    مائ ــدول األعضــاع، واملنظمــاف الدولي ــة، والقطــاا  مــن ال املعني
ــاف          ــاا املعلوم ــن قط ــاملي م ــى الصــعيد الع ــائر أصــحاب املصــلحة الرئيســيني عل اخلــال، وس

ــة ــة املكاني ــة    ،اة را ي ــة العاملي ــة هــذه ايلي ــنعكس أمهي ــر النــاجم عــن  ،واجملتمــو املــدينا وت  واأل 
ل زيـادة  إدارة املعلوماف اة را يـة املكانيـة علـى الصـعيد العـاملي، مـن تـجل       مسائل  يف أن طتما

ــي البلــدان وتعــاو م يف أعماهلــ   املوضــوعاف األساســية،   ــملالــا ت امســتوياف م ــاركة   ل
 امـن امل ـاركني يف دورايــ   ا تتلقاهــاوكـذلك مـن تــجلل العـدد الكـب  للــردود والتعليقـاف الـ      

حلقــاف العمــل و، حــ  اين الســنوية، واملنتــدياف ال جل ــة الر يعــة املســتوي الــا جــري عقــدها
 تنمية القدرافا يف مالنتدياف التقنية الدولية  اف الصلة الا جري تنظيمما وامل
ويص، هـذا التقريـر اإلجنـازاف اهلامـة الـا حققتـما ةنـة اخلـااع، ووـدد الصـعوباف             - 6

وبرنـام  عملـما يف املسـتقبل لكـي      ماالا تواجمما، ويقترح توصياف حمددة ب أن  رائق عمل
 ينظر  يما اجمللسا

  
__________ 

ــه  25يف  (1)  ــة العامــة علــى ت ــي  اســم قســم رســم اخلــرائط ليصــبح قســم      2015ح يران/يوني ، وا قــت اةمعي
ــة    ــرار اةمعي ــة )انظــر ق ــة املكاني ــارا مــن  69/308املعلومــاف اة را ي ــه  1(، اعتب ، يف إ ــار 2015متوز/يولي

 املي انية املعتمدة يساب دعم عملياف حعظ السجلما
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 يف للجنة اخلااع  برنام  العمل األوَّ - انيا  
، املر ـق( أهـدا  اللجنـة    2011/24تص، اتتصاصافإ ةنـة اخلـااع )قـرار اجمللـس       - 7

ثكــن للجنــة انطجلقــا منــما أن يــدد  ،وتــو ر نقطــة بدايــة هامــة ،ومماممــا بعبــاراف عامــة جــدا
ف امل ـتركة ويديـد التوجمـاف  يمـا     ل ـعت اللجنـة با ـا  القـرارا   قد ُكبرنام  عملما املقبلا و

يتعلق بانتاا املعلوماف اة را ية املكانية واستمدامما ضمن أُ ـر السياساف الو نيـة والعامليـة،   
وهــي تعمــل علــى تع يــ  املبــادت والسياســاف واألســاليب وايليــاف واملعــاي  املوحــدة لكعالــة   

املكانيـة وتبادهلـاا وتـو ر اللجنـة أيضـا      القدرة على االستعادة من البياناف واخلدماف اة را يـة  
منماا عمل لوضو اسـتراتيجياف  عالـة ب ـأن سـبل بنـاع القـدراف الو نيـة وتع ي هـا يف مـال          
املعلوماف اة را ية املكانية، وخباصـة يف البلـدان الناميـةا وت ـمل ايليـاف املتاحـة مجـو ون ـر         

وليــة يف مــال املعلومــاف اة را يــة اهليئــاف الو نيــة واإلقليميــة والد وتــااف أ ضــل  ارســاف
ــة، والترتيبــاف امل سســية، ومنــا ا اإلدارة      ــما الصــكو  القانوني ــأمور من ــة  يمــا يتصــل ب املكاني

 واملعاي  التقنية، بسبل منما م اركة اخلااعا
يف و، 2011وقد وا قت اللجنة، يف دوريا األوع املعقـودة يف ت ـرين األول/أكتـوبر     - 8

الـدوراف املقبلـة، علـى ضـرورة قياممـا       إعـداد تمطـيط و ل واضـحة و ائيـة    ريقـة حماولة لتو   
املستمدة من اتتصاصاف اللجنـة، باالسـتناد إع عمليـة ت ـاور عامليـة       “املسائلقائمة ” وضوب

موسعة تضـم لـيس  قـط   لـي الـدول األعضـاع، إمنـا أيضـا املنظمـاف الدوليـة املعنيـة والقطـاا             
وتطـة العمـل املقترحـة     سائلملتلك امن أجل وضو قائمة معصلة ل اخلالا وُأن ئ  ريق عامل

 لكي تنظر  يمما اللجنةا ،لإلجراعاف الا سيتم تنعيذها يف السنواف القليلة املقبلة
، نظـــرف اللجنـــة يف قائمـــة 2012ويف دوريـــا ال انيـــة، املعقـــودة يف يب/أ ســـطس    - 9
وتوقيتـما   مااا يف يديـد نطـات تطـة عملـ     باعتبارها وسيلة يإستراد (2)ووا قت عليما سائلامل

يف تركيــ   ســائلاحملتمــل يف الســنواف املقبلــةا ومنــذ  لــك ايــني، جــري االستراــاد بقائمــة امل  
اللجنة علـى عـدد مـن املواضـيو التقنيـة األساسـية، مبـا يف  لـك: االتاهـاف املسـتقبلية يف إدارة           

يوديسـي العـاملي؛ واخلريطـة العامليـة أل ـراض      املعلوماف اة را ية املكانية؛ واإل ار املرجعـي اة 
التنمية املستدامة؛ واعتماد وتنعيذ املعاي  اة را ية املكانية الدولية؛ ويديد مموعـاف البيانـاف   
األساسية العاملية؛ واملعلوماف اة را ية املكانية لدعم أهـدا  التنميـة املسـتدامة وتطـة التنميـة      

معار  للمعلومـاف اة را يـة املكانيـة؛ ويديـد االتاهـاف      ؛ ووضو قاعدة 2015ملا بعد عام 

__________ 

 (،E/C.20/2012/5/Add.1) “ستتناوهلا اللجنة يف الدوراف املقبلة قائمة املسائل الا” تقرير األمني العام عن (2) 
  http://ggim.un.org/2nd%20Session/E-C20-2012-5%20Inventory%20of%20Issues%2012%20June-pc.pdfا 

http://undocs.org/ar/E/C.20/2012/5/Add.1
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 يقيق التكامـل بـني  يف الترتيباف امل سسية الو نية يف مال إدارة املعلوماف اة را ية املكانية؛ و
اإلحصـائية و  هـا مـن املعلومـاف؛ واأل ـر القانونيـة       املعلومـاف  املعلوماف اة را ية املكانيـة و 
املعلومــاف واخلــدماف تطبيــق املبــادت التوجيميــة امل ــتركة؛ و  عــن والسياســاتية؛ ووضــو بيــان

 اة را ية املكانية املتعلقة بالكوار ؛ وإدارة األراضي وتنظيمماا
  

 اإلجنازاف الرئيسية الا حققتما ةنة اخلااع   - ال ا  
ا استعراضـ  2016تقدِّم إليه يف عام ”و قا لطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن  - 10

، “اامجل ةميو جوانـب عملـما وعمليايـا لكـي يتسـ  للـدول األعضـاع تقيـيم مـدي  عاليتـما          
م هذا العرا حملة عامة عن بعض اإلجنازاف الرئيسـية للجنـة، ويبـيِّن مـدي  عاليـة اللجنـة يف       يقدِّ

ان للـدول األعضـاع، ومسـاعدة البلـد     ةالعامليـ  ةاملكانيـ  ةاة را يـ  املتعلق باملعلوماف وضو اهليكل
 النامية على بناع وتع ي  قدرايا الو نية يف هذا اجملال املعقد واملتنواا

 
 الدوراف السنوية للجنة اخلااع واملنتدياف الر يعة املستوي    

منتظمـة   اجو اجمللس الدول األعضاع، عند إن اع ةنة اخلـااع، علـى إجـراع مناق ـاف       - 11
ر يعة املستوي ةمـاف معنيـة متعـددة ب ـأن املعلومـاف اة را يـة املكانيـة علـى الصـعيد العـاملي،           

أجـل املسـاعدة علـى إقامـة حـوار اـامل مـو مجيـو اةمـاف           بسبل منما عقد منتدياف عاملية مـن  
يئاف املعنيةا وعقدف اللجنة دوراف سنوية منذ إن ـائما، وأحـرزف تقـدما كـب ا يف     العاعلة واهل

الراميـة إع   ـامل، وحصـلت علـى دعـم وزتـم قـويني يف تنعيـذ األن ـطة         ال ماإ ار برنام  عملـ 
يقيق أهدا ما املعلنةا وعقدف اللجنة أيضا  جل ة منتدياف ر يعة املستوي ب أن إدارة املعلومـاف  

يف مجمورية كوريـا، ويف   2011ملكانية على الصعيد العاملي، يف ت رين األول/أكتوبر اة را ية ا
يف الصـني، ب يـة تع يـ  ايـوار      2014يف قطـر، ويف ت ـرين األول/أكتـوبر     2013اباط/ ااير 

ال امل مـو مجيـو اةمـاف العاعلـة واهليئـاف املعنيـة يف مـال إدارة املعلومـاف اة را يـة املكانيـةا           
 ا2016املنتدي الرابو الر يو املستوي يف أديس أبابا، يف نيسان/أبريل  وسيإعقد

 
 على الصعيدين العاملي واإلقليمي اللجنةهيكل تنسيق   

مــن بــني الــدوا و الرئيســية لــدي اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إلن ــاع ةنــة  يإــذكر - 12
األساسـية يف   سائلبعدم وجود أي يلية عاملية توجِّمما الدول األعضاع ملناق ة امل قراراخلااع اإل

لسـا   ،لجنـة اليف إ ـار عمـل    ،مال إدارة املعلوماف اة را ية املكانيةا ومن أجل إقامـة هيكـل  
العـاملي، رأف اللجنـة أن األولويـة تسـتل م     واإلقليمي والو ين من املستوي واملنظوراف  سائلامل

للجنة اخلـااع، علـى أن يكـون مرتبطـا     تابو توا ق ايراع ب أن إقامة هيكل إقليمي عاملي يقيق 
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 مـو لجنةا وقد ُأجنـ  هـذا اهليكـل تـجلل الـدورة اخلامسـة للجنـة،        تلك الارتبا ا و يقا بوالياف 
 س ةان إقليميـة للجنـة اخلـااع يف يسـيا      ن اعإ ي كلاللجنة اإلقليمية أل ريقيا رمسياا و إقامة

