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 الفصل األول  
املسائل اليت تتطلب من اجمللس االقتصادي واالجتمةاعي اختةاذ حجةراعاا      

  شأهنا أو اليت يوّجه ا تبازه حليها  
 مشروع مقرر مقدين العتماد  من ِقَبل اجمللس   -ألف  

توصةةي جلنةةة ااةةااع امل نيةةة  ةة دار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى الصةة يد ال ةةاملي    - 1
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  اعتماد مشروع املقرر التايل:  

 
تقرير جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الصة يد ال ةاملي      

ل املؤقت للةدور  السةا  ة للجنةة ومواعيةد     عن دورهتا السادسة، وجدول األعما
 ا  قادزا 

 إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،    
حيةةيع علمةةا  تقريةةر جلنةةة ااةةااع امل نيةةة  ةة دار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة      )أ(  

 املةا ية على الص يد ال املي عن دورهتا السادسة؛  
األمةةم املتحةةد   يقةرر أن ت قةةد الةةدور  السةةا  ة للجنةةة ااةةااع يف مقةةر  )ب(  

 ؛  2017آب/أغسطس  ٤حىل  2 نيويورك يف الفتر  من 
يقر جدول األعمال املؤقت للةدور  السةا  ة للجنةة ااةااع ووثائقهةا       )ج(  

 على النحو املبني أد ا :
 

جدول األعمال املؤقت للةدور  السةا  ة للجنةة ااةااع امل نيةة  ة دار  امل لومةاا           
 ص يد ال امليةية املةا ية على الاجلارا

 ا تخاب أعضاع املةتب  - 1  
 حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 2  
حسةةةهاين اللجةةةان اإلقليميةةةة واألةرقةةةة املواضةةةي ية يف ااطةةةة املت لقةةةة      - 3  

  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي 
 اإلطار املرج ي اجليوديسي ال املي  - ٤  
 املواضيع ال املية الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية حتديد  - ٥  
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االجتازةةاا يف الترتيبةةاا املؤسسةةية الوطنيةةة يف جمةةال حدار  امل لومةةاا  - 6  
 اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي 

األطةر القا و يةة والسياسةاتية، مبةةا يف ذلةك املسةائل املتصةلة  البيا ةةاا        - 7  
 املرج ية 

يةة  واعتمةةاد م ةةايري مةةن أجةةل الةةدوائر ال امليةةة امل نيةةة  امل لومةةاا    تنف - ٨  
 املةا ية  اجلاراةية

حتقيةةةةق التةامةةةةل  ةةةةني امل لومةةةةاا اجلاراةيةةةةة املةا يةةةةة وامل لومةةةةاا  - 9  
 اإل صائية وغريزا من امل لوماا ذاا الصلة   

 هتا تطبيق امل لوماا اجلاراةية املةا ية يف جمال تنظيم األراضي وحدار - 10  
 استخداين امل لوماا اجلاراةية املةا ية ألغراض التنمية املستدامة  - 11  
 امل لوماا واادماا اجلاراةية املةا ية املت لقة  الةوارث  - 12  
 وضع قاعد  م ارق إلدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية  - 13  
امل لومةةةةةاا اسةةةةةت راض أ شةةةةةطة األمةةةةةم املتحةةةةةد  يف جمةةةةةال حدار     - 1٤  

 املةا ية  اجلاراةية
 التقرير عن حدار  الاامج )األما ة ال امة(  - 1٥  
جةةةةةةدول األعمةةةةةةال املؤقةةةةةةت للةةةةةةدور  الثامنةةةةةةة للجنةةةةةةة ااةةةةةةااع  - 16  

 ا  قادزا  ومواعيد
 تقرير جلنة ااااع عن دورهتا السا  ة  - 17  

 
 املقرراا اليت ُيوجه ا تبا  اجمللس حليها   - اع  

 ُيوجه ا تبا  اجمللس حىل املقرراا التالية اليت اخت هتا جلنة ااااع: - 2
   6/101 

حسةةةهاين اللجةةةان اإلقليميةةةة واألةرقةةةة املواضةةةي ية يف ااطةةةة املت لقةةةة  امل لومةةةاا   
 اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي

  يد ال املي:حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص  
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ال ظت مع االرتيةاح اكتمةال ح شةاع  يةع اللجةان التقنيةة اإلقليميةة         )أ(  
اامةةس التا  ةةة ملبةةادر  األمةةم املتحةةد   شةةأن حدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى  
الص يد ال املي، اليت تقةدين منظةوراا حقليميةة غنيةة وزامةة يف سةيار النظةر يف املسةائل         

ال املية، وأعر ةت عةن تقةديرزا ملةا تب لةه تلةك اللجةان مةن مشةاركة           اجلاراةية املةا ية
رةي ةةةة املسةةةتوى ومةةةا تقدمةةةه مةةةن حسةةةهاماا ة الةةةة يف أعمةةةال جلنةةةة ااةةةااع علةةةى      

 ال املي؛ الص يد
حذ تشري حىل أ ه سُت قد جلسة عامةة لةةل جلنةة مةن اللجةان اإلقليميةة        )ب(  

الت ةةاون األقةةاليمي  ةةني األةرقةةة  يف األشةةهر املقبلةةة، ة هنةةا شةةج ت علةةى ت  يةة  أوجةةه   
ال املةة ذاا الصةةلة ومةا تضةةطلع  ةه مةةن مهةاين، وت  يةة  الصة ا القائمةةة مةع اللجةةان       

 اإلقليمية التا  ة لةل منها، ومع اللجان اإل صائية اإلقليمية؛
زنةةأا اللجنةةة اإلقليميةةة اسةةيا واحملةةيع اعةةادا التا  ةةة ملبةةادر  األمةةم    )ج(  

لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي واللجنةة اإلقليميةة   املتحد   شأن حدار  امل 
لألمريةتني التا  ة ملبادر  األمم املتحد   شأن حدار  امل لوماا اجلاراةيةة املةا يةة علةى    
الص يد ال املي على ا تقاعما  نجاح من املؤمتراا اإلقليمية لرسةم ااةرائع حىل اعيةةل    

حةةةد   شةةةأن حدار  امل لومةةةاا اجلاراةيةةةة املةا يةةةة علةةةى    اإلقليمةةةي ملبةةةادر  األمةةةم املت 
 ال املي؛ الص يد

ال ظةةت مةةع التقةةدير اجلهةةود الةةةبري  الةةيت   لتةةها  ةومةةة حثيو يةةا       )د(  
واللجنة اإلقليمية ألةريقيا التا  ة ملبادر  األمم املتحد   شأن حدار  امل لوماا اجلاراةيةة  

تصادية ألةريقيا يف عقد منتدى األمةم املتحةد    املةا ية على الص يد ال املي واللجنة االق
الرا ع الرةيع املستوى  شةأن حدار  امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة علةى الصة يد ال ةاملي،        

 يةةث أ ةةرز  ا ةةا   2016 يسةةان/أ ريل  22حىل  20يف أديةةس أ ا ةةا يف الفتةةر  مةةن  
املةا يةة مةن أجةل    كبريا، وحصدار حع ن أديس أ ا ةا  شةأن حدار  امل لومةاا اجلاراةيةة     

 ؛2030اإلدار  اجليد  لألراضي ألغراض خطة عاين 
أعر ةةت عةةن تقةةديرزا للجهةةود الراميةةة حىل زيةةاد  الت ةةاون اإلقليمةةي      (ز)  

والتركي  اعاين علةى تنميةة القةدراا، مبةا يف ذلةك مشةروع الةةارية  قيةاد  املةسةيك          
نطقةةة احملةةيع اعةةادا الةة ي واجمللةةس امل ةة   امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة واملسةة  يف م 

حيظى  دعم اللجنة اإلقليمية اسيا واحمليع اعادا، وسلمت  ةأن ةةة  اجةة حىل زيةاد      
 وت  ي  تنمية القدراا والت اون اإلقليمي يف جمال حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية؛
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)اجمللةس   (1)ر بت  التقةارير الث ثةة الصةادر  عةن األةرقةة املواضةي ية       )و(  
ملشةةترك جلم يةةاا امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة، والشةةبةة األكادأليةةة ملبةةادر  األمةةم     ا

املتحد   شأن حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال ةاملي، وشةبةة القطةاع    
ااةةاا امل نيةةة مببةةادر  األمةةم املتحةةد   شةةأن حدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى    

وأعر ت عن تقديرزا ملا قدمته تلك األةرقة من حسةهاماا قيمةة ومةا    الص يد ال املي(، 
أ دتةه مةن التة اين ةيمةا يت لةق  الةةدول األعضةاع و ر ةامج عمةل اللجنةة وااطةة املت لقةةة           

  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي؛
تةةدعو حىل ت  يةة  الشةةراكاا  ةةني    2030حذ ت  ةةأ أن خطةةة عةةاين   )ز(  

ال اين واااا من أجل تسخري مصادر  يا اا وتةنولوجياا جديةد ، ة هنةا   القطاعني 
واةقت على ح شاع الشبةة األكادألية وشبةة القطاع ااةاا، وطلبةت مةن الشةبةتني     
أن تقوما  توضي  اختصاصةاهتما وتنقيحهةا، مةع مراعةا   يةع الت ليقةاا الةوارد  مةن         

 حىل املةتب للنظر ةيها وحقرارزا  اللجنة، وأن ُتقدما   د ذلك اختصاصاهتما املنقحة
 

   6/102  
 اإلطار املرج ي اجليوديسي ال املي 
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:    
 ر بةةت  تقريةةر الفريةةق ال امةةل امل ةة   اإلطةةار املرج ةةي اجليوديسةةي     )أ(  

ومةةا يةةرتبع  ةة لك مةةن وضةةع خريطةةة الطريةةق    (2)ال ةةاملي مةةن أجةةل التنميةةة املسةةتدامة 
املت لقة  اإلطار املرج ةي اجليوديسةي ال ةاملي الةيت قةدمها الفريةق ال امةل، وأثنةت علةى          
الفريق ال امل ملا أ    من أعمال زامة وما  ققه من ح ةازاا كةبري  ومةا أجةرا  مةن      

 مشاوراا موس ة؛
يطةةة طريةةق املت لقةةة  اإلطةةار املرج ةةي اجليوديسةةي ال ةةاملي    أقةةرا خر )ب(  

 وصةةةفها وثيقةةةة ح اطةةةة قائمةةةة علةةةى املبةةةادا موجهةةةة للحةومةةةاا الوطنيةةةة، ويف       
 الصدد: ز ا

