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 2022دورة عام  

 2022تموز/يوليه  22 - 2021تموز/يوليه   23

 ( من جدول األعمالح) 18 البند

 المعلومات الجغرافية المكانية  المسائل االقتصادية والبيئية:
  

موجهة إلى نائبة رئيس المجلس االقتصاااااااااادي    2022حزيران/يونيه    15رساااااااااالة م ر ة   
المع ية بإدارة المعلومات الجغرافية  واالجتماعي من الرئيسااااااات الم ااااااارخات للج ة ال برا   

 المكانية على الصعيد العالمي

العالمي، نود أن  على الصــع د خبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانيةالبالنيابة عن لجنة   
إلى   26  في الفترة منفي ن ويورك  الــ ع عنــدنــا     جتمــا في االنعرب مرة أخرى عن امتنــاننــا لمتــــــــــــــــار ت م  

  اللجنة مكتبفي تلك المناســـــــــــــبةع وخقل االجتما ، عند  المثمر لألف ار   نا، وتبادل2022أبريل  نيســـــــــــــان/ 28
نرار المجلس  عمق ب د  ع أُعمتــــــــرو  التنرير المتــــــــاورات بتــــــــ ن  للجنة   اتالمتــــــــار  ئيســــــــاتوأصــــــــد اء الر 

إدارة المعلومات الجغرافية  في مجال  تعزيز الترت بات المؤســســية  المتعلق ب   2016/27اال تصــادع واالجتماعي  
دورتــه لعــا  موعــد ال يتجــاوز فترة انعنــاد  إلى المجلس في  اللجنــة  تنــد   ، الــ ع بلــب فيــه المجلس أن  المكــانيــة
منظومة األمم ع  مللعمل مع اللجنة اإلحصـــــــائية و التي تب لها النرار، وعن الجهود  ه ا  تنف  ا عن  تنرير   2022

في  النظر، اإلحصـائية، و المعلومات نظم المعلومات الجغرافية المكانية و رمتها، ولتحن ق الت امل ب ن  المتحدة ب 
 تعزيز الترت بات المؤسسية للجنةعفي ه ا السياق، 

اآلن إلى وضـــع   المكتب توصـــل  الدول األعضـــاء،  شـــار ي ف ها عملية تتـــاور واســـتعراي عالمية   وعنب  
ــيغة  ــع د   تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية ” لجنة المعنون  ال لتنرير  النهائية  الصـــــــــ ، ال ع “ العالمي   على الصـــــــــ

التنرير  فإن   ما تعلمون،  و ع  )انظر المرفق(   2022ســـــــــُيحال إلى المجلس للنظر فيه واعتماد   بل اختتا  دورته لعا  
المعلومــات   تعزيز ترت بــات إدارة ” الــدعم الفني لمتـــــــــــــرو   رار بعنوان    يمثــل جزءا هــامــا من الجهود المبــ ولــة لتوف ر 

 ع ى إعداد  عل ، بقيادة فيجي، عدد من البلدان حاليا  يعمل  “،  العالمي  على الصع د   الجغرافية المكانية 
 )بلجيكا( فاندن بيرغإنغريد  )توقيع(

 الرئيسة المتار ة
 )تونغا(  بي غروزاموند   )توقيع(

 الرئيسة المتار ة
 )المكسيك( ميروديو غوميزبالوما   وقيع()ت 

 الرئيسة المتار ة
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الموجهاة إلى ناائباة رئيس   2022حزيران/يونياه    15مرفق الرسااااااااااالاة الم ر اة    
المجلس االقتصادي واالجتماعي من الرئيسات الم ارخات للج ة ال برا  المع ية 

 بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي 
 

 على الصعيد العالمي   إدارة المعلومات الجغرافية المكانية  تعزيز   
 تقرير لج ة ال برا  المع ية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي  