وأ ريقيــا، تــ دي كــل منــما  ،ومنطقــة احملــيط اهلــادت، واألمــريكتني، والــدول العربيــة، وأوروبــا
ــادرةً   ــدعوة، مب ــود ال ــى واــك  دورا أساســيا يف جم ــموض   أن ت عل ــة للن ــة حمكم تحــول إع يلي

 وتع ي هــا علــى الصــعيد اإلقليمــي  ة مســألة التنســيق،ومناق ــ ،التنســيق بــني الــدول األعضــاع ب
الا يم اللجنـة والـدول األعضـاع، وكـذلك إلجـراع اتصـاالف مـو األمانـة          سائلاملب يتعلق  يما

العامة واللجان اإلقليمية ب أن التطوراف الرئيسية يف العتـراف العاصـلة بـني الـدوراف السـنوية      
 للجنة اخلااعا

 
 التنمية املستدامةيقيق دور املعلوماف اة را ية املكانية يف 

قـرار  اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي    الـذي أدي إع ا ـا    العـام،  أاار تقريـر األمـني    - 13
إع دور املعلومــاف اة را يــة املكانيــة يف توجيــه سياســاف إاــارًة صــروة  إن ــاع ةنــة اخلــااع،

يف ت ايـد االعتـرا  بأمهيـة اتبـاا  ـ  متكامـل       يف ظـل  التنمية املستدامة ورصـدها وتنعيـذهاا و  
السـتمدامما يف   اف نوعية جيـدة  ضرورة تو   بياناف ومعلوماف بو ،التنمية املستدامةيقيق 

التنميـة املسـتدامة، أكـدف اللجنـة،     ب وال اياف املتعلقة هدا األوقيا  ورصد  ،صنو القراراف
، وتاصـًة تطـة   بعملية األمم املتحدة التطورية للتنمية املستدامةيف دوريا األوع، على الت امما 

 تئت ةنة اخلااع تضطلو جبمود متضا رة ومتواصلة مـن أجـل    وما ا2015التنمية ملا بعد عام 
أداة تكامليــة ضــرورية وصــعما املعلومــاف اة را يــة املكانيــة، بدور زيــادة االهتمــام والــوعي بــ 

ــتمكني  ــية    ل ــدوائر الدبلوماس ــراراف وال ــن صــانعي السياســاف والق ــة املســتدامة   م رصــد التنمي
ال ـراكاف  من أجـل يقيـق أقصـى اسـتعادة مـن      اةمود  بذلت اللجنة امل يد منقد وقياسماا و

ــة و   ــة املكاني ــدوائر املســتمدد مــن القائمــة يف مــال املعلومــاف اة را ي  يف ،مة هلــذه املعلومــاف ال
تكنولوجيا املعلوماف واالتصـاالفا  و ،ورصد األرض ،ماالف م ل ايد من أتطار الكوار 

)قـرار اةمعيـة    2030يف تطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     بأمهيتـما   اهذه اةمود اعترا نالت وقد 
ويقيــق  اتبــاا نإمــ  جديــدة يف اســتقاع البيانــافبيديــدا الــا تطالــب ، املر ــق(، 70/1العامــة 

 رهـا وجوديـا وحسـن    االبياناف من حيث مـدي تو  تلك كي يتس  يسني التكامل  يما بينما
 مبـا يف  لـك   ،ائيـة اةديـدة علـى مجيـو املسـتوياف     مبا يدعم تنعيذ اخلطة اإلمن ،توقيتما وتصنيعما

رصـد  وهـذا ي ـمل املعلومـاف املسـتمدة مـن      ، تسم  إسماماف مموعـة واسـعة مـن البيانـاف    
دعــم يقيــق التقــدم املســ ولية الو نيــة يف كانيــة، مــو ضــمان امل را يــة اةعلومــاف املو ،األرض
 ورصدها
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 ية املستدامةإ ار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمإعداد   
، املعنــون 69/266القــرار وتأييــد ل يف صــيا ة حققــت ةنــة اخلــااع إجنــازا كــب ا مت  ــ  - 14
، وهـو قـرار تـاراي ا ذتـه اةمعيـة      “إ ار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املسـتدامة ”

ــة يف  ــدعو القـــرار  2015اـــباط/ ااير  26العامـ ــذي اعتمـــده اجمللـــس   2014/31ا ويـ ، الـ
إع إع اةمعيـة العامـة،   قبـل إحالتـه    ،2014ادي واالجتماعي يف ت رين ال ـاين/نو ما  االقتص

للبيانــاف  عتــوحزيــادة التعــاون املتعــدد األ ــرا  يف مــال اةيوديســيا، مبــا يف  لــك التبــادل امل   
ــة  اف الصــلة،    ــة املكاني ــة   واة را ي ــدان النامي ــدراف يف البل ــاع الق ــاي  ووضــو امل ،مواصــلة بن ع

عن بعـد بواسـطة    واالست عارأمهية عملياف املراقبة األرضية دوليةا ويبني القرار واالتعاقياف ال
تتبو الـت  اف الـا تطـرأ علـى اجملموعـاف السـكانية واأل طيـة اةليديـة واحمليطـاف          يف السواتل 

دعـم  يف هذه القياساف اة را يـة املكانيـة   االستعادة من ر الوقتا وثكن رووال جل  اةوي مب
ــة املســتدامة،  وضــو  ــاخ  ورصــد سياســاف التنمي ــة، والســجلم  وإدارة ت ــ  املن الكــوار  الطبيعي

مموعة واسعة من التطبيقـاف يف مـاالف النقـل وال راعـة     تسم ها يف كذلك ثكن واألمن، و
إعـداد  علـى  ةنة اخلـااع حاليـا   عك، تووالت ييد و  ها من اجملاالف يف االقتصاداف الو نيةا 

متكني الدول األعضـاع مـن تع يـ     كي تكعل  ريق لإل ار املرجعي اةيوديسي العاملي ل تريطة
ق املتعلقة اا، والتمويل املسـتدام، واهلياكـل األساسـية    ائأمهية تبادل البياناف اةيوديسية، والطر

 التنميـة  مـال  رصـد التقـدم احملـرز يف   مبا يف  لـك احتياجـاف    لدعم احتياجاف اجملتمو املت ايدة،
 ااملستدامة

 
  املعلوماف اة را ية املكانيةيف إدارة االتاهاف املستقبلية   

اتعقت ةنة اخلااع، يف دوريا األوع، على أن هنـا  حاجـة ملحـة لتو يـق االتاهـاف       - 15
علـى الصـعيد   توقو أن ت  ر يف الدوائر املعنية بادارة املعلومـاف اة را يـة املكانيـة    ا يإالرئيسية ال

ــا ــك عــن    ملي الع ــر  ل ــةا وأن ــق يف الســنواف اخلمــس إع الع ــر املقبل ــارب يف املســائل   يقي تق
يف إدارة  االتاهـاف املسـتقبلية  ’ االسـتراتيجي املعنـون   واالتاهاف على النحـو املـبني يف التقريـر   

سـامهاف  املالذي مجـو   (3)‘املقبلة اخلمس إع الع ر السنواف املعلوماف اة را ية املكانية: رؤية
من وتل، أحناع العاملا وأصبح التقرير، الذي أقرته اللجنة يف دوريـا  بارزون تااع الا قدمما 

العديــد مــن صــانعي السياســاف  بــرح  ومــا ، متاحــا اين ب مــاين ل ــاف،2013ال ال ــة يف عــام 
ا ويقـدم التقريـر يلـيجل معصـجل     بارزة كو يقة مرجعية هيستمدم والقراراف يف ا  أحناع العامل

ــة يف  قطــاا الــا ســت  ر يف  الرئيســية مواضــيو واالتاهــافلل إدارة املعلومــاف اة را يــة املكاني
__________ 

 اhttp://ggim.un.org/docs/Future-trends.pdfاانظر: (3) 
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لدول األعضاع يف إعـداد اسـتراتيجيايا   تستعني به ادليل تقين مب ابة أيضا دُّ عاالسنواف املقبلة، ويإ
ة لجلسـتعراض  وتططما الو نية املتعلقة باملعلوماف اة را ية املكانيةا ويف إ ار اسـتعداد اللجنـ  
 املتعلــق تقريــرالالــذي ســيجريه اجمللــس ةميــو جوانــب عملــما وعمليايــا، استعرضــت اللجنــة   

يف كــانون اللجنــة مث اعتمــده مكتــب  ،2015االتاهــاف املســتقبلية واســتكملته تــجلل عــام  ب
 ا(4)2015األول/ديسما 

 
 كانيةاة را ية املإلدارة املعلوماف  بيان املبادت التوجيمية امل تركة  

ةنـة اخلـااع بيـان املبـادت التوجيميـة      أقـرَّف  ، التطوير املوضـوعي  بعد أربو سنواف من - 16
املعقـودة يف يب/أ سـطس    ،يف دوريـا اخلامسـة   (5)امل تركة إلدارة املعلوماف اة را ية املكانية

يف لـدعم املمارسـاف املمنيـة    رئيسـية  املبادت اخلمسـة ع ـر قواعـد سـلو      وتو  ر هذه  ا2015
صـنعة يف  امل ،الدوائر املعنية بادارة املعلوماف اة را ية املكانيةا ويتم ل اهلد  من هـذه املبـادت  

 را يـة  اةعلومـاف  كعالـة قـدرة امل   واالمت ـال، يف واإلدارة هـي االبتكـار    عامةموضوعاف  جل ة 
اف العامليـة  التحـدي علـى مواجمـة    الدقيقـة واملضـمونة واملو وقـة، علـى الصـعيد العـاملي،      كانية امل
 تطة التنمية املستدامةامواكبة و
 

 املعنية باملعلوماف اة را ية املكانية  العاملية لدوائرلمعاي  وضو   
ــةالــذي قدمــه تقرير اليف الــدورة اخلامســة، رحبــت ةنــة اخلــااع بــ   - 17 مــن اــركائما   جل 

التابعـة   211املعتوحة، واللجنة التقنيـة  االياد املعين باملعاي  اة را ية املكانية وهم  امل سسيني،
النسـمة   اللجنـة  واعتمـدف  اواملنظمة اهليدرو را يـة الدوليـة   ،للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

والو يقـة   ،(6)دور املعاي  يف إدارة املعلومـاف اة را يـة املكانيـة   املتعلق ب ن ورة للدليلالنمائية امل
ث جلن أ ضـل املمارسـاف   باعتبارمها ، (7)املعاي  حسب العئةاملصاحبة ب أن التوصياف املتعلقة ب

اهلياكـل األساسـية   علـى   تطبيقمـا لاملتبعة يف مال املعاي  اة را ية املكانية علـى الصـعيد الـدويف    
مل اوراف املك عـة الـا جـرف    له بعضل االدليل والو يقة املصاحبة قد صدر للبياناف املكانيةا و

ــمما يف     ــل اهلــد  من ــة، ويتم  ــاف ل يف إ ــار اللجن ــو   املعلوم ــديري   ت صــانعي السياســاف وم
__________ 