__________ 

  E/C.20/2016/3ا ظر  (1) 

  E/C.20/2016/4ا ظر  (2) 

http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/3
http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/4
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أثنةةت علةةى اجلهةةود الةةيت يبةة عا الفريةةق ال امةةل يف سةةبيل املواز ةةة  ةةني  ‘1’  
راا السياسةة  التفاصيل اجليوديسية التقنية والوسائل ذاا الصلة لتحديد اعتبةا 

 ال امة وتنفي زا؛
 وزت هبدق خريطة الطريق املتمثل يف م اجلة مخسة عناصر رئيسةية   ‘2’  

مةةن عناصةةر اإلجةةراعاا املت لقةةة  وضةةع اإلطةةار املرج ةةي اجليوديسةةي ال ةةاملي    
واسةةةةتدامته، وزةةةةي اعياكةةةةل األساسةةةةية اجليوديسةةةةية؛ وتبةةةةادل البيا ةةةةاا،     

لت لةةةيم والتةةةدريب و نةةةاع القةةةدراا؛  والسياسةةةاا وامل ةةةايري واالتفاقيةةةاا؛ وا
 واالتصال والتوعية؛ واحلوكمة؛  

ر بةةت  وضةةع خطةةة تنفيةة  لةفالةةة ارتبةةال التوصةةياا الةةوارد  يف        ‘3’  
 خريطة الطريق  تطوراا السياساا الوطنية يف جمال اجليوديسيا؛

حذ ت  أ احلاجة حىل وجود زيةل حداري م ئم  اية التنفية  الف ةال    )ج(  
طريةق املت لقةة  اإلطةار املرج ةي اجليوديسةي ال ةاملي، ال سةيما  ةالنظر حىل أن         اريطة ال

الدول األعضةاع متلةك زمامهةا وتتةوىل توجيههةا، ة هنةا واةقةت علةى أ ةه ينباةي للجنةة            
 ااااع أن تةون زي االية احلةومية الدولية املختصة هب ا اعيةل اإلداري؛

تسةيها زة ا اعيةةل اإلداري، ة هنةا     حذ ت ترق  األمهية احلامسة الةيت ية  )د(  
أيدا االقتراح الةداعي حىل ت  ية  واليةة الفريةق ال امةل عةن طريةق ح شةاع جلنةة ةرعيةة           
م نية  اجليوديسيا، لتوةري ما يل ين من االستقرار والتخطةيع يف األجةل الطويةل لإلطةار     

 املرج ي اجليوديسي ال املي؛
سةاليب عملةها، مبةا يشةمل     طلبت أن حتةدد اللجنةة الفرعيةة طرائةق وأ     (ز)  

االضةةط ع  ةةأدوار الفريةةق ال امةةل، وأن تقةةوين   عةةداد ورقةةة موقةةف مةةن أجةةل حتديةةد   
الترتيبةاا اإلداريةةة املناسةةبة لإلطةار املرج ةةي اجليوديسةةي ال ةاملي، يف بةةل املواز ةةة  ةةني    

 اال تياجاا املت لقة  االستدامة واالستثمار وتبادل البيا اا 
نة الفرعية أن تواصةل جهودزةا يف جمةال التوعيةة     طلبت أيضا حىل اللج )و(  

واالتصال، وخباصة املبادراا واأل شطة اإلقليمية املناسبة، وأن تقدين تقريةرا عةن ذلةك    
حىل اللجنةةة يف دورهتةةا القادمةةة عةةن التقةةدين احملةةرز صةةوب وضةةع خطةةة لتنفيةة  اإلطةةار      

 املرج ي اجليوديسي ال املي؛
دوائر املختصة كةةل  اةرض التوعيةة    حذ ت ترق  أمهية الوصول حىل ال )ز(  

 أمهيةة اإلطةار املرج ةي اجليوديسةي ال ةاملي، ة هنةةا  ثةت الةدول األعضةاع علةى تر ةةة          
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خريطة الطريةق حىل لااهتةا وتقةدل تلةك التر ةاا حىل األما ةة ال امةة لةةي ُتنشةر علةى           
 املوقع الشبةي للجنة 

   6/103 
 اجلاراةية املةا يةحتديد املواضيع ال املية الرئيسية للبيا اا  
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
اللجنةةة اإلقليميةةةة ألورو ةةا التا  ةةة ملبةةادر  األمةةةم      (3)ر بةةت  تقريةةر   )أ(  

املتحد   شأن حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الصة يد ال ةاملي و قيادهتةا للفريةق     
ال امةةل امل ةة   البيا ةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى الصةة يد ال ةةاملي، وأشةةارا حىل التقةةدين 

 ال املية الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية؛ احملرز يف م اجلة املسائل املت لقة  املواضيع
شج ت الدول األعضاع واللجان اإلقليمية على مواصلة التفاعةل مةع    )ب(  

الفريق ال امل يف عملةه املت لةق  تحديةد املواضةيع الرئيسةية للبيا ةاا اجلاراةيةة املةا يةة         
عةة د يةا مةن    وعلى مواصلة املشاركة يف املناقشاا من أجةل وضةع اتفةار  شةأن جممو    

املواضةةةيع ال امليةةةة الرئيسةةةية للبيا ةةةاا اجلاراةيةةةة املةا يةةةة، مةةةع حيةةة ع اعتبةةةار خةةةاا    
ل  تياجةةاا اااصةةة للبلةةدان الناميةةة كةةي تةةتمةن مةةن قيةةا  ورصةةد أزةةداق خطةةة     

وحطةةار ِسةةنداي للحةةد مةةن وةةاطر الةةةوارث للفتةةر        2030التنميةةة املسةةتدامة ل ةةاين   
 ؛(٤)2030-201٥

هود الفريق ال امل الراميةة حىل حعةداد مشةروع قائمةة     أ اطت علما جب )ج(  
د يا  املواضيع الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية وحىل التوصل حىل هنج رةيةع املسةتوى   
متفق عليه  صور  مشتركة ووصٍف لةل موضوع على  ةد ، وحية ع األولويةة لتلةك     

مةع حمةا يةة املضةي قةدما يف     القائمة لةي تنظةر ةيهةا جلنةة ااةااع يف دورهتةا السةا  ة،       
 تنفي  اتفار عاملي  شأن املواضيع املتصلة هب   البيا اا يف الوقت املناسب؛

أكةةةدا رأي الفريةةةق ال امةةةل الةةة ي مفةةةاد  أن املبةةةادراا املتصةةةلة      )د(  
 املواضيع الوطنية واإلقليمية الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية ينباي أن ُتتخ  أساسةا  

 شأن جمموعة من املواضيع ال امليةة الرئيسةية للبيا ةاا اجلاراةيةة املةا يةة،      لوضع اتفار 

__________ 

  E/C.20/2016/5ا ظر  (3) 
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وأشةةارا حىل ضةةرور  احلفةةاا علةةى الطةةا ع الةةتق  للجهةةود تفاديةةا إلثةةار  أي شةةواغل 
 سياسية؛

أ اطةةةةةت علمةةةةةا  املقتر ةةةةةاا الداعيةةةةةة حىل النظةةةةةر يف ضةةةةةرور        (ز)  
ووضةع ت ةاريف عةا وحتديةد      علةى وةو أةضةل ومواعمتةها    ‘‘ البيا اا الرئيسةية ’’حتديد 

 أولوياهتا يف وتلف النطاقاا املةا ية وال ما ية، وحتديد مازية الدور ال ي تؤديه؛
أ اطةةت علمةةا أيضةةا  أمهيةةة أن تتةةواةر للبلةةدان  يا ةةاا عامليةةة عةةن        )و(  

احلدود من املستوى اإلداري الثاين، وشج ت الدول األعضةاع علةى مواصةلة املسةامهة     
 من املستوى اإلداري الثاين؛ يف مشروع احلدود

أ اطت علما كة لك  احلاجةة حىل الاطةاع األرضةي وقياسةه  وصةف        )ز(  
ذلك من املواضيع الرئيسية للبيا اا،  ظرا ألمهيته الشاملة لل ديد مةن جمةاالا الرصةد    
واإل ةة ا البينيةةيني، ال سةةيما يف ضةةوع أزةةداق التنميةةة املسةةتدامة، وأن زةة   البيا ةةاا     

هولة و اسةةتمرار مةةةم  طاقهةةا اجلاةةرايف وتصةةنيفاهتا، وأن أمةةا يت     ليسةةت متا ةةة  سةة  
مبةةادر  األمةةم املتحةةد   شةةأن حدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى الصةة يد ال ةةاملي 
والفريق امل    رصد األرض تنظةران يف حعةداد اسةتراتيجية مشةتركة للمضةي قةدما يف       

 حعداد ز ا املوضوع 
   6/10٤ 

ترتيبةةةةةةاا املؤسسةةةةةةية الوطنيةةةةةةة يف جمةةةةةةال حدار  امل لومةةةةةةاا  االجتازةةةةةةاا يف ال
 املةا ية اجلاراةية

 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
أ اطت علما  تقريةر الفريةق ال امةل امل ة   االجتازةاا يف الترتيبةاا        )أ(  

قةةاا الةةوارد  يف وثيقةةة امل لومةةاا األساسةةية،  ، مبةةا يف ذلةةك املرة(٥)املؤسسةةية الوطنيةةة
وأعر ت عن تقديرزا لألةرقة ال املة األخرى التا  ة للجنة ااااع واملنظمةاا الدوليةة   
اليت لديها خا  مباشر  هب   املسةائل ملةا قدمتةه مةن حسةهاماا قيمةة يف مر لةة تطةوير         

 املنهجية؛
ع هبا الفريةق ال امةل،   أقرا  ت قيد واتساع  طار األعمال اليت يضطل )ب(  

ال سةةيما  ةةالنظر حىل أ ةةه ال يوجةةد  ةةل أو وةةوذج عةةاملي وا ةةد ي ئةةم  يةةع البلةةدان،    
__________ 

  E/C.20/2016/6ا ظر  (٥) 
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وأثنةةت علةةى الفريةةق ال امةةل ملةةا   لةةه مةةن جهةةود كةةبري  يف صةةياغة املؤشةةراا اااصةةة  
 تقييم الترتيباا املؤسسية الوطنية ةيما يت لق  امل لوماا اجلاراةية املةا يةة، وشةج ت   

خداين وت  ي  الدراساا اإلةرادية للممارساا اجليةد  مةن أجةل حبهةار تنةوع      على است
 املشهد املؤسسي؛