  
 مقدمة  -   أوال  

تنرير ال االعالمي ه  على الصــــــــــــع د لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانيةأعدت  – 1
المتعلق   2016/27الوارد في  رار     2016  هيوليــ تموز/ي  فالمجلس اال تصـــــــــــــــادع واالجتمــاعي  عمق بطلــب  

المجلس باإلنجازات  ع وفي النرار، نو  إدارة المعلومات الجغرافية المكانيةفي مجال  تعزيز الترت بات المؤسسية  ب 
عملي بفعالية وأنه اللجنة  د   ب ناعترف ، و الماضــــــــية  الخمس ســــــــنواتالعلى مدى    لجنةالرة التي حننتها ال ب  
ــها  في  ــل اإلســــــ ــاهمة اللجنة في تعزيز ونو  المجلس ب ل األمم المتحدة األممع اعمأ في  مندورها أن تواصــــــ مســــــ
تي الجهود الورحب ب   ،دان الناميةإدارة المعلومات الجغرافية المكانية واســـــــــتخدامها في البلالمتصـــــــــلة ب ندرات  ال

إدارة   ـدان  للمجلس في مالتـابعـة  اله ئـات الفرييـة رشــــــــــــــ ـد العمـل الـ ع تضــــــــــــــطلع بـه  ت تبـ لهـا اللجنـة من أجـل 
ــتدامة لعا  اعترف ب و  ،المعلومات الجغرافية المكانية ــنداع   2030دورها في تنف   خطة التنمية المســــــ وإبار ســــــ

التي تنـدر  في نطـاق  العـالميـة األخرى اإلنمـائيـة     رهمـا من الخط غو   2030-2015للحـد من ال وار  للفترة  
 المتحدةع اختصاص األمم

، بمـا في للـك المحيطـة بنـالمو ع المـادع للمعـالم  هي وصــــــــــــــ  لالمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة    إنو  - 2
ــط   هو موجود   ما األخرى  المعالم  ب   لجغرافيةالمعالم اصــــــ  عق ات ه   ت ع  ما وفو ه وتحته األريعلى ســــ
تجرع بيــانــات  تتــ ل  من  المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة   فــإن،  وبعبــارة أخرى معلومــاتع  مــا يرتب  بهــا من  و 

إلى مو ع أو مكان، مثل إحداثيات جغرافية أو عنوان أو مبنى أو حتى مر بة تســـــــــ ر على بول  اإلحالة ف ها 
ــياء، و   كانصــــــ  موت ع هافي مدار ســــــواتل   وأســــــفن في البحر أو الطريق   ب ن   ار مي  اتصــــــاالتنتــــــ    ل األشــــ

ــطتهم  ،ومكانهم  ،األشــــــــــــخاص ــيغة المعلومات الجغرافية المكانية    وإنوب ئتهمع   ،وأنتــــــــــ ر مية لعالمنا هي صــــــــــ
المعلومات الجغرافية    وبالنظر إلى أنجميع األنتــــطة البتــــرية واال تصــــادية والب ئيةع  ُيضــــطلع ب المادع، ح ث 

ــم البيانات و  ــواءالتمك ن وجيات  الت نولالمكانية تضـــــــ العديد من النطاعات والمجاالت  فإنها تغطي ، ية على الســـــــ
من مجمل    اح وي  االبيانات الجغرافية المكانية عنصــر وتمثل ب كملهع  اإلنمائي نمول   ال  لى نطاقالمواضــيعية ع

المعلومات الجغرافية المكانية ال تمكننا  وإنباألري واألنتـــــــطة البتـــــــريةع صـــــــلة نظم المعلومات واإلدارة المت 
ا بل على األري، تحديد الحالة الراهنة من فحســـــــب   نم جة عمليات الطبيعة أو انتتـــــــار ال وار ع من أيضـــــــ 

وبنية  التحتية البنية  الالتــــــــامل، تعد المعلومات الجغرافية المكانية عنصــــــــر ا حاســــــــم ا في ابعها بوبالنظر إلى 
   لةوســـــــــ فضـــــــــق عن ،  ومكان حدو  للك في بلد مالما يحد     اعرفة يوفر مخططالمالنائم على  تصـــــــــاد  االو 