 اhttp://ggim.un.org/UN%20Resource%20Documents.htmlانظر:  (4) 
   انظر: (5) 

  http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/statement%20of%20shared%20guiding%20principles%20flyer.pdfا 
 اttp://ggim.un.org/docs/Standards%20Guide%20for%20UNGGIM%20-%20Final.pdfاانظر: (6) 
-http://ggim.un.org/docs/Standards%20Companion%20Document%20UN-GGIM%20 انظــــــــــــــــــــــــــــــر: (7) 

%20Final.pdfا 
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اسـتمدام املعـاي  اة را يـة املكانيـة يف كـجل القطـاعني       ب ـأن قيمـة    الاام  يف الـدول األعضـاع  
بـدعم  ية لمأمم املتحـدة  العام واخلالا وجيري ترمجة الدليل والو يقة املصاحبة إع الل اف الرمس

 من الدول األعضاع املعنيةا
 

 تنمية القدراف يف مال إدارة املعلوماف اة را ية املكانية  
ي ات ةنة اخلااع، تري اةمود على وتل، املستوياف ويف وتل، املنا ق مـن  عمجل مب - 18

ســيما يف البلــدان  وال ة،أجــل دعــم تنميــة القــدراف يف مــال إدارة املعلومــاف اة را يــة املكانيــ 
املكانيـة علـى إن ـاع    باملعلومـاف اة را يـة   النامية، ب ية تع يـ  قـدرة امل سسـاف الو نيـة املعنيـة      

اهلياكل األساسية للبياناف املكانية وإارا  أصـحاب املصـلحة املعنـيني علـى املسـتوي الـو ينا       
الو نيـة للمسـح ورسـم    ، بدأف مجموريـة الصـني ال ـعبية، مـن تـجلل اإلدارة      2012ويف عام 

تنميــة القــدراف يف ”عنــوان بتنعيــذ م ــروا للتعــاون الــدويف باخلــرائط واملعلومــاف اة را يــة، 
ــرة         ــة األتــري تــجلل العت ــدان النامي ــة يف الصــني والبل ــة املكاني ــاف اة را ي مــال إدارة املعلوم

يمــد  ا وةنــة اخلــااع )م ــروا الصــندوت االســتئماين الصــيين( مــو أمانــة “2013-2017
امل روا إع تع ي  القدرة على إنتاا املعلوماف اة را يـة املكانيـة وإداريـا ون ـرها يف الصـني      

يلــي: تع يــ  اإل ــار امل سســي  مــا والبلــدان الناميــة األتــري، مــو التركيــ  ب ــكل تــال علــى
 را يـة  ظم الو نية إلدارة املعلوماف اة را ية املكانية؛ ويسـني ن ـر البيانـاف اة   والتنظيمي للنإ

ــة  ــادة قــدرة   يف أوســاط املكاني ــو ين نظــامالصــانعي السياســاف واملســتعملني ايتــرين؛ وزي  ال
صـلًة  جودة وأك ر أ ضل دارة املعلوماف اة را ية املكانية على إنتاا بياناف ج را ية مكانية إل

 ا  هم من املستعملنيالسياساف و وصانعباملوضوا لكي يستمدمما 
حكومـة املكسـيك، مـن تـجلل الوكالـة املكسـيكية للتعـاون        تضـطلو   ويف األمريكتني، - 19

دور ريـادي يف تــو   الــدعم  بــالـدويف مــن أجــل التنميـة واملعمــد الــو ين لإلحصـاع واة را يــا،    
من تجلل م روا تع ي  اهلياكل األساسـية   ،منطقة البحر الكارييببلدا يف  19لـ املايف والتقين 

بالتعـاون مـو الرابطـةا     ،ألقاليم األعضاع يف رابطة الدول الكاريبيةللبياناف املكانية يف الدول وا
إن ـاع   تع يـ  وتتم ل أهدا  امل ـروا  يمـا يلـي: بنـاع اهلياكـل األساسـية واملعـار  مـن أجـل          

اهلياكــل األساســية الو نيــة للبيانــاف املكانيــة؛ وتقليــل ال  ــراف يف اهلياكــل األساســية للبيانــاف  
دعــم إدمــاا وم ــاركة وطقــة البحــر الكــارييب ويف بــاقي األمــريكيتني؛ اة را يــة املكانيــة يف من

تع يـ  اةمـود الراميـة    البلدان الكاريبية يف اإل ار الدويف إلدارة املعلوماف اة را يـة املكانيـة؛ و  
املعلومـاف وتبادهلـا  يمـا    ايصـول علـى   إن اع اإل ار املرجعي اةيوديسـي العـاملي؛ وإتاحـة    إع 

الكـارييب واألمـريكتني؛ وإنتـاا وتميـو املعلومـاف مـن أجـل تصـميم          منطقـة البحـر   بني بلـدان 
 وتنعيذ تطط التنمية الو نية واإلقليميةا
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ــاملي،    - 20 ــى الصــعيد الع ــل لوضــو      تضــمنت وعل ــماا عم ــو   من ــة اخلــااع ت ــدا  ةن أه
مـاف اة را يـة   استراتيجياف  عالة ب أن كيعية بناع القـدراف الو نيـة وتع ي هـا يف مـال املعلو    

ــذا اهلــد ، اضــطلعت اــعبة         ــق ه ــةا وللمســاعدة يف يقي ــدان النامي ــة، وخباصــة يف البل املكاني
تع يـ  قـدراف   ”حسـاب التنميـة بعنـوان    منعـذ يف إ ـار   اإلحصاعاف يف األمم املتحدة مب روا 

ــى       ــة لتحســني وضــو السياســاف عل ــة املكاني ــة يف مــال إدارة املعلومــاف اة را ي ــدان النامي البل
ا وتضـــمنت أهـــدا  2015-2012تـــجلل العتـــرة  ،“الصـــعد الـــو ين واالقليمـــي والـــدويف

: يسني تكامـل البيانـاف اة را يـة املكانيـة مـو مموعـة متنوعـة مـن البيانـاف          يلي ما امل روا
ــائية ــة األتـــري اإلحصـ ــة واالجتماعيـ ــما البيانـــاف الدث را يـ ــو  -، منـ ــادية؛ ودعـــم وضـ االقتصـ

كانيـة؛ وتع يـ    امل را يـة  للمعلومـاف اة  را ية املكانية وإن اع أ ر استراتيجياف للمعلوماف اة
القدراف املتعلقة باملعلوماف اة را ية املكانية لدعم األن طة اإلحصائية، مبـا يـ دي إع يسـني    

ــة ــى   إمكاني ــ      ايصــول عل ــدان؛ وتع ي ــة اخلاصــة بالبل ــة املكاني املعلومــاف اإلحصــائية واة را ي
يــة املعنيــة باملعلومــاف اة را يــة املكانيــة و  هــا مــن امل سســاف الــا  قــدراف الســلطاف الو ن

 تصلة باملعلوماف اة را ية املكانيةااملن طة األت ار  يف 
 

 تنسيق أن طة األمم املتحدة املتعلقة بادارة املعلوماف اة را ية املكانية  
تحــدة ومــو منظمــاف يف إ ــار منظومــة األمــم املمعيــدة أقامــت ةنــة اخلــااع اــراكاف   - 21

حكومية دولية أتري، م ل املنظمـة اهليدرو را يـة الدوليـة، واهليئـاف الدوليـة م ـل العريـق املعـين         
احني، واةمعية الدولية للمسح التصويري واالست عار عن برصد األرض، واالياد الدويف للمسَّ

لمنظمــة الدوليــة لتوحيــد التابعــة ل 211بعــد، والرابطــة الدوليــة لرســم اخلــرائط، واللجنــة التقنيــة  
املقاييس، واالياد املعين باملعاي  اة را ية املكانية املعتوحة، و  هـا مـن اهليئـافا وكعلـت هـذه      

قتصادي واالجتماعي بأن تعمل، حسب االقتضاع، مو االال راكاف للجنة أن تليب  لب اجمللس 
ر منظومة األمم املتحدة، يتم تيسـ   الدول األعضاعا ويف إ اباإلضا ة إع  اةماف العاعلة املعنية

كوميـة  ايليـة  أوال، اي :اةوانب املتعلقة باملعلوماف اة را يـة املكانيـة أساسـا مـن تـجلل هيئـتني      
عريق تااع األمم املتحدة املعين باألمساع اة را يـة، وهـي املسـ ولة عـن الت ـجيو      التابعة لدولية ال

ــن    ــأل، م ــة، وتت ــد األمســاع اة را ي ــى توحي ــرا يني ،رســامي تــرائط  عل  ، وتــااع األمســاع، وج 
ت ـ يلية  الليـة  و انيـا، اي احني مـن الـدول األعضـاعا    ومسَّـ  ،ووططـني وم رتني، وعلماع ل اف، 

 ريق تقين الا تتأل، من  ،عريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلوماف اة را يةالتابعة ل داتليةال
وهـم   ،اة را ية املكانية تـابعني ملنظومـة األمـم املتحـدة      ارسني يف مال املعلومافضم وصق ي
م ـل   ،سـنويا لتنـاول املسـائل الت ـ يلية امل ـتركة املتعلقـة باملعلومـاف اة را يـة املكانيـة         جيتمعون 
ــي مســائل تنــدرا يف إ ــار دعــم     ،واملعــاي  ،وتبــادل البيانــاف  ،وايــدود ،اخلــرائط  عمــل وه

 ا يما عضاعاألمم املتحدة والدول األم سسافد 
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 إدارة املعلوماف واملعار   
اةمـود املبذولـة علـى كـل     مضـاععة  ةنة اخلااع، اـدد علـى أمهيـة    ما أن أ اجمللس عند - 22

مــن أجــل مســاعدة تبــادل املعــار  واخلــااف تع يــ  مــن الصــعيد الــو ين واإلقليمــي والعــاملي ل
ا املكانيـة  إدارة املعلومـاف اة را يـة   يف مـال وتطويرهـا  البلدان النامية على بناع قدرايا الو نية 

مــن أجــل تــو   املعلومــاف   (8)تــابو للجنــةموقــو اــبكي علــى العــور ن ــئ ُأويف هــذا اإل ــار، 
املـوارد املرتبطـة اـاا كمـا يـو ر      و ،املجلئمة يف الوقت املناسـب ب ـأن املناسـباف واالجتماعـاف    

ــة     ــة، وأ رقـ ــاف اإلقليميـ ــأن الكيانـ ــاف ب ـ ــبكي معلومـ ــو ال ـ ــة،  املوقـ ــة العاملـ ــااع واأل رقـ اخلـ
 املناســباف، وبــرام  العمــل الرئيســية، مبــا يف  لــك قاعــدة املعــار  اخلاصــةإقامــة وال ــركاع، و