أقرا  أن البيا ةاا املفتو ةة وسياسةاا تقاسةم البيا ةاا واسةتخداين        )ج(  
امل لومةةةاا اجلاراةيةةةة املقدمةةةة طوعةةةا كلةةةها أمةةةور تةتسةةةي أمهيةةةة  الاةةةة يف النةةةهوض  

حال أهنةا ال ظةت أن زة   املسةائل ختةرج عةن         استخداين امل لوماا اجلاراةيةة املةا يةة،  
 طةةار عمةةل الفريةةق ال امةةل وأن مةةن األةضةةل تناوعةةا يف سةةيار جمةةاالا عمةةل أخةةرى  
داخةةل جلنةةة ااةةااع، مثةةل األطةةر القا و يةةة والسياسةةاتية، واملواضةةيع الرئيسةةية للبيا ةةاا  

ا اجلاراةيةةة اجلاراةيةةة املةا يةةة، وحتقيةةق التةامةةل  ةةني امل لومةةاا اإل صةةائية وامل لومةةا
 املةا ية؛

حذ تؤكد جمددا ضرور  حتا ة خياراا للدول األعضةاع  شةأن أةضةل     )د(  
السبل الةفيلة    شاع زياكل مؤسسية قوية للم لوماا اجلاراةية املةا ية على الصة يد  
الوط ، ة هنا شج ت الفريق ال امل على مواصةلة عملةه  التشةاور الوثيةق مةع الةدوائر       

 البيا اا اجلاراةية املةا ية، كما شةج ته علةى تقةدل تقةارير عمةا حيةرز         ال املية امل نية
من تقدين حىل املةتب قبل عرضةه علةى اللجنةة يف دورهتةا املقبلةة، وذلةك  اةرض زيةاد          

 التركي  على ال مل 
   6/10٥  

 األطر القا و ية والسياساتية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة  البيا اا املرج ية
 ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:حن جلنة   
ر بت  تقرير األما ةة ال امةة عةن املسةائل القا و يةة والسياسةاتية الةيت         )أ(  

يت ني النظر ةيها عند وضع حطار لدعم حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الصة يد  
 ؛(6)ال املي يف القطاعني ال اين واااا

ال ظت أن من األمهية مبةان وضةع أي أطةر قا و يةة وسياسةاتية قةد       )ب(  
يةون عا أثر على امل لوماا اجلاراةية املةا ية  الشراكة مع الدوائر امل نيةة  امل لومةاا   

 اجلاراةية املةا ية واألوسال القا و ية وسائر جماالا ال مل ذاا الصلة للجنة؛

__________ 

  E/C.20/2016/7ا ظر  (6) 
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يل امل ةة   ةةاألطر السياسةةاتية والقا و يةةة   ر بةةت   قةةد املنتةةدى الةةدو   )ج(  
تشةةةةةرين  19و  1٨إلدار  امل لومةةةةةاا اجلاراةيةةةةةة املةا يةةةةةة يف كواالملبةةةةةور يةةةةةومي  

 الت ةةاون مةةع اللجنةةة اإلقليميةةة اسةةيا واحملةةيع اعةةادا التا  ةةة       2016األول/أكتةةو ر 
ال ةةاملي  ملبةةادر  األمةةم املتحةةد   شةةأن حدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى الصةة يد 

كوسيلة لتوةري ةرصة مناسبة لفت   ةاب احلةوار  شةأن القضةايا والتحةدياا املطرو ةة       
 يف ز ا املوضوع  النسبة جلميع اجلهاا صا بة املصلحة؛

أ اطةةت علمةةا  املقتر ةةاا القيمةةة الداعيةةة حىل النظةةر يف عةةدد مةةن       )د(  
 املسائل القا و ية والسياساتية، مبا يف ذلك:

 فروضة على الطائراا ةيما يت لق  التقال الصور؛القيود امل ‘1’  
 مصادر البيا اا وحمةا ية الوصول حليها واألمن؛ ‘2’  
التاةةةيري الثقةةةايف الناشةةةس يف السياسةةةاا ال امةةةة املت لقةةةة  البيا ةةةاا        ‘3’  

 املفتو ة؛
السياساا واملبادا التوجيهية ال املية املت لقة  الترخيص للمنظومةاا   ‘٤’  

ملأزولةةة واسةةتخدامها، مبةةا يف ذلةةك أوجةةه التواصةةل مةةع منظمةةة    اجلويةةة غةةري ا
 الطريان املدين الدويل؛

 ملةية البيا اا واستخدامها من جا ب اجملتم اا األصلية؛ ‘٥’  
 تقاسم البيا اا وشراؤزا ضمن ال ملياا التشري ية؛ ‘6’  
املسةةةاعد  يف وضةةةع مقتر ةةةاا للتمويةةةل عةةةن طريةةةق التقييمةةةةاا        ‘7’  

 االقتصادية؛
ر بةةت   ةةروض تقةةدل املسةةاعد  والةةدعم للةةاامج الفةة  للمنتةةدى       (ز)  

الدويل، مبا يف ذلةك مةن خة ل الشةبةة األكادأليةة ملبةادر  األمةم املتحةد   شةأن حدار           
 امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي   

 
   6/106 

  لوماا اجلاراةية املةا يةتنفي  واعتماد م ايري من أجل الدوائر ال املية امل نية  امل 
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
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ر بت  التقرير املت لق  تنفي  واعتماد م ايري من أجل الدوائر ال املية  )أ(  
 الصياة الةيت ُعةرض هبةا، وأعر ةت عةن تقةديرزا        (7)امل نية  امل لوماا اجلاراةية املةا ية

التا  ة للمنظمةة   211ل حتاد امل    امل ايري اجلاراةية املةا ية املفتو ة، واللجنة التقنية 
الدولية لتو يد املقاييس، واملنظمةة اعيدروغراةيةة الدوليةة ملةا تقدمةه مةن دعةم مسةتمر         

 وما تقوين  ه من أعمال قيِّمة؛
 الت ليقةةةاا الةةةوارد  مةةةن الةةةدول األعضةةةاع  شةةةأن     ر بةةةت أيضةةةا   )ب(  

دليةةةل دور امل ةةةايري يف حدار  ’’اسةةةتخدامها للةةةوثيقتني املت لقةةةتني  امل ةةةايري وامل نةةةو تني  
، ةضةة  عةةن جتارهبةةا يف تنفيةة    ‘‘اا صةةة التقنيةةة ’’و ‘‘ امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة 
 امل ايري على الص يد الوط ؛

لتنميةةة املسةةتدامة تنشةةس احلاجةةة حىل وضةةع    أشةةارا حىل أن أزةةداق ا  )ج(  
م ايري جديةد  أو ت ةديل القةائم منةها، مبةا يف ذلةك حزاع األةرقةة ال املةة امل نيةة مبيةادين           
حمةةدد  والةةدوائر امل نيةةة  امل ةةايري كةةةل، وشةةج ت الةةدول األعضةةاع علةةى اسةةت راض     

 سةبل  م ايريزا وما تضة ه مةن شةرول التشةايل البةي  يف زة ا الصةدد وعلةى النظةر يف         
 مشاركتها؛

أشارا أيضا حىل أن زنةاك تةنولوجيةاا واجتازةاا وم ةايري متةينيةة       )د(  
يف قطاع امل لوماا اجلاراةية املةا ية تتي  حمةا يةاا لتحسةني مسةتوى قيةا  ورصةد      
اجلهةةود املب ولةةة علةةى الصةة يد ال ةةاملي يف جمةةال التنميةةة املسةةتدامة، ودعةةت املنظمةةاا    

 عها  ا تظاين على آخر ما استجد من ز   التطوراا؛املختصة  امل ايري حىل حط 
ال ظت مع االرتياح التقدين ال ي أ رز  ةريةق الدراسةة املشةترك يف     (ز)  

وضع التوجيهةاا املت لقةة  اسةتخداين امل ةايري اجلاراةيةة املةا يةة يف دعةم قيةا  ورصةد          
 أزداق التنمية املستدامة؛

التا  ةة   211 للجنةة التقنيةة   أقرا مبا قدمته النرويج مةن حسةهاين كةبري    )و(  
للمنظمةةة الدوليةةة لتو يةةد املقةةاييس  يةةث قامةةت  ةة دار  وتوجيةةه تلةةك اللجنةةة منةة        

، ور بةةت  الةةدور الةة ي ستضةةطلع  ةةه السةةويد  وصةةفها الةةرئيس املقبةةل    199٤ عةةاين
 للجنة التقنية 

__________ 
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   6/107  
وغريزةا   حتقيق التةامل  ةني امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة وامل لومةاا اإل صةائية      

 من امل لوماا ذاا الصلة
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
زنأا ةريةق ااةااع امل ة   تةامةل امل لومةاا اإل صةائية واجلاراةيةة         )أ(  

 املةا يةة،  قيةاد  أسةةتراليا واملةسةيك، علةةى مةا أ ةرز  مةةن تقةدين كةةبري يف زة ا ال مةةل       
البةةالا األمهيةةة، ور بةةت علةةى وجةةه ااصةةوا  التشةةاور علةةى الصةة يد ال ةةاملي  شةةأن  
اإلطار ال املي للم لوماا اإل صائية واجلاراةيةة املةا يةة، الة ي تولةد عنةه عةدد كةبري        
مةةن الةةردود مةةن كةةةل مةةن الةةدوائر امل نيةةة  امل لومةةةاا اإل صةةائية والةةدوائر امل نيةةةة         

  امل لوماا اجلاراةية املةا ية؛
وجولةةةة  2030أكةةةدا جمةةةددا أن خطةةةة التنميةةةة املسةةةتدامة ل ةةةاين      )ب(  

تشة ن عاملني مهمني من عوامل حتقيق التةامل  ةني   2020ت داداا السةان ل اين 
امل لوماا اإل صةائية وامل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة مبةا يةدعم عمليةة اختةاذ القةراراا          

ا ةةت عامةةة أو خاصةةة، علةةى القائمةةة علةةى األدلةةة يف ال ديةةد مةةن القطاعةةاا، سةةواع ك 
الصةة يدين الةةوط  وال ةةاملي، ومةةن عوامةةل زيةةاد  التنسةةيق والت ةةاون املؤسسةةيني  ةةني      
وكةةةاالا البيا ةةةاا اإل صةةةائية ووكةةةاالا البيا ةةةاا اجلاراةيةةةة املةا يةةةة وجهةةةاا       

 أخرى؛ م نية
أ اطةت علمةةا مبختلةف الت ليقةةاا واالقترا ةةاا احملةدد  ةيمةةا يت لةةق     )ج(  