ــادع واألمن النومي لتحن ق الت امل ب ن   ــهم في النمو اال تصـ ــعة من الخدمات الحكومية التي تسـ مجموعة واسـ
تجاوز ت ة العولموبالنظر إلى أن والتنمية االجتمايية المســتدامة واالســتدامة الب ئية والســق  واالزدهار الوبنيع 

تحن ق و عمليــة توح ــد المعــاي ر  التعــاون في جميع أنحــاء العــالم وإدارة  ألهميــة بمكــان  لبلــدان والنــارات، من اا
 العالميععلى الصع د  ت امل المعلومات الجغرافية المكانية
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ال  لتعزيز التعاون الدولي في مجحددة  اتخال إجراءات مإلى  أ رت األمم المتحدة بالحاجة الملحة  و د   - 3
عندما اتخ  المجلس النرار  ،  2011العالمي في تموز/يوليه  على الصــــــــع د  إدارة المعلومات الجغرافية المكانية 

في  تدار  و ، شـريطة أن ُتنتـ  لجنة وفنا لقختصـاصـات الواردة في مرفق النراربموجبه الال ع أنتـ   ،  2011/24
اســــــــــتعراضــــــــــا    2016في عا   ى المجلس  أن تند  إلإلى اللجنة  نظم وفن ا ل لك، وبلب  وتُ نائمة حدود الموارد ال

 فعال تهاعمدى ألعضاء الدول تن يم ، ل ي يتسنى للدول الجميع جوانب عملها وعملياتها شامق

،  لجنـــة إلى المجلس ال ـــدمـــي  ،  2011/24وعمق بنرار المجلس  ،  2016وفي  ـــانون الثـــاني/ينـــاير   - 4
برنامج عمل لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية اســتعراي  ”للنظر فيه، التنرير المعنون  

عن ت ســــــــــيســــــــــها، موجز ا  ســــــــــردا   لجنةالتنرير،  دمي ال(ع وفي E/2016/47نظر ا) “العالميعلى الصــــــــــع د 
  و ـدمـي ،2015  عـا   إلى  2011  عـا   المحرز من  ال ب ر  والتنـد  اإلنجـازات الهـامـة المحننـة  واســــــــــــــتعرضــــــــــــــي

 ععملها وبرنامج عملها في المستنبل برائق بت ن المجلس ف ها ل نظر التوصيات من مجموعة

ــامل ل2016  هوفي تموز/يولي  - 5 ــتعراي التـــــــــــ عمل اللجنة وعملياتها، اتخ  تنف   برنامج  ، عنب االســـــــــــ
ــيع    فيه  ررال ع ، 2016/27المجلس النرار   ــفهالجنة الوالية   وتعزيزتوســـــــــ بالمعلومات المعنية  اله ئة  بوصـــــــــ

ــائــل  الكوم  ن، ودعــا اللجنــة إلى تنــديم  الجغرافيــة المكــانيــة التي تتــ ل  من خبراء ح تنــارير عن جميع المســـــــــــــ
المجلس أيضــــــا الحاجة إلى أكد المتعلنة بالجغرافيا والمعلومات الجغرافية المكانية والمواضــــــيع لات الصــــــلةع و 

ــاق في ــ ق واالتســــ ــع د إدارة المعلومات الجغرافية المكانية   مجال  تعزيز التنســــ   ، في مجاالتالعالميعلى الصــــ
سـلم  و  ، في جملة أمور أخرى،لندرات، ووضـع المعاي ر، وجمع البيانات، ونتـر البيانات، وتبادل البياناتبناء ا

ــائي لأعمـال   همـية تعزيز بـناء النـدرات في مجـال إدارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية و بـ    اتالت ـامـل اإلحصــــــــــــ
 ال سيما في البلدان الناميةعو الصلة، 