إدارة و وضــو ر قاعـدة املعـار  تبـادل اخلـااف وأ ضـل املمارسـاف يف مـال       سِّـ ياوتإ ا(9)باللجنـة 
ممت ا وقـد صإــ صـعيد الــو ين علـى ال  املتعلقـة بالبيانـاف املكانيــة   اهلياكـل األساسـية والترتيبــاف  

ــذه ال ــدة اـــد  هـ ــن  قاعـ ــد مـ ــى حـ ــادة إع أقصـ ــا  اإل ـ ــاف وتنظيممـ ــاف واملعلومـ ــو البيانـ مجـ
علــى الصــعيد  ظــم املعلومــاف اة را يــة املكانيــةواســترجاعما يف مــاالف منــما: حالــة إدارة ونإ

 تكامـل يقيـق ال وحالة رسم اخلرائط يف العـامل؛ و  ؛العامليةاةيوديسية ؛ وإدارة املعلوماف الو ين
وأ ضــل املمارســاف يف مــال إدارة  ؛اإلحصــائيةاملعلومــاف املعلومــاف اة را يــة املكانيــة و بــني

املعلومــاف اة را يــة املكانيــة ودراســاف ايــاالف اإل راديــة يف البلــدان؛ واألدلــة التدريبيــة؛         
وتتــيح قاعــدة  واملن ــوراف املتعلقــة باملعلومــاف اة را يــة املكانيــة؛ و  هــا مــن املوضــوعافا  

مســتودا عــاملي للمعلومــاف واملعــار  الجلزمــة لــدعم إدارة  اال  ــجلا بســمولة علــى  املعــار 
مـــن جانـــب الســـلطاف الو نيـــة املعنيـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي املعلومـــاف اة را يـــة املكانيـــة 

 علوماف اة را ية املكانية ودوائر املعلوماف اة را ية املكانية عموماااملب
 

 املعلوماف اة را ية املكانية واملعلوماف اإلحصائية بني تكاملليقيق ا  
ربـط  بـأن  ةنة اخلااع واللجنـة اإلحصـائية يف األمـم املتحـدة     اعتر ت ، 2013يف عام  - 23

يسـني  يف  تنيواضـح يكتسـي أمهيـة وقيمـة    املعلومـاف اإلحصـائية   باملعلوماف اة را ية املكانية 
ن ئ  ريـق اخلـااع املعـين    أساسما القرارافا ويقيقا هلذه ال اية، ُأتمذ على األدلة الا تإمطابقة 

 بتكامل املعلوماف اإلحصائية واة را ية املكانية، الذي يتـأل، مـن تـااع و نـيني ث لـون كـجل       
األمهيــة ”للتعامــل مــو  اة را يــة املكانيــة،املعنيــة باملعلومــاف دوائر الــمــن الــدوائر اإلحصــائية و

التكامـــل بـــني املعلومـــاف اة را يـــة املكانيـــة وبـــني اإلحصـــاعاف والبيانـــاف  ايامســـة لتحقيـــق 
__________ 

 اhttp://ggim.un.org انظر: (8) 
 اhttp://ggim.un.org/knowledgebase/Knowledgebase.aspx قاعدة املعار  اخلاصة بلجنة اخلااع: (9) 
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ــة االقتصــادية ووضــو إ ــار ج ــرايف مكــاين وإحصــائي، تاصــة يف ســيات املناق ــة       االجتماعي
 ا(E/2013/46-E/C.20/2013/17) “2015اةارية ب أن تطة التنمية ملا بعد عام 

ــل كــل مــن الوســط املمــين اإلحصــائي      - 24 والوســط املمــين املمــتق    مــن جمــة،  ويتعام
، ر م االتتجل  الكب  بـني الـواليتني املنـو تني    من جمة أتري باملعلوماف اة را ية واملكانية

من بينما البيانـاف الضـممة،   وأو ر من  ي قبل، ، مو بياناف جديدة على الصعيد الو ين اما
ا اةارية حاليا  رصًة إل جلا صـنا  التكامل واألدواف التحليلية املتناسبة معماا وتإتيح عملياف 

على امل ايا الا يو رها استقاع البيانـاف واملعلومـاف القائمـة علـى األدلـة مـن مصـادر         افالقرار
 كــجلويعمــل ورســم السياســافا  يف عمليــة صــنو القــرارافمتعــددة، وو قــا ملقــاييس متعــددة، 

علـى   التحـدياف املطروحـة   على معاةـة  من ةنة اخلااع واللجنة اإلحصائية، ، بتوجيٍهالوسطني
 بععاليـة صعيد التنسيق  يمـا بـني بيانـاف ومعلومـاف كـل منـمما، ويقيـق التكامـل  يمـا بينـما           

األدواف والبيانـاف املناسـبة يف الوقـت    يف تـو     األن ـطة الـا يقومـان اـا    إلبراز مدي إسـمام  
البيانـاف للمسـامهة يف تنعيـذ األهـدا  وال ايـاف      تلك إبراز إمكانية تسم  وكذلك املناسب، 

(ا 70/1)انظـر قـرار اةمعيـة العامـة      2030وامل اراف املبينة يف تطة التنمية املسـتدامة لعـام   
علـى   (10)كانيـة واملعلومـاف اإلحصـائية   ويف هذا الصدد، سيإعراض إ ـار املعلومـاف اة را يـة امل   

 ا  2016ةنة اخلااع واللجنة اإلحصائية يف عام 
  

 املا لة التحدياف -رابعا  
 ما  ـ  أنـه  يف العرا السابق تنويٌه مبا أحرزته ةنة اخلااع من إجنازاف كب ة وتقّد داورا - 25
قيمة املعلومـاف اة را يـة املكانيـة    تع ي  اإلدرا  بمن أجل ي ال أمام اللجنة الك   لتقوم به  ما

يديـدا  و ،والدور البالغ األمهية الذي ت ديه يف معاةـة قضـايا ويـدياف حمليـة وإقليميـة وعامليـة      
سيما بالنسـبة للبلـدان الناميـة؛ وعلـى صـعيد السياسـاف        وال على الصعيدين التقين وامل سسي،

ــأ   علــى صــانعي القــرار   ــة يف   إدمــاامــن تــجلل و افالعامــة، بالت ــة املكاني املعلومــاف اة را ي
، جـدا  تـ ال حدي ـة   ال السياساف الو نية يف مجيـو أحنـاع العـاملا وتـدر اإلاـارة إع أن اللجنـة      

وقد أتذف على عاتقما مممة معاةة قضايا ويدياف ظلت مطروحة يف بعض ايـاالف علـى   
ممـا ةنـة اخلـااع،    مدي سنواف عديدةا ولذلك، يرك  هـذا العـرا علـى التحـدياف الـا تواج     

مل تإنجـ  بالكامـل   الـا   األعمـال املندرجـة يـت الواليـة املنو ـة اـا       من جوانب متعـددة  وولل
 ح  اينا  
__________ 

-http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-31-EG-on-integration-of انظـــــــــــــــــــــر:  (10) 

statistical-and-geospatial-information-.E.pdf 

http://undocs.org/ar/E/2013/46
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 التحدياف املطروحة على الصعيد العاملي   
يتصل اـا مـن    وما م والسياساف والبياناف،والترابط بني العلعلى الر م من أن أوجه  - 26

أهـدا  وم اـراف تطـة     تنعيـذ  أساسـية لقيـا  ورصـد   ت كل عناصر قصور يف العمم، أوجه 
ــام    ــة املســتدامة لع ــا، 2030التنمي ــ ال تطــرح صــعوباف لمأوســاط    ال  ا  ــة ت ــاف املعني بالبيان

لتع يـ    املتاحـة   يما يتعلق بأ ضـل السـبل  خباصة  اة را ية املكانية يف ك   من الدول األعضاع،
اةمود املبذولة إلبـراز كيـ، وأيـن ثكـن للمعلومـاف اة را يـة املكانيـة أن تسـمم يف مسـاعي          

يف سياســـاف التنميـــة  املتبعـــة يقيـــق تطـــط العمـــل الو نيـــةا وثكـــن القـــول إن املمارســـاف  
تمـذة  التـداب  امل املستدامة، والترتيباف الو نية املتعلقة بسياساف املعلوماف اة را ية املكانية، و

ــة   يف  ــة املكاني ــاف اة را ي ــة املمتصــة باملعلوم ــيِّتســتاملدق مل  ،األوســاط املمني ــه  ومل تب ــا  ي ن مب
الكعايــة حــ  اين دور املعلومــاف اة را يــة املكانيــة يف املســامهة يف التنميــة املســتدامةا ويعــين   

د العـاملي،  تـ ال كـب ة إع مواصـلة مسـاعي االتصـال والتوعيـة علـى الصـعي         ال  لك أن اياجة
نظــرا ألن اياجــة إع القــدراف يف مــال املعلومــاف اة را يــة املكانيــة والطلــب عليمــا كــب ان  

 ويتذان يف االزديادا  
قـد يف ريـو دي   وتتضمن الو يقة اخلتامية مل متر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي عإ      - 27

)انظر قرار اةمعية العامة  “ذي نصبو إليهاملستقبل ال”املعنونة  ،2012جان و بالاازيل يف عام 
يإممد الطريـق   ما ، املر ق( تداب  واضحة وعملية تتعلق بتحقيق التنمية املستدامة، منما66/288

تطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      وإحـدا  تقـارب مـو     إع وضو مموعة من أهدا  التنمية املسـتدامة 
ا األمهيــة إع املعلومــاف اة را يــة املكانيــة:  يف الو يقــة اخلتاميــة إاــارتان بال تــ  فا وورد2015

كــذلك بأمهيــة إجــراع تقييمــاف اــاملة   رُّقدــنإ”إاــارة تتعلــق بايــد مــن وــا ر الكــوار  تقــول:  
للمما ر واألتطار وتبادل املعار  واملعلوماف، مبـا يف  لـك تبـادل معلومـاف ج را يـة مكانيـة       

نقـر بأمهيـة البيانـاف    ”تكنولوجيـاف، تقـول:   ؛ وإاارة تتعلـق بوسـائل التنعيـذ، أي ال   “مو وت اا
القائمــة علــى تكنولوجيــا العضــاع والرصــد يف املوقــو واملعلومــاف اة را يــة املكانيــة املو ــوت اــا   

  ا“بالنسبة لرسم السياساف العامة ووضو الاام  وعملياف امل اريو يف مال التنمية املستدامة
ــر التجميعــي لمأمــني العــام    - 28 ــة املســتدامة ملــا بعــد عــام   ويــدعو التقري ب ــأن تطــة التنمي

2015 (A/69/700)(11)  أن نســلك  ريقــا حنــو يقيــق التنميــة املســتدامة أساســه األدلــة ”إع“ 
ا وي   تقرير  ريق اخلااع االست ـاري املسـتقل التـابو لمأمـني     “يرتك  على  ورة البياناف” و