والقا و ية والسياساتية هبدق حجراع م يد من املداوالا  شةأن اإلطةار     املسائل التقنية
ال ةةةاملي للم لومةةةاا اإل صةةةائية واجلاراةيةةةة املةا يةةةة، وطلبةةةت حىل ةريةةةق ااةةةااع أن  
يأخةة زا يف االعتبةةار، ور بةةت يف زةة ا السةةيار   ةةرض ال ديةةد مةةن الةةدول األعضةةاع    

 حط عها على جتارهبا اااصة؛
سةةتمرار عمةةل ةريةةق ااةةااع، مةةع التركيةة  علةةى دمةةج   أقةةرا  أمهيةةة ا )د(  

وتنفي  اإلطار ال املي للم لوماا اإل صائية واجلاراةيةة املةا يةة، وةيمةا يت لةق   مليةة      
التنفي ، شج ت ةريق ااااع على التركي  على  ناع القدراا وحدار  امل ةارق وتبةادل   

ا يت لةةق   مليةةة الةةدمج، املمارسةةاا اجليةةد ، كاسةةتخداين األدواا التةنولوجيةةة، وةيمةة 
شج ت  قو  ةريق ااااع على االستفاد  مةن أعمةال زينيةاا أخةرى علةى الصة يدين       



E/2016/46 

E/C.20/2016/15 

 

17/36 16-13877 

 

ال املي واإلقليمي، وعلى متةني تلةك اعينيةاا مةن االسةتفاد   ةدورزا مةن عمةل ةريةق         
 ااااع؛

واةقةت علةى ت ةةديل اختصاصةاا ةريةق ااةةااع ةيمةا يت لةق  تةوينةةه        (ز)  
اقتراح استبقاع الرئيسني املشاركني احلاليني لفتر  حضةاةية مةدهتا    ومد  ال ضوية، وعلى

 ث ث سنواا؛
اعتمدا املبادا التوجيهية اامسة على النحةو املشةار حليةه يف تقريةر      )و(  

 اعتبارزةةا  (٨)ةريةةق ااةةااع امل ةة   تةامةةل امل لومةةاا اإل صةةائية واجلاراةيةةة املةا يةةة     
 ةاملي للم لومةاا اإل صةائية واجلاراةيةة املةا يةة،      األسا  ال ي يسةتند حليةه اإلطةار ال   

وأعر ت عن تطل ها حىل التقدين احملرز  شأن اإل  ا عن زة ا اإلطةار لةةل مةن اللجنةة      
  2017اإل صائية وجلنة ااااع للنظر ةيه واعتماد  يف دورتيهما املقبلتني يف عاين 

 
   6/10٨ 

 نظيم األراضي وحدارهتاتطبيق امل لوماا اجلاراةية املةا ية يف جمال ت 
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
، (9)ر بةةت  تقريةةر ةريةةق ااةةااع امل ةة   ةة دار  األراضةةي وتنظيمهةةا      )أ(  

وشةرا ةريق ااااع على ما أ رز  من تقدين يف وضع الصياة النهائيةة الختصاصةاته   
 عمل أولية؛ويف وضع خطة 

ال ظةةةت مةةةع التقةةةدير اإلسةةةهاماا التقنيةةةة والفنيةةةة لفريةةةق ااةةةااع    )ب(  
وشركائه الدوليني يف عقةد منتةدى األمةم املتحةد  الرا ةع الرةيةع املسةتوى  شةأن حدار          

حىل  20امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي، يف أديس أ ا ةا يف الفتةر  مةن    
وزةةو املنتةةدى الةة ي ركةة  علةةى اإلدار  اجليةةد  لألراضةةي،  ، 2016 يسةةان/أ ريل  22

وحصدار حع ن أديس أ ا ا  شةأن حدار  امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة مةن أجةل اإلدار        
، ويف زةة ا الصةةدد،  2030اجليةةد  لألراضةةي ألغةةراض خطةةة التنميةةة املسةةتدامة ل ةةاين    

ال ناصةر التنفي يةة   أ اطت علما  اعت اين ةريق ااااع است راض خطة عمله وتضةمينها  
 الرئيسية لإلع ن؛

__________ 
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أعر ةةت عةةن اتفاقهةةا مةةع الةةرأي القائةةل  ةةأن املهمةةة الرئيسةةية لفريةةق      )ج(  
ااااع تتمثل يف م اجلة مسةائل احلوكمةة، وحدار  البيا ةاا، واعتمةاد األطةر املؤسسةية       
والتةنولوجيا، وحتقيةق االسةتدامة ةيمةا يتصةل  تطبيةق  ظةم حدار  األراضةي وتنظيمهةا         

لى وو يتسةم  الةفةاع  والف اليةة، ويف زة ا السةيار، صة هتا  اجلوا ةب ذاا الصةلة         ع
 من أزداق التنمية املستدامة؛

شج ت ةريق ااااع علةى التصةدي ملسةألة ج ةل امل لومةاا املتصةلة        )د(  
 األراضي وامل لوماا اجلاراةية املةا ية تفي  الارض، وزةي امل لومةاا ال زمةة لةدعم     

  حدار  األراضةةي وتنظيمهةةا مبةةا يلةةة احلاجةةة حىل ضةةمان  قةةور األرض  ة اليةةة وكفةةاع
 وامللةية للجميع؛

حذ حتةةةيع علمةةةا  االقترا ةةةاا املقدمةةةة مةةةن الةةةدول األعضةةةاع، ة هنةةةا   (ة)ز  
شج ت ةريق ااةااع علةى املسةامهة يف عمةل أةرقةة أخةرى تا  ةة للجنةة ااةااع، عنةد           

 2030طة ال  قةةة مةةع خطةةة عةةاين االقتضةةاع، مةةن أجةةل مواعمةةة خطةةة ال مةةل واأل شةة
 وحطار املؤشراا ال املية؛

السوا ل وامليا  السةا لية   -سلمت  ضرور  النظر يف البينية البحرية  )و(  
 وصفها عنصرا رئيسيا مةن عناصةر اعياكةل األساسةية للبيا ةاا       -والبحار واحمليطاا 

حري، واملوارد اجلاراةيةة  املةا ية اليت ترتة  عليها حدار  األراضي وتنظيمها، واحلي  الب
 املةا ية الوطنية لدى ال ديد من الدول األعضاع السا لية؛

أقرا اختصاصاا ةريق ااةااع، وشةج ته علةى التواصةل والتشةاور       )ز(  
على  طار واسع مع الةدول األعضةاع وشةركائه الةدوليني عنةد وضةع الصةياة النهائيةة         

 اطة ال مل؛
ي تةة ين تطةةوير عناصةةر رئيسةةية أخةةرى يف حذ ت  ةةأ أن ةريةةق ااةةااع  )ح(  

خطة عمله يف األشهر املقبلةة، ة هنةا طلبةت حىل ةريةق ااةااع أن يقةدين تقريةرا حىل جلنةة         
ااااع يف دورهتا املقبلة عن التقةدين احملةرز ةيمةا اةص األ شةطة، مبةا يف ذلةك النظةر يف         

بة، وشةةج ت تنميةةة القةةدراا واعتمةةاد التةنولوجيةةاا واإلجةةراعاا وامل ةةايري املناسةة    
الدول األعضاع واللجةان اإلقليميةة علةى املشةاركة يف زة   األ شةطة لةفالةة مشةاركة         

 جاراةية واس ة 
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 2030األ شطة املتصلة  التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة ل اين  
 ي:حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال امل  
ر بت  تقرير ةريق ال مل امل   مبؤشةراا أزةداق التنميةة املسةتدامة      )أ(  

، وشةةةرا ةريةةق ال مةةل علةةى مةةا   لةةه مةةن جهةةود كةةبري ،  قيةةاد       (10)2030ل ةةاين 
الةةةداورك، عنةةةد مشةةةاركته ومسةةةامهته  ف اليةةةة يف عمةةةل الةةةدوائر اإل صةةةائية، علةةةى     

اجلاراةيةة املةا يةة يف عمليةاا     الص يدين الوط  وال املي، وذلك  اإلسهاين  امل لوماا
وضع حطار املؤشراا ال املية حتت رعايةة ةريةق ااةااع املشةترك  ةني الوكةاالا امل ة         

 مبؤشراا أزداق التنمية املستدامة؛
أثنت على ةريق ال مل، ال ي أدا رؤيتةه االسةتراتيجية وجهةود  يف     )ب(  

يةة وقيمةة امل لومةاا اجلاراةيةة     جمال التوعية واالتصةال دورا أساسةيا يف ت  ية  ةهةم أمه    
املةا ية والبيا اا املتصلة  رصد األرض وغريزا من البيا اا يف تأمني مصةادر  يا ةاا   
ومنهجياا جديد  ومتسقة من أجةل دمةج ال ديةد مةن املةتارياا القائمةة علةى املوقةع         

ولةةي   2030واملصنفة لةي تدعم اإل صاعاا الرمسية وخطة التنمية املسةتدامة ل ةاين   
 سترشد هبا يف ذلك؛ُي
ر بةةت    شةةاع الفريةةق ال امةةل امل ةة   امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة     )ج(  

التةةا ع لفريةةق ااةةااع املشةةةترك  ةةني الوكةةاالا امل ةةة  مبؤشةةراا األزةةداق اإلوائيةةةة        
املسةةتدامة، يف بةةل االعتةةراق  ةةأن حتقيةةق التةامةةل  ةةني امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة    

ية أمةةر أساسةةي يف وضةةع عةةدد مةةن املؤشةةراا ال امليةةة، وأيةةدا      والبيا ةةاا اإل صةةائ 
 اختصاصاا الفريق ال امل وتةوينه؛

أيدا املقترح الداعي حىل  ل ةريةق ال مةل امل ة  مبؤشةراا أزةداق       )د(  
، حذ أ ه  قق الااياا واألزداق املرجةو  منةه يف األجةل    2030التنمية املستدامة ل اين 

نة ااااع أ شطتها املتصةلة  التنميةة املسةتدامة وخطةة     القصري، والداعي حىل أن ترك  جل
من خ ل جهود الفريق ال امل امل    امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة، الةيت      2030عاين 

تدعم تطوير املستوياا الث ثة وما يةرتبع  ة لك مةن ال وامةل ذاا الصةلة ةضة  عةن        
 املقاييس اليت ُوض ت إلطار املؤشراا ال املية؛