توف ر وأشــــــار إلى أن    عه ئة فريية، رســــــل المجلس اللجنة بتــــــكل  وع  2016/27النرار    بموجبو  - 6
ــيما  ــتدام ن، ال ســـــــ ــتدامة، العمليات من أجل  التمويل والدعم المســـــــ لجنة التي تر ز على أهداف التنمية المســـــــ

العمل ال ع تضــــــطلع به  رشــــــ دأيضــــــا ت المجلس  ع وتناول  هاضــــــرورع لتعزيز فعالية اللجنة وضــــــمان اســــــتمرار 
، في جملة  إدارة المعلومات الجغرافـية المكـانـية، وتعزيز والية اللجـنة  مجـال اله ـئات الفريـية الـتابعـة للمجلس في

في عمل األمم المتحدة،   تهامســــــاهم اللجنة  اشــــــتراز أن تزيدو   تهاوالي   تعزيز على الرغم منول ن ع أمور أخرى 
أن تنـد  اللجـنة إلى   ،  حـل توفيني،، بلـب المجلستهـالجـنة وأهم  الدور  ـبالنظر إلى تزاـيد  و   أع مواردعوفر  ت  لم

تي تب لها  واصــــــــــــلة الت معن الجهود الو   ،تنف   النرار، تنريرا عن المجلس، في موعد ال يتجاوز خمس ســــــــــــنوات
ــائيــة ومع منظومــة األمم المتحــدة ب لل نظم المعلومــات   لتحن ق الت ــامــل ب ن، و رمتهــاعمــل مع اللجنــة اإلحصـــــــــــــ

 عتعزيز الترت بات المؤسسية للجنةفي في ه ا السياق، والنظر،  اإلحصائية،المعلومات الجغرافية المكانية و 

ــائهاأكثر من عند مضـــــــي واآلن، وبعد  - 7 ــتناد إلى باال، و على إنتـــــ ــنوية حكومية دولية دورة   11ســـــ ســـــ
ويتضمن إلى المجلسع تنريرا مرة أخرى  ند  أن ت لجنة  الهيكل عالمي يعمل بكامل با ته، يتع ن على وبفضل 

التي تواصــلة الجهود المتفاصــ ل بتــ ن للجنة،  اتالمتــار ئيســات ه ا التنرير، ال ع أعد  المكتب وأصــد اء الر 
ــاق في ــ ق واالتســــ ــع د إدارة المعلومات الجغرافية المكانية   مجال تب لها اللجنة لتعزيز التنســــ العالمي على الصــــ

تســـــــهم باســـــــتمرار في تلبية احتياجات  التي تتخ ها اللجنة أن إلجراءات االســـــــتراتيجية والعملية لحتى يتســـــــنى  
ب ل المزيد من الجهود، ومن المســــلم به أنه يتع ن   الدول األعضــــاء والمجلس ومنظومة األمم المتحدة األوســــعع

في مجال  إمكاناتها  تعزيز  دراتها و ل   يات التننية للجنة لبلدان في تنف   التوصــــــــ ل دعم  فيما يتعلق بتوف ر ال ال ســــــــيما 
شــ نها في للك شــ ن    ، ه ا التنرير وتخضــع تلك المســ لة لمزيد من البحث في    ع إدارة المعلومات الجغرافية المكانية 

ــو  ال  ــي المتمثل في  الموضــ ــية للجنة   تعزيز الترت بات رئيســ ــســ ــمان    ، ، وبالتالي المؤســ ــ ر عمل ال ضــ ــكل لجنة ســ   بتــ
 ع المستنبل   ي مستدا  ف 

https://undocs.org/ar/E/RES/2011/24
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https://undocs.org/ar/E/RES/2011/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2011/24
https://undocs.org/en/E/2016/47
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27


 E/2022/68 

 

4/16 22-09558 

 