ــا ــورة  العـ ــم   ـ ــين بتسـ ــاف م املعـ ــون  البيانـ ــتدامة، املعنـ ــة املسـ ــراض التنميـ  World That” أل ـ

__________ 

 اhttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=Eانظر:  (11) 

http://undocs.org/ar/A/69/700)
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Counts“(12)     إع أنه كي يتس  تسم   ورة البياناف أل راض التنميـة املسـتدامة، جيـب علـى ،
توا ـق عـاملي   ”األمم املتحدة أن تضو استراتيجية ااملة وتريطة  ريق مـن أجـل التوصـل إع    

التعجيل بوضو واعتماد معاي  قانونيـة وتقنيـة وج را يـة    ”مبا يراعي ضرورة ، “ب أن البياناف
 ا“مكانية وإحصائية

: بيانـاف مسـتدامة مـن    نعتـ  بـه   مـا  نقـيس  ”ويرد بقدر من التعصيل، ضمن موضوا  - 29
الـذي أصـدره األمـني العـام عـن األهـدا  اإلمنائيـة         النمائي التقريريف  ،“ستدامةاملتنمية الأجل 
تطــة ، إاــاراف إع اياجــة إع بيانــاف أ ضــل لــدعم تنعيــذ  2015يف متوز/يوليــه  (13)لمألعيــة
بـاةمود الـا   و يقـة  اةديدة على مجيـو املسـتويافا وللكـ   مـن هـذه اإلاـاراف صـلة        التنمية 

يلـي:   مـا  تبذهلا ةنة اخلااع يف مال املعلوماف اة را ية املكانيةا و ا تعيـد بـه تلـك اإلاـاراف    
زال  مـا  وأنـه  ؛يلتقـي الطلـب مـو الـدعم السياسـا       يّسن حقيقـي يف البيانـاف عنـدما    أنه يطرأ

ر ـم التحسـن احملـرز؛    اإلمنائيـة  رسـم السياسـاف   لهنا  نقـق يف البيانـاف  اف األمهيـة البال ـة     
نية ال ا  قراراف أ ضل ب كل أسرا؛ وأنه بامكـان البيانـاف   ايبياناف الوأن هنا  حاجة إع 

الرصـد يف كـ   مـن جوانـب التنميـة، تتـراوح مـن الرعايـة         أن ـطة  كانيـة أن تـدعم   اة را يـة امل 
 ريقـة  يـدد  ت ـي اف حاليـا يف    الصحية إع إدارة املوارد الطبيعية؛ وأن التكنولوجيـا اةديـدة   

ــة ووضــو نظــام إحصــائي متكامــل       ــد معــاي  عاملي ــما ون ــرها؛ وأن يدي ــاف ويليل مجــو البيان
بـد مـن أن تكـون البيانـاف معتوحـة       ال الرصـد بععاليـة؛ وأنـه   أن ـطة  يـذ  عنصران رئيسـيان لتنع 

ا و يمـا يتعلـق بتسـم     ومتاحة بيإسر و اف جدوي يف عمليـة ا ـا  القـراراف يف مـال التنميـة     
بأمهيـة  اعتـر  التقريـر علـى وجـه التحديـد      الرصـد،  أن ـطة  البياناف اة را ية املكانية يف دعم 

ملعر ة أماكن تواجـد النـا  واألاـياع والعجلقـاف     ” يه أن جاع ية، إ  املعلوماف اة را ية املكان
القائمـة علـى    ـا  قـراراف مسـتن ةا وتسـاعد املعلومـاف ال ـاملة       ال يما بينـمم أمهيـة أساسـية    

على وضـو األولويـاف االسـتراتيجية وا ـا  القـراراف وقيـا  النتـائ          ايكومافديديد املواقو 
سـتمدم مـراف كـ  ة لـدعم      يـة املكانّيـة، بعـد وضـعما، ثكـن أن تإ     ورصدهاا والبيانـاف اة را 

 ا  “العديد من التطبيقاف
اتبـاا نإمـ  جديـدة    إع ضـرورة  يديـدا   (14)2030تطة التنمية املستدامة لعام وت    - 30

 رهــا وجوديــا ايف اســتقاع البيانــاف ودممــا كــي يتســ  يســني البيانــاف مــن حيــث مــدي تو   
__________ 

 ا/A World That Counts: http://www.undatarevolution.org/report :انظر  (12) 
 ا/http://www.un.org/millenniumgoals ا،2015التقرير املتعلق باألهدا  اإلمنائية لمألعية لعام  انظر: (13) 
   :2030يويل عاملنا: تطة التنمية املستدامة لعام  (14) 

  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf 
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مبـا يف  ، اةديـدة علـى مجيـو املسـتوياف    تطـة التنميـة   عما مبا يدعم تنعيذ وحسن توقيتما وتصني
 ،تسم  إسماماف  ائعـة واسـعة مـن البيانـاف، مبـا  يمـا املعلومـاف اة را يـة املكانيـة،         ” لك 

كانيـة، مـو ضـمان    امل را يـة  اةعلومـاف  املاملعلوماف املستمدة من رصـد األرض و  وهذا ي مل
هـد  و ايـة   لتلبيـة تلـك اياجـة    ا وحإـّدد  “يقيـق التقـدم ورصـده   دعـم  املس ولية الو نيـة يف  

 املتعلق بالبياناف والرصـد واملسـاعلة  ال ق يف  ،17، على النحو املبني يف اهلد  للتنعيذ وموعد
تع يــ  تقــدد الــدعم لبنــاع قــدراف البلــدان الناميــة، مبــا يف  لــك أقــل البلــدان منــوًا   ”: كمــا يلــي

امية، لتحقيق زيـادة كـب ة يف تـوا ر بيانـاف عاليـة اةـودة ومناسـبة        والدول اة رية الص  ة الن
التوقيت ومو وقة ومعصلة حسب الدتل، ونـوا اةـنس، والسـن، واالنتمـاع العرقـي واإل ـين،       
والوضو من حيث اهلجرة، واإلعاقـة، واملوقـو اة ـرايف و  هـا مـن اخلصـائق  اف الصـلة يف        

وتـدر اإلاـارة يف هـذا السـيات إع أن ةنـة اخلـااع       ا “2020السياقاف الو نية، حبلـول عـام   
متلك معـار  كـب ة ومتـاح أماممـا  ـرل كـ  ة للم ـاركة يف تنعيـذ اخلطـة اةديـدة، حيـث            
ــة       ــدعم سياســة التنمي ــة يف الوقــت املناســب ل ــاف ومعلومــاف اــاملة ومو وق ــوا ر بيان ســيل م ت

 عوام املقبلةااملستدامة وعملياف صنو القرار على مجيو املستوياف يف األ
تكتسـي   2030ومبا أن الك   مـن األهـدا  احملـددة يف تطـة التنميـة املسـتدامة لعـام         - 31

الـــذي ا ذتـــه يف دوريـــا  5/101يف املقـــرر  ،بعـــدا ج را يـــا مكانيـــا، تعمـــدف ةنـــة اخلـــااع
اخلامسة، بالعمل عن ك ب مو األوساط اإلحصائية، على الصـعيدين الـو ين والعـاملي، بتقـدد     
ــني       ــق اخلــااع امل ــتر  ب ــة  ري ــاملي للم اــراف برعاي ــاف وضــو اإل ــار الع إســماماف يف عملي
الوكاالف املعين مب اراف أهدا  التنمية املستدامة، و لـك ألن أهـدا ا كـ  ة هلـا أبعـاد تتعلـق       
برسم اخلـرائط والبيانـاف اة را يـة املكانيـةا وهلـذا ال ـرض، أن ـأف اللجنـة  ريـق عمـل يضـم            

ليســـاعدوا يف إعـــداد  ،الـــدول األعضـــاع وتصـــني يف البيانـــاف اة را يـــة املكانيـــة تـــااع مـــن 
 اإلسماماف باالستناد إع العمل املنج  ويلياف العمل الساريةا  

 ر الك   من التكنولوجياف والبياناف واملعلوماف لدعم معاةـة العديـد مـن    اور م تو - 32
 ،وت ـ  املنـاخ   ،العـاملي كالسـجلم واألمـن    جوانب التحـدياف الرئيسـية املطروحـة علـى الصـعيد     

جل ت ال هنـا    ـراف، وهـي     يف حاالف الطوارت، و اإلنسانية واالستجابة ،والتنمية املستدامة
 تل، بـاتتجل  اةمـاف صـاحبة املصـلحة واةمـاف العاعلـةا ويإتـيح  لـك  رصـة أمـام ةنـة            

علــى املواضــيو مــي والعــاملي اخلــااع إل ــجلا واضــعي السياســاف علــى الصــعد الــو ين واإلقلي  
من قبيل املواضيو العاملية الرئيسية للبيانـاف اة را يـة   على ايلياف امل ار إليما أعجله، وكذلك 

ــيين للبيانــاف، ومعــاي       املكانيــة، واإل ــار املرجعــي اةيوديســي العــاملي، وإمكانيــة الت ــ يل الب
ــة بالسيا    ــة واألتــري املتعلق ــاف، واملســائل القانوني ــا  والتطــوراف ســاف، البيان ــاف ال واالتاه
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ي مدها مال املعلوماف اة را ية املكانية والتكنولوجياف املرتبطة به، ووسـائل إدارة البيانـاف   
سيما يف ماالف التطبيقا ومن الضروري مواصلة جمـود التوعيـة علـى أعلـى      وال ،واملعلوماف

لوقــت نعســه تع يــ  اةمــود ورســم السياســاف،  ــ  أنــه يــتعني يف ا افمســتوياف صــنو القــرار
ســبل يســني اســتمدام العلــوم  املبذولــة يف مــاالف تنميــة القــدراف والت قيــ، والتوعيــة ب ــأن 

 تلبية االحتياجاف املستجدةامن أجل املعلوماف اة را ية املكانية والتكنولوجيا املتعلقة ب
 

 التحدياف املطروحة على الصعيد اإلقليمي    
املسـائل ال ـاملة الـا يلـ م معاةتـما علـى الصـعيد        قـد أاـارف إع   مو أن ةنة اخلااع  - 33

العاملي،  من املسلم به أن هنا  تصوصياف إقليمية جيب مراعايا عند معاةة املسائل املتعلقـة  
بادارة املعلوماف اة را ية املكانيةا  كل منطقة إقليمية  تل، عن   ها من حيث التحـدياف  

اة را يـة أو اة را يـة    مـن الناحيـة   إع تصائصما اإلقليمية، سـواع  الا تواجمما، ويرجو  لك
ومدي تنعيذها لعمليـة   ،ومراحل تنميتما ،ومااليا  اف األولوية املكانية، و رائقما يف العمل،