__________ 
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ضةةمان احلفةةاا علةةى مسةةامهة الةةدوائر ال امليةةة امل نيةةة  امل لومةةةاا        ل (ز)  
اجلاراةيةةة املةا يةةة واسةةتمرار تقيةةدزا مب ةةايري صةةارمة، طلبةةت حىل الفريةةق ال امةةل امل ةة   
 امل لوماا اجلاراةية املةا ية أن يقدين تقارير مر لية سنوية حىل جلنةة ااةااع  شةأن مةا     

 حيرز  من تقدين؛
ال ي أ ةرز  الفريةق ال امةل امل ة   تةامةل البيا ةاا       ال ظت التقدين  )و(  

التةةا ع للجنةةة اإلقليميةةة ألورو ةةا التا  ةةة للمبةةادر  ال امليةةة لألمةةم املتحةةد   شةةأن حدار       
امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة، وال سةةيما يف حتقيةةق زدةةةه املتمثةةل يف أن يةفةةل اطةة ع 

ية على األعمال احلالية للجنةة اإلقليميةة   الفريق ال امل امل    امل لوماا اجلاراةية املةا 
 وآلياا ال مل اجلارية يف أورو ا ةيما يتصل  رصد املؤشراا؛

شج ت اللجةان اإلقليميةة األخةرى والةدول األعضةاع علةى الشةروع         )ز(  
يف مبادراا مماثلة وتبةادل ااراع والت ةاون علةى الصة يدين الةوط  واألقةاليمي، مبةا يف        

اإل صةائية، مةن أجةل حتسةني مسةتوى التةامةل  ةني عمليةاا قيةا           ذلك مع الدوائر 
 ورصد مؤشراا أزداق التنمية املستدامة ذاا الصلة 

 
   6/110 

 امل لوماا واادماا اجلاراةية املةا ية املت لقة  الةوارث 
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
ر بت  تقرير الفريق ال امةل امل ة   امل لومةاا وااةدماا اجلاراةيةة       )أ(  

، وأثنت على است راض الفريةق ال امةل لألطةر والقواعةد     (11)املةا ية املت لقة  الةوارث
والسياسةةةاا القائمةةةة والتقةةةدين الةةةةبري احملةةةرز يف وضةةةع وتنقةةةي  مشةةةروع اإلطةةةار        

ةا يةة املت لقةة  ةالةوارث للفتةر      االستراتيجي  شأن امل لوماا واادماا اجلاراةيةة امل 
 ؛2016-2030

أقةةةرا  أولويةةةاا ال مةةةل اامةةةس لةفالةةةة تنفيةةة  مشةةةروع اإلطةةةار    )ب(  
االسةةتراتيجي تنفيةة ا ة ةةاال يف  يةةع مسةةتوياا صةةنع القةةرار املت ةةدد ، وزةةي احلوكمةةة  
والسياسةةةةاا، والتوعيةةةةة و نةةةةاع القةةةةدراا، وحدار  البيا ةةةةاا، واعياكةةةةل األساسةةةةية   

 شتركة، وت بنية املوارد؛واادماا امل

__________ 

  E/C.20/2016/12ا ظر  (11) 

http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/12
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أقرا  أ ه سيل ين وضع خطع قوية لبنةاع القةدراا وت بنيةة املةوارد يف      )ج(  
الوقت املناسب من أجل مساعد  البلةدان الناميةة والةدول اجل ريةة الصةاري  الناميةة يف       
ضةةمان تةةواةر القةةدر الةةةايف مةةن امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة املوثوقةةة والقائمةةة علةةى   

وضةةمان حمةا يةةة الوصةةول حليهةةا يف  يةةع مرا ةةل عمليةةة احلةةد مةةن وةةاطر         امل ةةايري 
 الةوارث وحدارهتا؛

يف ضوع ت ايد قا ليةة التةأثر  املنةاع وعةدين وجةود أي  لةد مبنةأى عةن          )د(  
الةوارث اليت عا أثر مباشةر علةى احليةا  واملمتلةةاا، شةج ت الةدول األعضةاع علةى         

إلثبةةاا األمهيةةة احلامسةةة التبةةاع هنةةج      االسةةتفاد  مةةن مشةةروع اإلطةةار االسةةتراتيجي    
متةامةةل حزاع اسةةتخداين امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة، و ثةةت الةةدول األعضةةاع علةةى    
دراسة واعتماد ال ملياا املتصلة  البيا ةاا اجلاراةيةة املةا يةة والتةنولوجيةا وامل ةايري،      

يا ةاا املةا يةة   وزي ال ملياا اجلاري تنفي زا ضمن حطار مبادر  اعياكل األساسية للب
 يف منطقة القطب الشمايل؛

اقتر ت أن تنظر الدول األعضاع يف اإلطةار االسةتراتيجي، علةى حثةر      (ز)  
ح ةةاز  وتنفيةة  ، كةةدليل تسترشةةد  ةةه يف مةةا تضةةطلع  ةةه كةةل منةةها مةةن أ شةةطة علةةى     
الص يدين الوط  واإلقليمي لضمان تواةر م لومةاا وخةدماا جاراةيةة مةا يةة ذاا     

 وحمةا ية الوصول حليها يف  يع مرا ل دور  الطوارا؛   وعية جيد  
ر بةةت  ةةاجلهود الةةيت يبةة عا الفريةةق ال امةةل يف التحضةةري للمنتةةديني      )و(  

الةةدوليني  شةةأن امل لومةةاا وااةةدماا اجلاراةيةةة املةا يةةة املت لقةةة  ةةالةوارث، املقةةرر     
 أيار/مةةايو ويف كووينةةا  الصةةني يف  2016عقةةدمها يف  ريةةدجتاون يف أيلول/سةةبتما  

، ويف مواصلة متةني الدوائر امل نية  امل لوماا اجلاراةيةة املةا يةة مةن التواصةل     2017
مةةع ااةةااع يف جمةةال الةةةوارث وحدار   ةةاالا الطةةوارا وتقةةدل املسةةاعد  اإل سةةا ية،  

 وشج ت الدول األعضاع على املشاركة  ف الية يف أعمال الفريق ال امل؛
الفريةةق ال امةةل صةةياغة مشةةروع قةةرار  شةةأن   أ اطةةت علمةةا  ةةاعت اين )ز(  

تنفي  اإلطةار االسةتراتيجي لتنظةر ةيةه جلنةة ااةااع ولةةي ي تمةد  اجمللةس االقتصةادي           
 واالجتماعي يف الوقت املناسب؛  

يف ضةةةوع األعمةةةال التةميليةةةة اعامةةةة الةةةيت تقةةةوين هبةةةا  اليةةةا اللجةةةان   )ح(  
حملةةيع اعةةادا التا  ةةة ملبةةادر  األمةةم  اإلقليميةةة، مبةةا يف ذلةةك اللجنةةة اإلقليميةةة اسةةيا وا  

املتحد   شأن حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال ةاملي، شةج ت الفريةق    
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ال امةةةل علةةةى مواصةةةلة ت او ةةةه علةةةى وةةةو وثيةةةق يف االضةةةط ع هبةةة   األ شةةةطة يف      
حىل املسةةامهة يف تنفيةة  حطةةار ِسةةنداي للحةةد مةةن وةةاطر الةةةوارث للفتةةر        سةة يه بةةل

201٥-2030(٤)  
   6/111 

 قاعد  م ارق حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية  
 حن جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:  
ر بت  تقرير األما ة ال امة عةن التطةوراا اجلديةد  املت لقةة  قاعةد        )أ(  

، وأعر ةت عةن تقةديرزا لألما ةة ال امةة      (12)املةا يةة م ارق حدار  امل لومةاا اجلاراةيةة   
علةةى دعةةم وت هةةد  وا ةةة قاعةةد  امل ةةارق، وأيةةدا الةةرأي القائةةل  ةةأن تبةةادل امل ةةارق   

 يشةل عنصرا قّيما وعمليا من عناصر عمل اللجنة؛
 وزت مع االمتنةان  ةال روض املقدمةة مةن الةدول األعضةاع واللجةان         )ب(  

 لتوةري حمتوى حضايف؛اإلقليمية واملنظماا الدولية 
طلبت حىل األما ة ال امة أن تواصل دعم وت هد وحتسني  وا ةة قاعةد     )ج(  

 امل ارق،  الت اون الوثيق مع أما اا اللجان اإلقليمية واملنظماا الدولية امل نية 
   6/112 

 است راض أ شطة األمم املتحد  يف جمال حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية  
 نة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي:حن جل  
ر بت  تقرير األما ة ال امة عن اسةت راض أ شةطة األمةم املتحةد  يف      )أ(  

، وطلبةةت حىل األما ةةة ال امةةة أن تواصةةل حجةةراع  (13)جمةةال امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة
مةم املتحةد  يف شةةل اسةتبيان مةن أجةل       التحليل للمشاوراا علةى  طةار منظومةة األ   

تقةةدل حملةةة عامةةة عمةةا زةةو قةةائم مةةن مةةوارد امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة واأل شةةطة       
وترتيباا احلوكمة املت لقةة هبةا يف منظومةة األمةم املتحةد   طريقةة منهجيةة، وأن تبلةا         

 اللجنة  النتائج اليت توصلت حليها يف دورهتا املقبلة؛
 ال مةل اجلةاري الة ي يضةطلع  ةه ةريةق خةااع األمةم         أ اطت علمةا   )ب(  

املتحد  امل    األمساع اجلاراةية يف حطار حتديث أساليب عمله وت  ي  ع قته مةع جلنةة   
__________ 

  E/C.20/2016/13ا ظر  (12) 

  E/C.20/2016/14ا ظر  (13) 

http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/13
http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/14
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ااةةااع ةيمةةا يت لةةق  أمسةةاع األمةةاكن، وطلبةةت حىل املةتةةب أن يشةةرع يف حجةةراع  ةةوار  
 سةتفاد  مةن الفرصةة الةيت     هبدق حتديد ع قة ة الة  ني اعينيتني وحجياد أةضل طريقة ل

    2017يتيحها ت اقب دورتيهما يف عاين 
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 الفصل الثاين  
  نود مطرو ة لإلقرار واملناقشة والبت ةيها    

حسةةةهاين اللجةةةان اإلقليميةةةة واألةرقةةةة املواضةةةي ية يف ااطةةةة املت لقةةةة  امل لومةةةاا    -ألف  
 اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي  

مةن جةدول أعماعةا يف جلسةتيها األوىل والثا يةة،       3 ظةةرا جلنةةة ااةااع ةةةةي البنةةةد     - 3
 ةة ال امةة الة ي أعةد       وكان م روضا عليها تقريةر األما 2016آب/أغسطس  3امل قودتني يف 