عند النضـــــــجها خقل  تطور مســـــــتوى و العملية االنتنالية التي شـــــــهدها عمل اللجنة   ويصـــــــ  التنرير - 8
الــدول و لى األمم المتحــدة  إاللجنــة  تنــدمهــا  ي  ت الالخــدمــات   ةلقيمــ ب ن العري الواضــــــــــــــ   وي من عملهــا،  األول  

لتزا  بتحن ق نهج  تنوية االالنطاعات و متعددة  و االختصـــــاصـــــات   ةتعددممتـــــار ة الاألعضـــــاء  وســـــ لة لتعزيز  
 العالميععلى الصع د  إدارة المعلومات الجغرافية المكانيةإزاء شامل ومت امل 

هي و   ؛الرئيسـية التي أبرزها التنرير أن الترت بات المؤسـسـية الحالية للجنة ليسـي مسـتدامة  ومن النناز – 9
بفضـــــل  ا  للجنةع و د عملي اللجنة بتـــــكل فعال نســـــبي ا  األثر العتحد من إحراز المزيد من التند  و ول دون تح

إال أن   الدول األعضـــــاءعفي الحســـــنة لخبراء الجغرافيا المكانية الوبن  ن  وايا  الن و  المســـــاهماتالندر ال ب ر من 
ليســـي الم زانيات والموارد البتـــرية،  التي تتـــهد محدودية وفي ه   األو ات   اع محدود   ا مورد تمثل النوايا الحســـنة  تلك 

وغ رها    2030 خطة عا  تحن ق دعم  من ح ث  عمل اللجنة  ع يمكن أن يحننه األثر ال تحن ق  افية ل   أو مســــــتدامة 
ألمانة لضــــمان  ا   موارد المزيد من  الحســــنة   وايا المســــاهمات والن تلك ع وعقوة على للك، تتطلب  من الخط  اإلنمائية 

 يع برنامج عمل اللجنة المتنام لى نطاق  التنس ق واالتساق ع تحن ق 

ــد لجـنة في  الالتحـدـيات التي تواجههـا    تددحُـ و التغ  ر  و ـد أث رت دواعي   – 10 فضــــــــــــــق عن الثغرات، ســــــــــــ
ــتوى الالعلى  و تنف   ه ا النرارع  تلب تها فيما يتعلق ب االحتياجات التي لم تتمكن اللجنة بعد من  يولى ، وبنيمســ

ــســــــــي و ابلية التتــــــــغ ل الب ني و تطوير وتعزيز  درة أكبر على التعاون  لضــــــــرورة  خاص   اهتما  تحن ق المؤســــــ
الوبنيةع اتية الحكومية  عمليات الســـــــــياســـــــــ الو منصـــــــــات مختل  نظم معلومات البيانات واللى نطاق الت امل ع
 لجنةعالتعزيز  ال ف لة ب الترت بات المؤسسية مختل   فيوُينظر 

ــيات  يوأخ را،  دم - 11 عمل اللجنة وبرنامج    بتــــــــــ ن برائق  ،المجلسف ها نظر   ل ،مجموعة من التوصــــــــ
ــتنبلالم  عملها في ــتند إلى و   2106/27لنرار عمق باالتنرير  و ما ل ر أعق ، أُعد ع ســــــــ التنارير والنرارات  يســــــــ

 “ية المكانيةتعزيز إدارة المعلومات الجغراف”  المعنون  بند جدول األعمالصــــــــــــادرة عنب للك النرار في إبار  ال
نـية العـدـيدة تنالتنـارير الفضــــــــــــــق عن  ، 2021و  2017المعنودة ب ن عـامي  للجـنة من دورات ادورة خقل  ـل 
 ع2016من  عا   هاني حقم ت واإلنجازات التي ت إعدادها التي تم  

لجنة إلى الحصـــــــول على موافنة المجلس على تعزيز ترت باتها المؤســـــــســـــــية وتعزيز إدارة  التســـــــعى و  - 12
ــلة  تســـــنى لها حتى ي  يالعالمعلى الصـــــع د المعلومات الجغرافية المكانية    ، برنامج عملها المتناميتنف    مواصـــ