امل ايـا اهلائلـة    بـني  تنميتـما الو نيـة واإلقليميـةا ومـن    أل راض املعلوماف اة را ية املكانية إدارة 
، ي ـار  عليما تطبيق إدارة املعلوماف اة را ية املكانية والتكنولوجياف املرتبطـة اـا   الا ينطوي

تحقيق نقجلف نوعية وقطـو أاـواط كـب ة يف التنميـةا  ـ       إع اإلمكانية املتاحة ب كل سريو ل
ــإلدارة امل سســية        ــة ل ــية الجلزم ــاف األساس ــة ايلي ــب إقام ــك يتطل ــق  ل تإعضــي  حــ  ،أن يقي

ا والحظـت ةنـة   إع النتـائ  املتوتـاة   الو نية إلدارة املعلوماف اة را يـة املكانيـة  االستراتيجية 
يف أحنـاع منـما    اخلااع أنه ر م تطبيق بعض املنا ق اإلقليمية إلدارة املعلوماف اة را ية املكانيـة 

علــى الصــعيد دون اإلقليمــي، كمــا يف هــذا الصــدد ، يإحتمــل أيضــا وجــود اتتجل ــاف  حســب
ــبني مــن حــ  ــدان الكاريبيــ الاالف يت ــريكتني، أو   ةبل ــة األم ــة دول احملــيط اهلــادت  يف منطق اة ري

ــاون      ــة يســيا واحملــيط اهلــادتا ويف هــذه ايــاالف، مــن اــأن التع ــاليمي  الصــ  ة يف منطق األق
قضــايا نظــرا إع ال والتنســيق  يمــا بــني الــدول اة ريــة الصــ  ة أن يتــيح  رصــا لتع يــ  ايــوار   

ي ـمل مجيـو املنـا ق     ا إال أنـه يوجـد مـال ينطـوي علـى يـد       املطروحة امل تركة تحديافالوم
سيما  يما يتصل بـالعجوة التكنولوجيـةا ومبـا أن مـال      وال ة املعنية وهو بناع القدراف،ياإلقليم

التكنولوجياف اة را ية املكانية يعتمد على تطور تكنولوجياف املعلوماف واالتصاالف بوجـه  
تإظمـر  أن  علـى الصـعيد العـاملي     را يـة املكانيـة  باملعلومـاف اة املعنيـة   عام، جيب على األوسـاط 
 اوتنعيذ التكنولوجياف املذكورة ومدي اعتمادبراعة دائمة يف سرعة 
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 التحدياف املطروحة على الصعيد الو ين   
يتم ـل أحــد التحـدياف امل ــتركة الـا تواجممــا السـلطاف الو نيــة املعنيـة باملعلومــاف       - 34

بالنقلـة النوعيـة الـا     ستوي السياسـا  املبلدا ا يف ) ياب( الوعي على داتل اة را ية املكانية 
ورسـم  لوضـو التصـوراف    إدارة املعلوماف اة را ية املكانية، إ  يولـت مـن مـرد أداة   حققتما 

علـى أسـا  األدلـة، ويرجـو  لـك لقـدريا علـى         افئط لتصبح أداة أساسـية لصـنو القـرار   اخلرا
دمـــ  ويليـــل البيانـــاف واملعلومـــاف اة را يـــة املكانيـــة واإلحصـــائية و  هـــا مـــن البيانـــاف    

ا صـورة عملياتيـة عامـة    متعددة وو قا ملقاييس متعددة، ب رض تو   قطاعافواملعلوماف، من 
مل  مـا  يطرح يـدياف ال ا  القراراف  رمَّتإسا متكاملة اخلرائط إع أداة والتحول من أداة لرسم

توجــد أ ــر قانونيــة وسياســاتية وم سســية تتــيح الت ــ يل البــيين للبيانــاف واملعلومــاف بكعــاعة   
املعلومـاف اة را يـة املكانيـةا ويف    تسـتعني ب  و عالية  يمـا بـني وتلـ، امل سسـاف الو نيـة الـا      

 ــان ، يكونـان رهنـا بـالظرو  القائمـة يف كـل بلـد       مـا  النضـ  كـ  ا   ومسـتوي  حـني أن حالـة  
ضـمن  يلـ م معاةتـه علـى أعلـى املسـتوياف، سـواع        إع حد كب ، يف هذا اجملـال،   ياب الوعي

ــة الو نيــةا وســيل م أيضــا إحــدا  ت ــي    مــن عمليــة  االســتراتيجي أو التنعيــذيالســيات  التنمي
دث را يـة أو   كانـت بيانـاف   وتلـ، البيانـاف، سـواع    جذري واتباا نإم  تعاونيـة ليتسـ  ربـط   

إحصائية أو بياناف عن رصد األرض أو بياناف بيئية أو   ها مـن البيانـاف اة را يـة املكانيـة     
بينــما وهــو املوقــو اة ــرايفا وكمــا يتبــّين مــن النمــو  يمــا الوحيــد امل ــتر  بالعنصــر اجملتمعيــة، 

قــو يف القطاعــاف الصــناعية والقطــاا اخلــال،  ااملو يديــدتــدماف  يفاملت ايــد بســرعة كــب ة  
 موقو البيانـاف، مبـا  يمـا البيانـاف اإلحصـائية، أمهيـة بال ـة يف املسـتقبلا        يديد سيكون لعنصر 

ســا  لنجـاح أي اســتراتيجية  األي ـكل حجـر   ور ـم أن يقيـق االعتــرا  بنضـ  هـذه األ ــر     
طبيــق املســتدام جيــب أن يلــيب احتياجــاف  و نيــة تتعلــق باملعلومــاف اة را يــة املكانيــة،  ــان الت 

ــة          ــة املعني ــتمكن الســلطاف الو ني ــة كــي ت ــة والتقني ــة واملنمجي ــدعم امل سســية واملالي ــاف ال يلي
 تقــدد اخلــدماف علــى النحــو املناســب،  كعالــة باملعلومــاف اة را يــة املكانيــة يف كــل بلــد مــن 

وبوضـو اخلـرائط   )هي السلطاف الو نية املعنية برسم اخلرائط تلك السلطاف تكون  ما ك  او
 (ااملساحية

 
 التحدياف املطروحة على صعيد منظومة األمم املتحدة   

املتعلقــة بــادارة  يإتوقــو حــدو  زيــادة يف أن ــطة األمــم املتحــدة       يــ ال ال ر ــم أنــه  - 35
ة املتعلقـة باملعلومـاف اة را يـة    املعلوماف اة را ية املكانيـة،  ـان العديـد مـن األن ـطة التعاونيـ      

بـذل  ”على أسـا   األمم املتحدة هي أن طة تإنعذ منذ عدة سنواف املضطلو اا داتل املكانية 
ا وبوجــه عــام، جيــب االســتمرار يف العتــرة املقبلــة يف بــذل جمــود متضــا رة   “قصــاري اةمــود
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ق  يمـا علـى صـعيد    بَّـ الـا تإط   ل يادة الوعي باملعلوماف اة را ية املكانيـة وبقيمتـما، وباجملـاالف   
ــم املتحــدة،    ــة األم ــدول األعضــاع ومنظوم ــن إدارة    يف ســيما  وال ال ــة م ــد املتأتي ــروي  للعوائ الت

املعلوماف اة را ية املكانية بالنسبة لعمليـاف صـنو القـراراف ورسـم السياسـاف باالسـتناد إع       
بنـد دائـم    علـى  نـة اخلـااع  ةتإبقـي  كررةا ويف هـذا الصـدد،   تكعالة عدم بذل جمود مو األدلة،

يف جــدول األعمــال يتعلــق بتنســيق أن ــطة األمــم املتحــدة املتعلقــة بــادارة املعلومــاف اة را يــة  
  ريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلوماف اة را يةا  من ي مل إسماماف واملكانية، 

خلامســة املعقــودة يف ، املتمــذ أ نــاع دوريــا ا5/110وأاــارف ةنــة اخلــااع يف املقــرر   - 36
ــة      2015يب/أ ســطس  ــة املكاني ــاف اة را ي ــال املعلوم ــ  ة يف م ــة الك ــادراف القّيم ، إع املب

ــق        ــدر مــن القل ــة األمــم املتحــدةا ومــو إعرااــا عــن ق ــاف منظوم املضــطلو اــا يف وتلــ، كيان
و ـق  تبدو م أة،  ا ـا دعـت إع وضـو تقريـر ي     لوجوب أن تكون تلك املبادراف مستدامة وال

موارد املعلوماف اة را ية املكانية واألن طة وترتيباف ايوكمـة املتعلقـة اـا يف منظومـة األمـم      
املتحدة تو يقـًا منـمجيًا، ودعـت األمانـة  العامـة إع العمـل عـن ك ـب مـو  ريـق األمـم املتحـدة             

الصـلة  العامل املعين باملعلومـاف اة را يـة مـن أجـل التواصـل مـو اـركاع األمـم املتحـدة  وي          
لكي يساعدوا يف إعداد التقريرا كما اقترحت اللجنة أن تإجـري، عنـد إعـداد التقريـر، دراسـة      
أل ر التنسيق األتري القائمة يف األمم املتحدة، م ك ـدة ضـرورة أن تقـدم اإلدارة العليـا دعمـا      

علـى   لكعالة التعاون الععال، مبا ي مل وضو مقترح إلن اع يلية تنسيق أك ر تنظيمـا، واتعقـت  
إدراا مسألة التنسيق الععال ألن طة منظومة األمم املتحدة ب أن املعلوماف اة را يـة املكانيـة   

 ا2016يف االستعراض الذي تعده ةنة اخلااع ب أن أعماهلا لكي تقدمه إع اجمللس يف عام 
 

 التحدياف الا تواجه األمانة العامة  
إ  تواصل اللجنة، باعتبارها اهليئة العليا املعنية باملعلوماف اة را يـة املكانيـة العامليـة يف     - 37

األمم املتحدة، تع يـ  مكانتـما وتوسـيو نطـات دورهـا وواليتـما يف اإلسـمام يف اخلطـة العامليـة،          
امـة لمأمـم   يستمرُّ أيضا منو التطلعاف املتعلقة بايصول على قدر أكا من الدعم من األمانـة الع 

املتحدةا  عي البداية، كان قيـام اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي بان ـاع ةنـة اخلـااع علـى أن         
ت تر  إدارة ال  ون االقتصادية واالجتماعية وإدارة الدعم امليداين يف أداع ممام األمانـة العنيـة   

نة املتنامي باسـتمرار  للجنة، يف حدود املوارد املتاحة، أمرا مستصوباا    أن برنام  عمل اللج
أدي إع إلقاع عبع عمل متناسب على مستوي املوارد احملـدودة املتـو رة لـدي األمانـة العامـة،      
الا تواجمما يديافإ أداع دور األمانـة العامـة ووظيعتـما يف تلبيـة االحتياجـاف املت ايـدة للجنـة        