 النيا ة عن جلنة األمم املتحد  اإلقليمية إلدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال ةاملي  
اسيا واحمليع اعادا، وجلنة األمةم املتحةد  اإلقليميةة إلدار  امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة علةى        

قليميةة إلدار  امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة     الص يد ال املي لألمريةتني، وجلنة األمةم املتحةد  اإل  
على الص يد ال املي ألةريقيا، وجلنة األمم املتحد  اإلقليمية إلدار  امل لوماا اجلاراةيةة املةا يةة   
على الص يد ال املي ألورو ا، وجلنة األمم املتحد  اإلقليمية إلدار  امل لوماا اجلاراةيةة املةا يةة   

ل ال ر يةة، واجمللةس املشةترك جلم يةاا امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة،        على الص يد ال املي للدو
وشةةبةة األمةةم املتحةةد  األكادأليةةة إلدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة علةةى الصةة يد ال ةةاملي،    
وشةةبةة األمةةةم املتحةةةد  إلدار  امل لومةةاا اجلاراةيةةةة املةا يةةةة علةةى الصةةة يد ال ةةةاملي للقطةةةاع    

 اع ز   الةيا اا  يا ا استه ليا   وقدين كل من رؤس*اااا
 ويف اجللسة األوىل، أدىل مدير ش بة اإل صاعاا  بيان  - ٤
ويف اجللسةةة  فسةةةها، أدىل  بيا ةةاا ممثلةةةو أسةةةتراليا، والنمسةةا، وشةةةيلي، و يوزيلنةةةدا،     - ٥

 واملراقبان عن الفريق امل    رصد األرض وجام ة لو  أ ديس 
ا ةةةاا ممثلةةةو سةةةنااةور ، وأسةةةتراليا، وكنةةةدا، والنمسةةةا،  ويف اجللسةةةة الثا يةةةة، أدىل  بي - 6

وحيطاليةةةا، والاازيةةةل، والنةةةرويج، واململةةةةة املتحةةةد  لايطا يةةةا ال ظمةةةى وأيرلنةةةدا الشةةةمالية،    
وسلوةينيا، وشيلي، واملةسيك، وجنةوب أةريقيةا، والواليةاا املتحةد  األمريةيةة، وجامايةةا،       

 ، واملراقب عن جام ة كارلتون   و اميبيا، و وركينا ةاسو، وتو س، و يوزيلندا
 ويف اجللسة  فسها، قدين مدير ش بة اإل صاعاا موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة  - 7
 

 
 

متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةبةي للجنةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةااع  اللاةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةيت ق ةةةةةةةةةدين هبةةةةةةةةةا ةقةةةةةةةةةع      * 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html ) 
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 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع  
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - ٨

 ( 6/101الفصل األول، الفرع  اع، املقرر  مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر
 

 إلطار املرج ي اجليوديسي ال امليا -  اع 
من جدول أعماعا يف جلسةتها الثا يةة، امل قةود  يف     ٤ ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي البنةةد  - 9
  وكان م روضا عليهةا تقريةر الفريةق ال امةل امل ة   اإلطةار املرج ةي        2016آب/أغسطس  3

 وأدىل الرئيس املشارك للفريق ال امل  بيان استه يل   اجليوديسي ال املي*
أدىل  بيا ةاا ممثلةو  يوزيلنةدا، واليا ةان، و لجيةةا ) اسةم الرا طةة        ويف اجللسة  فسها،  - 10

((، والسةةةويد، والفلةةةبني، و هوريةةةة كوريةةةا،    EuroGraphicsاألورو يةةةة للرسةةةم احلاسةةةو  )  
وأيرلندا، والنرويج، واملةسيك، وجنوب أةريقيا، وأستراليا، وجامايةةا، وكنةدا، واألرجنةتني،    

ةينيا، والاازيةةل، وةر سةةا، وةنلنةةدا، واملراقبةةون عةةن املنظمةةة  واململةةةة املتحةةد ، وأملا يةةا، وسةةلو 
(، EuroGeographicsالدوليةةة لتو يةةد املقةةةاييس، والرا طةةة األورو يةةةة للم لومةةاا اجلاراةيةةةة )    

 واالحتاد الدويل للمسا ني، والفريق امل    رصد األرض 
 رئيسية للمناقشة ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال ال - 11
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 12

 ( 6/102مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 حتديد املواضيع ال املية الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية   -جيم  
من جدول أعماعا يف جلسةتها الثالثةة، امل قةود  يف     ٥ ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي البنةةد  - 13
  وكةةان م روضةةا عليهةةا تقريةةر جلنةةة األمةةم املتحةةد  اإلقليميةةة إلدار    2016آب/أغسةةطس  ٤

على الص يد ال املي ألورو ا  شأن حتديد املواضيع ال امليةة الرئيسةية    امل لوماا اجلاراةية املةا ية
وأدىل رئةةةةيس اللجنةةةةة اإلقليميةةةةة وممثلةةةةو األما ةةةةة ال امةةةةة        للبيا ةةةةاا اجلاراةيةةةةة املةا يةةةةة*  

 استه لية   بيا اا
ويف اجللسةةة  فسةةها، أدىل  بيا ةةاا ممثلةةو كو ةةا، واليا ةةان، والفلةةبني، وأسةةتراليا، و يوزيلنةةدا،  - 1٤

 
 

متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةبةي للجنةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةااع  اللاةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةيت ق ةةةةةةةةةدين هبةةةةةةةةةا ةقةةةةةةةةةع      * 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html ) 
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واململةةةة املتحةةةد ، و هوريةةةة كوريةةةا، وحسةةبا يا، واملةسةةةيك، و لجيةةةةا، وجامايةةةةا، والنةةةرويج،   
والاازيةةل، وحثيو يةةا، والنمسةةا، وحيطاليةةا، وكنةةدا، وسةةوريناين، واملراقبةةون عةةن املفوضةةية األورو يةةة        

 ألرض  )املةتب اإل صائي ل حتاد األورو (، واالحتاد الدويل للمسا ني، والفريق امل    رصد ا
 ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة  - 1٥
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 16

 ( 6/103 اع، املقرر  مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع
 

االجتازةةةةةةاا يف الترتيبةةةةةةاا املؤسسةةةةةةية الوطنيةةةةةةة يف جمةةةةةةال حدار  امل لومةةةةةةاا  -دال  
 املةا ية   اجلاراةية

مةن جةدول أعماعةا يف جلسةتها الرا  ةة، امل قةود         6البنةةةد   ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةةي   - 17
  وكان م روضا عليها تقريةر الفريةق ال امةل امل ة   االجتازةاا يف      2016آب/أغسطس  ٤يف 

 وأدىل رئيس الفريق ال امل  بيان استه يل   الترتيباا املؤسسية الوطنية*
دغشةةقر، واملةسةةيك، و لجيةةةا،  ويف اجللسةةة  فسةةها، أدىل  بيا ةةاا ممثلةةو أملا يةةا، وم   - 1٨

  ConsultingWhere Ltdو وركينا ةاسو، والنرويج، واململةة املتحد ، واملراقب عن شركة 
 ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة    - 19
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف  اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف   - 20

 ( 6/10٤مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 األطر القا و ية والسياساتية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة  البيا اا املرج ية   -زاع  
ول أعماعةا يف جلسةتها ااامسةة، امل قةود      من جد 7 ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي البنةةد  - 21
  وكةان م روضةا عليهةا تقريةر األما ةة ال امةة عةن األطةر القا و يةة          2016آب/أغسطس  ٥يف 

والسياساتية، مبا يف ذلك املسائل املتصةلة  البيا ةاا املرج يةة*، الة ي أعةد  الت ةاون مةع مركة          
 يا اا استه لية القوا ني والسياساا املةا ية  وأدلت األما ة ال امة  ب
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ويف اجللسةةة  فسةةها، أدىل  بيا ةةاا ممثلةةو جنةةوب أةريقيةةا، و لجيةةةا، واململةةةة ال ر يةةة  - 22
الس ودية، وحسبا يا، واليا ان، وحيطاليا، و يوزيلندا، وكندا، وسنااةور ، واملراقبون عن جام ةة  

 Geospatial Media and، وشةةةةةةةةةةةةةركة .ConsultingWhere Ltdكةةةةةةةةةةةةةارلتون، وشةةةةةةةةةةةةةركة  

Communications (Pty.) Ltd.  

 ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة  - 23
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 2٤

 ( 6/10٥ اع، املقرر مشروع املقرر )ا ظر الفصل األول، الفرع 
 

تنفيةة  واعتمةةاد م ةةايري مةةن أجةةل الةةدوائر ال امليةةة امل نيةةة  امل لومةةاا اجلاراةيةةة         -واو  
 املةا ية  

مةن جةدول أعماعةا يف جلسةتها الرا  ةة، امل قةود         ٨ ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةةي البنةةةد    - 2٥
  وكان م روضًا عليها التقريةر املشةترك الة ي أعةد  االحتةاد امل ة        2016آب/أغسطس  ٤يف 

التا  ةة للمنظمةة الدوليةة لتو يةد      211 امل لوماا اجلاراةية املةا ية املفتو ة، واللجنةة التقنيةة   
اييس، واملنظمة اعيدروغراةيةة الدوليةة عةن تنفية  واعتمةاد م ةايري مةن أجةل الةدوائر ال امليةة           املق

وأدىل املةةدير التنفيةة ي لا ةةامج االتصةةاالا والتوعيةةة     امل نيةةة  امل لومةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةة*  
  االحتاد امل    امل لوماا اجلاراةية املةا ية املفتو ة  بيان استه يل 

اجللسةةةة  فسةةةها، أدىل  بيا ةةةاا ممثلةةةو السةةةويد، و هوريةةةة كوريةةةا، وأسةةةتراليا،    ويف  - 26
ومدغشةةقر، وشةةيلي، و لجيةةةا، وكنةةدا، وأملا يةةا، واململةةةة املتحةةد ، واملراقبةةان عةةن املنظمةةة      

 الدولية لتو يد املقاييس وجام ة كارلتون 
 سية للمناقشة ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئي - 27
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 2٨

 ( 6/106مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 
 

متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةبةي للجنةةةةةةةةةة ااةةةةةةةةةااع  اللاةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةيت ق ةةةةةةةةةدين هبةةةةةةةةةا ةقةةةةةةةةةع      * 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html ) 



E/2016/46 

E/C.20/2016/15 

 

16-13877 28/36 

 