جلس واللجان من خقل المالصــــــع دين العالمي واإل ليمي مة على القي  خدماته  عريو  ،واالتســــــاق ،والتنســــــ ق
منظومـة األمم المتحـدة   لى نطـاقالوبني من خقل الحكومـات، وعصــــــــــــــع ـد  على الو ، لجنـةاإل ليميـة التـابعـة ل
 الفريية للمجلسعاألجهزة األوسع من خقل 

  
 لج ة ال برا  المراحل االنتقالية ل  -  ثانًيا  

سنوات،   ة  ل منهما خمسمنفصلت ن مد لمرحلتي تتغ  ب لجنة  مرت الخقل العند األول من عملها،  - 13
و د تم وضـــــع هيكل    القيا  بعملها  مؤســـــســـــة بتـــــكل ببيعيعإلى  اهاألولي لتـــــؤون   تنظيمالو إنتـــــائها من  بدءا 

ا مت ن اللجنة وفر ي  وهو مااللجنة وســياســاتها وإجراءاتها وممارســاتها،   مرحلتها االنتنالية مع دخولها حاليا    أســاســ 
ها وبناء  درات وإمكانات وتوســـــيع نطا   هاوتفع لالجغرافية المكانية   تنف   الوالياتصـــــوب  أهميةالثالثة واألكثر  

، و  لك لجنة وبرنامج عملهاالإلى تطوير وتعزيز  المراحل االنتنالية   ل من ه    ىالدول األعضــــــــــــاءع و د أد
ال ع برأ  كثر بروز ا واألبعد مدى  التغ  ر األأما ع ةلمعلومات الجغرافية المكانية العالمي للدول األعضـــــــــــاء افهم 

من لجنة شــبه وبنية ينودها الخبراء إلى فهو التحول  ، بالنســبة إلى المســتنبلفي الســنوات الخمس الماضــية، و 

https://undocs.org/ar/E/RES/2106/27
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واالســـــــتثمار المؤســـــــســـــــي للعديد من  عالقيادالدور و المكانة إن  و ع قيادتها الحكومة ب ســـــــرها  تتولىلجنة موحدة  
عززت  ت و  ازدادت أهمية االتها الجغرافية المكانية الوبنية  د تطورت و المتـــــــــــــار  ن من الدول األعضـــــــــــــاء وو 

 بتكل متناسبع

 (: التأسيس2016-2012األولى )  ال مس  س واتفترة ال -  ألف 
ــنواتها الخمس األولى، حددت   - 14 ــغ لية، وبرنامج عملها األولي، الخقل ســــ لجنة هويتها، وبرائنها التتــــ

عالمي ال ها، وهيكلأفر ة خبرائها وأفر تها العاملة على الصــــــــــع د العالميوية، و الســــــــــن  تها الحكومية الدوليةودورا
رفيعة المســـــــتوى   هاومنتديات (، 1نظر التـــــــكل ا) مواضـــــــيعيةال  هاشـــــــبكات الخمس و  ليمية اإل هالجان ال ع يضـــــــم 

التي نظمتها بتــ ن عمل من حلنات الوعتــرات  الممولة من موارد خارجة عن الم زانية  ســتئمانيةاال  هاوصــنادين
  ةدورات الحكومي  ل للك يرت ز بتـــكل راســـل على التبادل المعرفةع و ل  المناســـبات التي  رســـتهاتنمية الندرات و 

 لجنةعالتي تعندها الالسنوية  ةالدولي 
 

 1التكل 
 ( 2017- 2011الهيكل العالمي للج ة ) 
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لتزا  او   بفضــــــــــــــل  وة انخرازموارد محـدودة للغـاـية، ول ن األهم من لـلك،  من خقل   ،لجـنةال  تمكـنيو  - 15
ــها الجغرافية المكانية،  دوائر الدولية المعنية بالمعلومات لحكومات الوبنية والا ــؤونها  مي نظت و من فري نفســــ  شــــ