 والدول األعضاع من أن طة االجتماعاف والتنسيقا
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مــن الــدعم الكــب  والســمي الــذي قدمتــه دائــرة إدارة املــ متراف التابعــة   وعلــى الــر م - 38
تتـوا ر حاليـا للجنـة اخلـااع، ومـن تجلهلـا ألمانـة         لمأمم املتحدة يف مقرها يف نيويور ،  انـه ال 

اللجنـة، تــدماف رمسيــة ومــوارد كا يــة مــن دائـرة إدارة املــ متراف التابعــة لمأمــم املتحــدة أ نــاع   
دها ةنة اخلااع ملدة  جل ة أيـام كـل سـنةا وو قـا للبيـان ال ـعوي  ي الصـلة        الدوراف الا تعق

باي ــار املترتبــة يف املي انيــة الاناميــة الــذي صــدر حــني أن ــأ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  
ــام  ــاع  تـــراف    ، ال2011اللجنـــة يف عـ ــر إال أ نـ تقـــدَّم تـــدماف املـــ متراف يف الوقـــت اياضـ

 ‘‘اهو متاح حسب ما’’ انون ال اين/يناير أو يب/أ سطس( و)ك‘‘ الن اط املنمعض’’
ــرر    - 39 ــة اخلــااع يف املق ــودة يف     5/113وأكــدف ةن ــا اخلامســة املعق ــاع دوري املتمــذ أ ن

ــة اســتمرار  عاليتــما،    2015يب/أ ســطس  أن التمويــل املســتدام لعمليــاف اللجنــة الزم لكعال
ســيما متويــل م ــاركة   عي والــتقين، والوهــذا ي ــمل دعــم املــ متراف، ودعــم األمانــة املوضــو  

مندوبني و نيني من البلدان النامية، مـن أجـل كعالـة مت يـل واسـو النطـات ومتـوازن يف دوراف        
اللجنةا ويف هذا السيات أقرف اللجنـة مـو االمتنـان بـاةمود الـا بذلتـما األمانـة العامـة لتـأمني          

لســنواف املاضــية، وأعربــت عــن متويــل قصــ  األجــل مــن  ائعــة متنوعــة مــن املصــادر تــجلل ا 
تقــديرها للجمــاف املاحنــة املمتلعــة، وأاــارف إع أن هــذا التمويــل القصــ  األجــل  ــ  قابــل     
لجلســتدامة، و كــرف أيضــا أن قــدرًا مــن التمويــل ســيل م تــدب ه مــن تــجلل توحيــد األن ــطة   

 ة األمم املتحدةاوترايد وتل، اهليئاف املعنية باملعلوماف اة را ية املكانية يف إ ار منظوم
  

توحيد أن طة اهليئاف العرعية املعنية باملعلوماف اة را ية املكانيـة التابعـة    - تامسا 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي  

أتــاح االســتعراض ال ــامل لعمــل اللجنــة، وهــو عمــل يتناســب مــن حيــث نطاقــه مــو    - 40
ــة،  رصــ       ــة هيكــل اللجــان اإلقليمي ــق يف إقام ــذي يق  ــدر     النجــاح ال ــة لكــي ت ة ســاحنة للجن

وتســتعرض بالتعصــيل ا نــتني مــن اهليئــاف العرعيــة اياليــة املعنيــة باملعلومــاف اة را يــة املكانيــة 
التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومهـا مـ متر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط        

ا وقـد  (16)اخلـرائط لمأمـريكتني  ، وم متر األمم املتحدة اإلقليمـي لرسـم   (15)يسيا واحمليط اهلادت
((، املـ متر  18-)د 556)القـرار   1954أن أ اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف متوز/يوليـه    

__________ 

مــــــــــ متر األمــــــــــم املتحــــــــــدة اإلقليمــــــــــي لرســــــــــم اخلــــــــــرائط يســــــــــيا واحملــــــــــيط اهلــــــــــادت:          (15) 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrccap.htmlا 

ائط لمأمــــــــــــــــريكتني: مــــــــــــــــ متر األمــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــدة اإلقليمــــــــــــــــي لرســــــــــــــــم اخلــــــــــــــــر  (16) 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca.htmlا 
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اإلقليمي لرسم اخلرائط يسيا واحمليط اهلادت، الذي يإعقد كل  جل  سنواف ملـدة  سـة أيـام،    
ورسـم ترائطمـاا    لتمكني حكوماف الدول األعضاع من حع  عملياف مسح أقاليمما الو نيـة 

وكان يإنظـر إع عقـد مـ متر إقليمـي معـين برسـم اخلـرائط باعتبـاره وسـيلة  عالـة لتحقيـق تلـك             
األهدا ا وعإقد م متر األمم املتحدة اإلقليمي األول لرسم اخلرائط يسيا واحملـيط اهلـادت عـام    

دف يف منطقـة  ا وبعد اإلحا ة علما بنجاح امل متراف اإلقليمية لرسـم اخلـرائط الـا عإقـ    1955
اخلـــرائط  يســيا واحملــيط اهلــادت، أن ـــأ اجمللــس أيضــا مــ مترا األمـــم املتحــدة اإلقليمــي لرســم         

((ا 56-)د 1839)القـرار   1974لمأمريكتني، يف دورتـه السادسـة واخلمسـني املعقـودة عـام      
، وهـو  1976وعإقد م متر األمـم املتحـدة اإلقليمـي األول لرسـم اخلـرائط لمأمـريكتني يف عـام        

 قد مرة كل أربو سنواف ملدة  سة أيام أيضااينع
ولكــي يــتم ا ــا  اإلجــراعاف الجلزمــة ب ــأن القــراراف الــا تعتمــدها مــ متراف األمــم    - 41

ــنظم          ــة باهليكــل األساســي ل ــة املعني ــة الدائم ــة لرســم اخلــرائط، أن ــئت اللجن املتحــدة اإلقليمي
ائمـة املعنيـة باهلياكـل األساسـية للبيانـاف      املعلوماف اة را ية يسيا واحمليط اهلادت، واللجنة الد

اة را ية املكانية لمأمريكتني، لتعمجل يف نطـات اتتصـال املـ متراف اإلقليميـة لرسـم اخلـرائطا       
، وبـالنظر إع أن اللجنـة تتمـو سـنويا، ع يف عـامي      2011وعقب إن اع ةنـة اخلـااع يف عـام    

واحملـيط اهلـادت ليصـبح اللجنـة اإلقليميـة      ، على التوايف، ت ي  اسم ةنة يسيا 2013 و 2012
إلدارة املعلومـاف اة را يــة املكانيــة لمأمـم املتحــدة علــى الصــعيد العـاملي املعنيــة ب ســيا واحملــيط    
ــة        ــاف اة را ي ــة إلدارة املعلوم ــة اإلقليمي ــريكتني ليصــبح اللجن ــة األم ــي  اســم ةن اهلــادت، وت 

املعنيـة بـاألمريكتني، وأصـبحت اللجنتـان تر عــان     املكانيـة لمأمـم املتحـدة علـى الصـعيد العـاملي       
 تقاريرمها كل سنة إع ةنة اخلااعا

ــة لرســم       - 42 ــ متراف اإلقليمي ــى أن امل ــدول األعضــاع عل ــاف ال ــي حكوم ــق يراع   ل وتتوا 
اخلرائط، على الـر م مـن دورهـا البـالغ األمهيـة يف النـموض مبجـال رسـم اخلـرائط واملعلومـاف           

على الصعيد اإلقليمي  يلة عـدة سـنواف، قـد حققـت ال ـرض املن ـود منـما         اة را ية املكانية
تعـي إال باحتياجـاف منطقـتني ج ـرا يتنيا      سـيما أ ـا ال   وأصبحت اين زائدة عن اياجـة، ال 

 قد أصبح الدور الوظيعي للم متراف اإلقليمية لرسم اخلرائط يندرا ضـمن ممـام ةنـة اخلـااع     
نــةا ومبـا أن اجتماعــاف اللجـان اإلقليميــة تإعقـد يف منــا ق األمــم    واهليكـل اإلقليمــي لتلـك اللج  

املتحدة اإلقليمية اخلمس مجيعما مرة يف السنة على األقـل، وأ ـا مجيعـا تر ـو تقـارير رمسيـة إع       
ةنة اخلااع،  لم تعد هنا  حاجة إع م متراف األمم املتحدة اإلقليمية لرسـم اخلـرائط، وثكـن    

ول مــ متراف واجتماعــاف األمــم املتحــدة، علــى أن تضــطلو بواليايــا   االســت ناع عنــما يف جــد 
 والت امايا ةنة اخلااعا
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ــم املتحــدة اإلقليمــي لرســم اخلــرائط يســيا واحملــيط       - 43 ــ متر األم ــدورة الع ــرين مل ويف ال
، 2015ت ــرين األول/أكتــوبر  9إع  6اهلــادت، املعقــودة يف مجموريــة كوريــا يف العتــرة مــن  

 لون قرارا ي يد والية ةنـة اخلـااع لتع يـ  دورهـا وزيـادة إسـمامما يف أعمـال األمـم         اعتمد املم
املتحدة، واتعقوا على أن ال كل الرمسي ملـ متر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلـرائط مل يعـد        
ار ًا ضروريًا، وأوصوا بأن يقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي باالست ناع عـن مـ متر األمـم    

ة اإلقليمــي لرســم اخلــرائط يســيا واحملــيط اهلــادت يف جــدول األمــم املتحــدة للمــ متراف  املتحــد
واالجتماعاف، على أن يإعمد إع ةنـة اخلـااع بوالياتـه والت اماتـه علـى الصـعيد العـاملي، وبـأن         
تقوم اللجنة اإلقليمية املعنية ب سيا واحمليط اهلادت بأن طته التقنيـة واملوضـوعية علـى الصـعيدين     
اإلقليمي والو ينا وتوصلت اللجنة اإلقليمية املعنيـة بـاألمريكتني إع االسـتنتاا نعسـه بالنسـبة      
مل متر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلـرائط لمأمـريكتني يف جلسـتما العامـة ال انيـة املعقـودة يف       

 ا2015ت رين ال اين/نو ما  12 و 11مدينة مكسيكو يومي 
 ــار املترتبــة يف مي انيــة األمــم املتحــدة خلــدماف إدارة املــ متراف يف أمــا  يمــا يتعلــق باي - 44

إ ــار أن ــطة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ومــو مراعــاة وتــ ة عقــد االجتماعــاف وعــدد  
أيامما لكـل مـ متر مـن مـ متراف األمـم املتحـدة اإلقليميـة لرسـم اخلـرائط،  ـان إل اعهـا سـيتيح             

 ــاع ةنــة اخلــااع واالحتعــاهل  بأعماهلــا ضــمن اةــدول   الكا يــة لضــمان أن إن “املعاوضــاف”
العادي مل متراف واجتماعاف األمـم املتحـدة يف إ ـار أن ـطة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي        