يةة وامل لومةاا اإل صةائية وغريزةا     حتقيق التةامل  ةني امل لومةاا اجلاراةيةة املةا     -زاي  
 من امل لوماا  

من جدول أعماعا يف جلسةتها الثالثةة، امل قةود  يف     9 ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي البنةةد  - 29
  وكان م روضًا عليهةا تقريةر ةريةق ااةااع امل ة   تةامةل امل لومةاا        2016آب/أغسطس  ٤

اإل صائية واجلاراةية املةا ية عن حتقيق التةامل  ني امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة وامل لومةاا     
 وأدىل الرئيس املشارك لفريق ااااع  بيان استه يل   اإل صائية وغريزا من امل لوماا*

ة  فسها، أدىل  بيا اا ممثلو كندا، وكو ةا، وسةلوةينيا، وشةيلي، وأسةتراليا،     ويف اجللس - 30
والةةداورك، و هوريةةة كوريةةا، و ولنةةدا، والصةةني، و لجيةةةا ) النيا ةةة عةةن الرا طةةة األورو يةةة     
للم لومةةاا اجلاراةيةةة(، والسةةويد، والواليةةاا املتحةةد ، والنةةرويج، وسةةا ت كيةةتس و ةةيفس،   

د ، والاازيةةةل، و يوزيلنةةةدا، واملةسةةةيك، وأيرلنةةةدا، وحسةةةبا يا،   وسةةةنااةور ، واململةةةةة املتحةةة 
ومالي يا، وكمبوديا، و هورية مولدوةا، ومصر، و وركينا ةاسةو، وحيطاليةا، والنمسةا، وجة ر     
البةةهاما، واملراقبةةون عةةن املفوضةةية األورو يةةة )املةتةةب اإل صةةائي ل حتةةاد األورو (، واالحتةةاد  

ملةا يةةة املفتو ةةة، واالحتةةاد الةةدويل للمسةةا ني، والفةةرع الةةةارية امل ةة   امل لومةةاا اجلاراةيةةة ا
 ، وجام ة كارلتون Esriلرا طة  ظم امل لوماا احلضرية واإلقليمية، وشركة 

ويف اجللسةةة  فسةةها أيضةةا، قةةدين مةةدير شةة بة اإل صةةاعاا مةةوج ا للنقةةال الرئيسةةية         - 31
 للمناقشة   

 
 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   

، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 32
 ( 6/107مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 

 
 تطبيق امل لوماا اجلاراةية املةا ية يف جمال تنظيم األراضي وحدارهتا   - اع  

من جدول أعماعةا يف جلسةتها الرا  ةة، امل قةود       10لبنةةد  ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي ا - 33
  وكان م روضا عليها تقرير ةريق ااةااع امل ة   تنظةيم األراضةي     2016آب/أغسطس  ٤يف 

وأدىل   *يف جمةال تنظةيم األراضةي وحدارهتةا     وحدارهتا  شةأن تطبيةق امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة     
 رئيس ةريق ااااع  بيان استه يل 

ويف اجللسة  فسها، أدىل  بيا اا ممثلو السويد، وشيلي، و هورية كوريةا، وسةوريناين،    - 3٤
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واململةةةة املتحةةد ، وجةة ر البةةهاما، ومالي يةةا، وسةةا ت كيةةتس و ةةيفس، واملةسةةيك، والاازيةةل،   
وسا ت لوسيا، وحثيو يا، واملراقبون عن املنظمة الدولية لتو يد املقاييس، واملنظمةة اعيدروغراةيةة   

 الدولية، واالحتاد الدويل للمسا ني، واالحتاد امل    امل لوماا اجلاراةية املةا ية املفتو ة  
 ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة  - 3٥
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥امل قةةود  يف اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة،    - 36

 ( 6/10٨مشروع املقرر )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 2030األ شطة املتصلة  التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة ل اين  - طاع 
من جةدول أعماعةا يف جلسةتها الثا يةة، امل قةود        11 ظةةرا جلنةةة ااااع ةةةي البنةةد  - 37
  وكان م روضا عليها تقرير ةريق ال مل امل   مبؤشةراا أزةداق   2016آب/أغسطس  3يف 

تنمية املستدامة وخطة التنمية املسةتدامة   شأن األ شطة املتصلة  ال 2030التنمية املستدامة ل اين 
 وأدىل رئيس ةريق ال مل  بيان استه يل   *2030ل اين 
ويف اجللسةةةة  فسةةةها، أدىل  بيا ةةةاا ممثلةةةو حيطاليةةةا، وشةةةيلي، والسةةةويد، وأسةةةتراليا،      - 3٨

واملةسيك، والوالياا املتحد ، وأملا يةا، و لجيةةا، واململةةة املتحةد ، وكنةدا، واملراقبةان عةن        
 املفوضية األورو ية )املةتب اإل صائي ل حتاد األورو ( وجام ة كارلتون   

 
 نة ااااع اإلجراع ال ي اخت ته جل  

، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - 39
 ( 6/109مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 

 
 امل لوماا واادماا اجلاراةية املةا ية املت لقة  الةوارث - ياع 

من جدول أعماعةا يف جلسةتيها الثالثةة والرا  ةة،      12ةةةي البنةةد  ظةةرا جلنةةة ااااع  - ٤0
  وكةةان م روضةةا عليهةةا تقريةةر الفريةةق ال امةةل امل ةة     2016آب/أغسةةطس  ٤امل قةةودتني يف 

وأدىل الرئيسةةان املشةةاركان     امل لومةةاا وااةةدماا اجلاراةيةةة املةا يةةة املت لقةةة  ةةالةوارث*     
 للفريق ال امل  بيا ني استه ليني 
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ويف اجللسة الرا  ةة، أدىل  بيا ةاا ممثلةو شةيلي، وأ تياةوا و ر ةودا، وحثيو يةا، واليا ةان،          - ٤1
والسةةةويد، و ولنةةةدا، و هوريةةةة كوريةةةا، واملةسةةةيك، وسةةةري ال ةةةةا، وزولنةةةدا، و ليةةة ،        
و يوزيلنةةدا، وجةة ر البةةهاما، وسةةا ت كيةةتس و ةةيفس، واململةةةة املتحةةد ، و وركينةةا ةاسةةو،       

، والوالياا املتحد ، وسا ت لوسيا، وكندا، وةر سةا، و هوريةة تنا يةا    وحيطاليا، والةامريون
املتحد ، واملراقبون عن الرا طة األورو يةة للم لومةاا اجلاراةيةة، واالحتةاد الةدويل للمسةا ني،       
والفةةرع الةةةارية لرا طةةة  ظةةم امل لومةةاا احلضةةرية واإلقليميةةة، واالحتةةاد امل ةة   امل لومةةاا        

 املفتو ة    اجلاراةية املةا ية
 ويف اجللسة  فسها، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة    - ٤2
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥ااةةااع يف اجللسةةة ااامسةةة، امل قةةود  يف    اعتمةةدا جلنةةة   - ٤3

 ( 6/110مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 قاعد  م ارق حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية   -كاق  
سةةتها ااامسةةة،  مةةن جةةدول أعماعةةا يف جل   13 ظةةةةرا جلنةةةةة ااةةااع ةةةةةي البنةةةةد      - ٤٤

  وكةان م روضةةا عليهةا تقريةر األما ةةة ال امةة عةن وضةةع      2016آب/أغسةطس   ٥امل قةود  يف  
 قاعد  م ارق حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية * وأدلت األما ة ال امة  بيا اا استه لية 

ل ر يةةة ويف اجللسةةة  فسةةها، أدىل  بيا ةةاا ممثلةةو أملا يةةا، وشةةيلي، واليا ةةان، واململةةةة ا    - ٤٥
 الس ودية، وسا ت كيتس و يفس، و لجيةا، واملراقب عن املنظمة الدولية لتو يد املقاييس 

 ويف اجللسة  فسها أيضا، قدمت األما ة ال امة موج ا للنقال الرئيسية للمناقشة  - ٤6
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - ٤7

 (   6/111مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، املقرر 
 

 است راض أ شطة األمم املتحد  يف جمال حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية   - الين 
مةةن جةةدول أعماعةةا يف جلسةةتها ااامسةةة،      1٤ةةةةةي البنةةةةد   ظةةةةرا جلنةةةةة ااةةااع    - ٤٨
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  وكان م روضا عليها تقرير األما ة ال امة عن اسةت راض  2016آب/أغسطس  ٥امل قود  يف 
وأدىل مةدير شة بة اإل صةاعاا      أ شطة األمةم املتحةد  يف جمةال امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة*      

  بيان استه يل 
أدىل  بيا ةةةاا ممثلةةةو النةةةرويج، وحثيو يةةةا، والواليةةةاا املتحةةةد ،   ويف اجللسةةةة  فسةةةها،  - ٤9

 وأستراليا، وكندا، والسويد، و يوزيلندا، والنمسا 
ويف اجللسةةة  فسةةها أيضةةا، قةةدين مةةدير شةة بة اإل صةةاعاا مةةوج ا للنقةةال الرئيسةةية         - ٥0

 للمناقشة   
 

 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   
، 2016آب/أغسةةطس  ٥اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها ااامسةةة، امل قةةود  يف     - ٥1

 ( 6/112ملقرر مشروع املقرر،  صياته املنقحة شفويا )ا ظر الفصل األول، الفرع  اع، ا
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 الفصل الثالث  
جةةدول األعمةةال املؤقةةت للةةدور  السةةا  ة للجنةةة ااةةااع امل نيةةة  ةة دار       

 امل لوماا اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي ومواعيد ا  قادزا  
مةةن جةةدول أعماعةةا يف جلسةةتها ااامسةةة،      16 ظةةةةرا جلنةةةةة ااةةااع ةةةةةي البنةةةةد      - ٥2

  وكان م روضًا عليها م كر  من األما ةة ال امةة تتضةمن    2016/أغسطس آب ٥امل قود  يف 
  مشروع جدول األعمال املؤقت للدور  السا  ة للجنة ااااع*

ويف اجللسة  فسها، أدىل  بيا اا ممثلو النمسا و لجيةا )أيضا  اسم الرا طةة األورو يةة    - ٥3
يميةة إلدار  امل لومةاا اجلاراةيةة املةا يةة     للم لوماا اجلاراةية وأما ةة جلنةة األمةم املتحةد  اإلقل    
 على الص يد ال املي ألورو ا(، وحيطاليا، وحثيو يا   

 
 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   

جةدول   2016آب/أغسةطس   ٥ااااع يف جلستها ااامسة، امل قةود  يف  أقرا جلنة  - ٥٤
األعمةةال املؤقةةت لةةدورهتا السةةا  ة، وعهةةدا حىل املةتةةب مبهمةةة تبسةةيطه ووضةة ه يف صةةياته      
النهائية  وقررا اللجنة أيضا أن توصي اجمللس االقتصةادي واالجتمةاعي  املواةقةة عليةه )ا ظةر      

 الفصل األول، الفرع ألف( 
اجللسةةة  فسةةها، قةةررا جلنةةة ااةةااع أن توصةةي اجمللةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي  ويف  - ٥٥

 ٤حىل  2 ةةةأن ت قةةةد دورهتةةةا السةةةا  ة يف مقةةةر األمةةةم املتحةةةد  يف  يويةةةورك يف الفتةةةر  مةةةن        
 )ا ظر الفصل األول، الفرع ألف(  2017آب/أغسطس 
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 الفصل الرا ع
لصة يد  اةية املةا ية على اتقرير جلنة ااااع امل نية   دار  امل لوماا اجلار  

 ال املي عن دورهتا السادسة
مةةن جةةدول أعماعةةا يف جلسةةتها ااامسةةة،      16 ظةةةةرا جلنةةةةة ااةةااع ةةةةةي البنةةةةد      - ٥6

    2016آب/أغسطس  ٥امل قود  يف 
وعةةةةةرض املقةةةةةةرِّر مشةةةةةةروع تقريةةةةةر اللجنةةةةةةة عةةةةةةن أعمةةةةةال دورهتةةةةةةا السادسةةةةةةة     - ٥7
(E/C.20/2016/L.1   حىل جا ب ورقة غري رمسية تتضمن مشاريع املقرَّراا ،) 

ويف اجللسة  فسها، أدىل  بيا اا  شأن  ص مشاريع املقرراا ممثلو النةرويج، وكنةدا،    - ٥٨
واليا ةةان، واململةةةة املتحةةد ، وأسةةتراليا، والسةةويد، وأملا يةةا، والواليةةاا املتحةةد ، و لجيةةةا،       

 ولنةةةدا، وسةةةنااةور ، وحسةةةبا يا، والاازيةةةل، والنمسةةةا، وحيطاليةةةا، واألرجنةةةتني، وجامايةةةةا،  و
 والفلبني، والداورك، واملراقب عن املفوضية األورو ية )املةتب اإل صائي ل حتاد األورو (   

 
 اإلجراع ال ي اخت ته جلنة ااااع   

، 2016آب/أغسةةطس  ٥امل قةةود  يف اعتمةةدا جلنةةة ااةةااع يف جلسةةتها السادسةةة،    - ٥9
مشةةروع التقريةةر عةةن دورهتةةا السادسةةة، مبةةا يف ذلةةك مشةةاريع املقةةرراا الةةوارد  ةيةةه،  صةةياته   
املنقحة شفويًا، وعهدا حىل املقرر مهمة تبسيطه ووض ه يف صياته النهائية،  دعم مةن األما ةة   

 ياا املتحد (  بيان ختامي ال امة  و  د اعتماد مشروع التقرير، أدىل الرئيس املشارك )الوال
  

http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/L.1
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 الفصل ااامس  
 تنظيم الدور     

 اةتتاح الدور  ومدهتا   -ألف  
يف  2016آب/أغسةطس   ٥حىل  3عقدا جلنة ااااع دورهتا السادسةة يف الفتةر  مةن     - 60

 مقر األمم املتحد  يف  يويورك  وعقدا اللجنة ست جلساا )من األوىل حىل السادسة(   
 

 أعضاع املةتب  ا تخاب  - اع  
، أعضةاع  2016آب/أغسطس  3ا تخبت جلنة ااااع يف جلستها األوىل، امل قود  يف  - 61

 املةتب التالية أمساؤزم  الت كية:  
 الرؤساء املشاركون:

 يل  ناديه )الصني(   
 روال دو أوكامبو )املةسيك(   
 تيم ترينور )الوالياا املتحد  األمريةية( 

 املقرر:
 ) وركينا ةاسو( عبد اهلل  يلم 

  
 جدول األعمال وتنظيم األعمال   -جيم  

، جةدول  2016آب/أغسةطس   3أقرا جلنة ااةااع يف جلسةتها األوىل، امل قةود  يف     - 62
 ألعمال:    وةيما يلي  ص جدول اE/C.20/2016/1أعماعا املؤقت،  صياته الوارد  يف الوثيقة 

 
 ا تخاب أعضاع املةتب  - 1 
 حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 2 
حسةةهاين اللجةةان اإلقليميةةة واألةرقةةة املواضةةي ية يف ااطةةة املت لقةةة  امل لومةةاا      - 3 

 اجلاراةية املةا ية على الص يد ال املي 
 اإلطار املرج ي اجليوديسي ال املي  - ٤ 
 ال املية الرئيسية للبيا اا اجلاراةية املةا ية حتديد املواضيع  - ٥ 

http://undocs.org/ar/E/C.20/2016/1
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االجتازاا يف الترتيباا املؤسسية الوطنيةة يف جمةال حدار  امل لومةاا اجلاراةيةة      - 6 
 املةا ية على الص يد ال املي 

 األطر القا و ية والسياساتية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة  البيا اا املرج ية  - 7 
 ةةايري مةةن أجةةل الةةدوائر ال امليةةة امل نيةةة  امل لومةةاا اجلاراةيةةة  تنفيةة  واعتمةةاد م - ٨ 

 املةا ية 
حتقيةةق التةامةةةل  ةةني امل لومةةةاا اجلاراةيةةة املةا يةةةة وامل لومةةاا اإل صةةةائية      - 9 

 وغريزا من امل لوماا ذاا الصلة 
 تطبيق امل لوماا اجلاراةية املةا ية يف جمال تنظيم األراضي وحدارهتا      - 10 
  2030األ شطة املتصلة  التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة ل اين  - 11 
 امل لوماا واادماا اجلاراةية املةا ية املت لقة  الةوارث  - 12 
 قاعد  م ارق حدار  امل لوماا اجلاراةية املةا ية  - 13 
 املةا ية است راض أ شطة األمم املتحد  يف جمال حدار  امل لوماا اجلاراةية  - 1٤ 
 جدول األعمال املؤقت للدور  السا  ة للجنة ااااع ومواعيد ا  قادزا  - 1٥ 
 تقرير جلنة ااااع عن دورهتا السادسة  - 16 
  *جلنة ااااع تنظيم أعمال الدور سها، أقرا ويف اجللسة  ف - 63 

 
 احلضور -دال  

دولةة مةن الةدول األعضةاع      93ممث  عةن   2٤0مشاركا، منهم  313 ضةةر الةةدور   - 6٤
ممةث  عةن مؤسسةاا تا  ةة      6٨ممثلني عن دولتني من الدول غري األعضاع  و ضةر أيضةا    ٥و 

وميةةة دوليةةة ومنظمةةاا غةةري  ةوميةةة   ملنظومةةة األمةةم املتحةةد ، ومراقبةةون عةةن منظمةةاا  ة   
ومنظمةةةاا أخةةةرى  وقائمةةةة املشةةةاركني متا ةةةة علةةةى املوقةةةع الشةةةبةي للجنةةةة ااةةةااع علةةةى   

http://ggim.un.org/ggim_committee.html  
ودعةةت اللجنةةة أيضةةا املنظمةةاا التاليةةة، الةةيت ال تتمتةةع مبركةة  استشةةاري لةةدى اجمللةةس   - 6٥

االقتصةةادي واالجتمةةاعي، حىل املشةةاركة يف أعمةةال الةةدور   صةةفة مةةراقبني: الفةةرع الةةةارية      
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، ومركةة  CARTOلرا طةةة  ظةةم امل لومةةاا احلضةةرية واإلقليميةةة، وجام ةةة كةةارلتون، وشةةركة   
وين األرض، وجلنةةة علةةوين امل لومةةاا اجلاراةيةةة التا  ةةة لألكادأليةةة الشةةبةة الدوليةةة مل لومةةاا علةة
، وقسةةةم زندسةةةة امل لومةةةاا اجلاراةيةةةة  .ConsultingWhere, Ltdالنمسةةةاوية لل لةةةوين، وشةةةركة  

، والرا طةةة Esri، وشةةركة DigitalGlobeوحدار  األراضةةي جبام ةةة جةة ر اعنةةد الار يةةة، وشةةركة  
 Geospatial Media and، وشةةةةركة GeoSpaceاألورو يةةةةة للم لومةةةةاا اجلاراةيةةةةة، وشةةةةركة   

Communications و ر ةةةةامج ،GeoSUR وشةةةةركة ،GeoThings ورا طةةةةة اعياكةةةةل األساسةةةةية ،
، وم هةد  Hexagon Geospatialال املية للبيا اا املةا ية، والفريق امل    رصد األرض، وشةركة  

جتمةةاعي الةةواعي، والرا طةةة الدوليةةة للجيوديسةةيا، والرا طةةة الدوليةةة لرسةةم ااةةرائع،  التاةةيري اال
واالحتاد الدويل للمسا ني، وامل هد الدويل ل لم امل لوماا اجلاراةيةة ورصةد األرض، واجمللةس    

، ووكالةةةة الةةةدةاع  MapActionاملشةةةترك جلم يةةةاا امل لومةةةاا اجلاراةيةةةة املةا يةةةة، ومنظمةةةة    
وكاةةةا او للبحةةوث التةةا ع جلام ةةة  وتسةةوا ا، واالحتةةاد امل ةة   امل لومةةاا    القةة ائف، وم هةةد أ

، وم هةةد البلةةدان األمريةيةةة للجاراةيةةا والتةةاري ، Oracleاجلاراةيةةة املةا يةةة املفتو ةةة، وشةةركة 
 RIEGL Laser ، وشةةةةركة Remote Sensing Solutions, Inc، وشةةةةركة Planet Labsوشةةةةركة 

Measurement Systems وشةةةةةركة ،Spatial Data Holdings وشةةةةةركة ،Supreme GIS Services 
، وجام ةةةة لةةةو  أ ةةةديس،   PYXIS innovation، وشةةةركة .Supreme and Co التا  ةةةة جملموعةةةة 

 وجام ة  اميبيا، وجام ة سال  ورا 
 

 الوثائق -زاع  
ألةةةن االطةة ع علةةى الوثةةائق الةةيت ُعرضةةت علةةى جلنةةة ااةةااع يف دورهتةةا السادسةةة يف   - 66
  http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوقع الشبةي للجنة ااااع على امل
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