 تترتب عليه ي ار يف املوارد واملي انيةا ال
وعمجل بتوصياف مـ متر األمـم املتحـدة اإلقليمـي األول لرسـم اخلـرائط يسـيا واحملـيط          - 45
 ريـق تـااع    1959، أن أ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عـام  1955ادت املعقود عام اهل

((، وهــو أيضــا مــن 27-ألــ، )د 715األمــم املتحــدة املعــين باألمســاع اة را يــة )قــرار اجمللــس  
 اهليئاف العرعية املعنية باملعلوماف اة را ية املكانية التابعة للمجلسا ويتوع  ريق اخلااع املعـين 
باألمساع اة را ية مس ولية الت جيو على توحيد األمساع اة را ية، وتع ي  املنا و الـا ثكـن أن   
تإج  من عملية التوحيد على الصعيدين الو ين والدويفا ويعقد  ريـق اخلـااع دورتـني يف كـل     
  ترة من  س سنواف، مـدة كـل دورة منـمما  سـة أيـام، بينمـا ينعقـد مـ متر األمـم املتحـدة          
املعــين بتوحيــد األمســاع اة را يــة كــل  ــس ســنواف ملــدة ع ــرة أيــام، منــما يومــان وصصــان  
للجلســـة التقنيـــة الـــا يعقـــدها  ريـــق اخلـــااع املعـــين باألمســـاع اة را يـــةا وبـــالنظر إع األدوار  
والوالياف املمتلعة، ر ـم تكاملـما، الـا تضـطلو اـا كـل يليـة مـن يليـاف األمـم املتحـدة الـا             

تقاريرها إع اجمللس، تري حاليا مناق اف م مرة بني مكتب ةنة اخلااع ومكتـب  ريـق   تقدم 
اخلااع املعين باألمساع اة را يـة لتقيـيم سـبل تبسـيط تـواتر اجتماعـاف العريـق علـى حنـو أ ضـل           

 وإدماجما يف اهليكل العاملي سعيا إع يسني جمود الت زر والتعاون بني الدول األعضاعا
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 االستنتاجاف والتوصياف   -سادسا  
ــور ، يف يب/أ ســطس       - 46 ــاع دوريــا اخلامســة املعقــودة يف نيوي ــة اخلــااع أ ن نظــرف ةن

، 2015-2011، يف م روا معصل لجلستعراض ال امل لعمل اللجنة تـجلل العتـرة   2015
تــ ال  والحظــت اإلجنــازاف اهلامــة احملققــة والتقــدم الكــب  احملــرز، وكــذلك التحــدياف الــا ال  

قائمةا ومبوارد حمدودة جدا، ولكن، وهذا هو األهم، مب ـاركة والتـ ام قـويني مـن ايكومـاف      
الو نية ومن اجملتمو الدويف املعين باملعلوماف اة را يـة املكانيـة، رسَّـمت ةنـة اخلـااع أسسـما       
ونظمت نعسما بسرعة وحققت نتائ  ملموسة يف إ ار اضطجلعما بواليتماا وحظيـت اللجنـة   

را  على الصعيد العاملي باعتبارها ايلية العاملية للتداول ب أن املسائل الرئيسـية يف مـال   باالعت
إدارة املعلومــاف اة را يــة املكانيــةا وت ايــدف م ــاركة الــدول األعضــاع يف كــل اجتمــاا مــن 

، ويعكـس الـ تم الـذي تول ـد عـن إن ـاع اللجـان        2011اجتماعاف اللجنة املتعاقبـة منـذ عـام    
ة اخلمس التابعـة للجنـة اخلـااع صـورة إجيابيـة عـن األمهيـة الـا توليمـا الـدول األعضـاع            اإلقليمي

 لتوحيد اجملتمو العاملي املعين باملعلوماف اة را ية املكانيةا
يف دوريـا اخلامسـة، اتعقـت علـى أن مـن       (17)5/113وإ  ا ذف ةنة اخلـااع املقـرر    - 47

واليتـما مـن أجـل جعلـما علـى نعـس مسـتوي اهليئـاف         املناسب ومن الجلزم الـدعوة إع تع يـ    
العرعية األتري التابعة للمجلس، ومنما علـى وجـه اخلصـول اللجنـة اإلحصـائية، ومـن أجـل        
تع ي  تعاعلما مو تلك اهليئاف، واتعقت أيضا على أ ا، بوصـعما مجعيـة امل سسـاف ايكوميـة     

ــة املكان   ــة املو وقــة يف ميــدان املعلومــاف اة را ي ــة يف التنســيق   الو ني ــة، هلــا دور مت ايــد األمهي ي
 الععال مليدان إدارة املعلوماف اة را ية املكانية يف منظومة األمم املتحدة األوسو نطاقاا

وأكــدف اللجنــة أن التمويــل املســتدام لعمليايــا الزم لكعالــة اســتمرار  عاليتــما، وهــذا   - 48
ســيما متويــل م ــاركة  والــتقين، وال ي ــمل دعــم املــ متراف، ودعــم األمانــة العامــة املوضــوعي 

املم لني الو نيني من البلدان النامية، من أجـل كعالـة مت يـل واسـو النطـات ومتـوازن يف دوراف       
اللجنةا ويف هذا السيات، أقرف اللجنة مو االمتنـان بـاةمود الـا بذلتـما األمانـة العامـة لتـأمني        

الســنواف املاضــية، وأعربــت عــن  متويــل قصــ  األجــل مــن  ائعــة متنوعــة مــن املصــادر تــجلل 
تقديرها للجماف املاحنة املمتلعة، لكنما أاارف إع أن هذا التمويـل القصـ  األجـل  ـ  قابـل      
لجلستدامة، و كرف أن قدرًا من التمويل قد يل م تدب ه مـن تـجلل توحيـد األن ـطة وتراـيد      

 اوتل، اهليئاف اة را ية املكانية يف إ ار منظومة األمم املتحدة

__________ 

 (17) http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/E-2015-46-E-C.20-2015-17_GGIM5%20Report_en.pdfا 
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يف دوريـا اخلامسـة، وا قـت أيضـا علـى عمليـة        5/113وإ  ا ذف ةنة اخلااع املقـرر   - 49
وضو الصي ة النمائيـة  لجلسـتعراض امل ـار إليـه، مبـا يف  لـك عقـد م ـاوراف عامليـة مـو الـدول            

ا وبنـاع  2015األعضاع واملنظماف الدولية املعنية يف ت رين األول/أكتوبر وت رين ال اين/نو ما 
لى م روا منقح للتقرير الذي تضمن وقـائو املناق ـة الـا جـرف أ نـاع دورة اللجنـة، يسَّـرف        ع

مـن   100األمانة العامة هذه العملية مستعينة بتوجيماف مكتـب اللجنـةا ومـن تـجلل أك ـر مـن       
ردا، أكـد   لـون عـن حكومـاف الـدول األعضـاع بوضـوح أ ـم          60التعليقاف الـواردة يف حنـو   

على ال تم الكب  الذي أن أته ةنـة اخلـااع يف هـذه املرحلـة ايامسـة مـن الـدورة        يوّدون ايعاهل 
اإلمنائية العامليةا و كروا أ م يسعون إع مواصلة توسيو نطات والياف اللجنة لتمكينما مـن أداع  

 ية املكانية وظائعما باعتبارها اهليئة اإلدارية العاملية املعنية جبميو املسائل املتصلة باملعلوماف اة را
من أجل يقيق الععالية والكعاعة يف تلبيـة الطلبـاف النااـئة الـا تـرد مـن الـدول األعضـاع ب ـأن          

 ا2030املعلوماف اة را ية املكانية، مبا ي مل تطة التنمية املستدامة لعام 
وحظيــت هــذه ايراع بتأييــد قــوي مــن تــجلل قــراراف اتُّمــذف يف كــل اجتمــاا مــن   - 50

لرمسيـة األربعـة الـا عقـديا اللجـان اإلقليميـة يف ت ـرين األول/أكتـوبر وت ـرين          االجتماعاف ا
، مبــا  يمــا مــ متر األمــم املتحــدة اإلقليمــي لرســم اخلــرائط يســيا واحملــيط   2015ال ــاين/نو ما 

اهلادتا وعلى سبيل امل ال، أ ناع اةلسة العامة األوع للجنة اإلقليمية أل ريقيا، الـا عإقـدف يف   
، جــدد املم لــون الو نيــون   2015ت ــرين ال ــاين/نو ما   25إع  23 يف العتــرة مــن  نــ وي

التأكيد على تقوية والية ةنة اخلااع من أجل تع ي  دورها وزيـادة إسـمامما يف عمـل منظومـة     
األمم املتحدة، وةعلما يف نعس مستوي اهليئاف العرعية األتري التابعة للمجلـس االقتصـادي   

سـيما اللجنـة اإلحصـائية، ومـن أجـل       ة تع يـ  تعاعلـما مـو تلـك اهليئـاف، وال     واالجتماعي ب ي
متكينما من أداع وظائعما باعتبارها اهليئة ايكومية الدولية العليا الا تقـدم تقاريرهـا إع اجمللـس    
ب أن مجيو املسائل املتعلقة باة را يا، واملعلومـاف اة را يـة املكانيـة، واملواضـيو  اف الصـلة،      

عتبارها اهليئة اإلدارية املعنية بادارة املعلوماف اة را ية املكانية على صـعيد الـدول األعضـاع    وبا
 ومنظومة األمم املتحدةا

ــبحت        - 51 ــة، وإ  أصـ ــتية والعنيـ ــاف اللوجسـ ــن الترتيبـ ــد مـ ــي  العديـ ــد ع ترسـ واين وقـ
و   احملتـوي  املعلوماف املتعلقـة بتحديـد املواقـو تكتسـي أمهيـة أك ـر مـن أي وقـت مضـى يف تـ          

ــدا ملواصــلة        ــل موقعــا جي ــة يت ــان اللجن ــة والب ــرية،   ــنإظم الطبيعي والســيات الجلزمــني لعمــم ال
اإلســمام بامل يــد يف عمــل األمــم املتحــدة، تاصــة يف ســيات تنعيــذ تطــة التنميــة املســتدامة           

وإ ار سنداي للحد من وا ر الكوار ا وعجلوة علـى  لـك، يتـيح هـذا التقريـر       2030 لعام
ستعراضي  رصـة  يبـة و ريـدة لتع يـ  واليـة األوسـاط املعنيـة باملعلومـاف اة را يـة املكانيـة           اال
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وتنسيقما والنموض بقيمتما املقترحـة علـى الصـعيد العـاملي مـن تـجلل اجمللـس، وعلـى الصـعيد          
الو ين من تجلل ايكوماف، وعلى النطات الواسو ملنظومة األمم املتحدة من تـجلل األجمـ ة   

 لتابعة للمجلس يف مال املعلوماف اة را ية املكانيةاالعرعية ا
 