آلية عالمية لوضــــــــع  اعتراف عالمي  ب اللجنة حظ ي  ، وب لكواليتهاع  للوفاء ب بســــــــرعة وحنني نتائج ملموســــــــة  
ــائل الالمتعلق ب جدول األعمال  ــية في  مســــــ ــ ن مجال  الرئيســــــ ع هاإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والتداول بتــــــ

وأكد ،  2011من  عا   ها اللجنة  التي عندت  ســـــــــنويةال  اتدور من الازدادت متـــــــــار ة الدول األعضـــــــــاء في  ل  و 
اـلدوائر ألهمـية التي تول هـا اـلدول األعضــــــــــــــاء لتوحـ د اعن إنتــــــــــــــاء اللجـان اإل ليمـية الخمس    ع توـلدالزخم الـ 

 المعلومات الجغرافية المكانيةعالعالمية المعنية ب 

 اتخال فيية خقل تلك الســنوات الت ســيســ  العالميالمحننة على الصــع د  الرئيســية  اإلنجازات  وتمثلي  - 16
، التي تنطوع 2030المعلومات الجغرافية المكانية في خطة عا     ترســــــــــــيل، و 69/266نرار  الالجمعية العامة 

العالية مكانية الجغرافية  البيانات الاعتراف واضـ  ب ن أهداف التنمية المسـتدامة تعتمد إلى حد  ب ر على  على 
الوصـــــول إل ها من أجل رصـــــد اإلنجازات وقياســـــها ســـــهل  ي التي  و الب ني،  نابلة للتتـــــغ ل الو  ،موثو ةوالالجودة، 

ــلحة المتعددينو واإلبقغ عنهاع   بتــــــــ ن   عندت اللجنة منا تــــــــات منتظمة رفيعة المســــــــتوى ألصــــــــحاب المصــــــ
مل مع جميع الجهات الفاعلة واله ئات ، مما شــجع على إجراء حوار شــاةالمعلومات الجغرافية المكانية العالمي 

غرافية المكانية على جإدارة المعلومات البتــــــــ ن   لات الصــــــــلة من خقل عند أربعة منتديات رفيعة المســــــــتوى 
وإث وبيا باالشتراك   ،(2014الص ن )و (،  2013 طر )و (،  2011الصع د العالمي، استضافتها جمهورية  وريا )

 (ع2016ألفريقيا ) مع لجنة األمم المتحدة اال تصادية

الطبعـة من خقل إعـداد    إدارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية  وضــــــــــــــعـي اللجـنة توج هـات في مجـالو  – 17
الخمس  دارة المعلومات الجغرافية المكانية: رؤية بالنســبة إلاالتجاهات المســتنبلية  ”الوثينة المعنونة األولى من 

التوج هية  لمبادئ  ا  عن بيان”بوضــــع  اللجنة   امي    ما ونتــــرهاعوعند متــــاورات بتــــ نها  ، “إلى عتــــر ســــنوات
دور المعـاي ر في  عن  دلـ ل ”  ، و ـ لـك وثينـة بعنوان“إدارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـيةالمتــــــــــــــتر ـة المتعلنـة بـ 

خقل ه   و ع  وأجرت متـــاورات بتـــ نهما على الصـــع د العالمي واعتمدتهما “إدارة المعلومات الجغرافية المكانية
وضع المعاي ر، وتبادل المعارف، فضق عن جهودها في مجاالت  لجنة برنامج عملها األولي،  العززت  الفترة،  

فريق الخبراء المعني بت ــامــل المعلومــات اإلحصـــــــــــــــائيـة  اله ئــات التــاليــة:  إنتـــــــــــــــاء  من خقل  وتنميــة النــدرات  
ــناد  الفريق العامل المعني و   ،فريق الخبراء المعني بإدارة األراضــــــي وتنظيمهاو   ،والجغرافية المكانية بإبار اإلســــ

ــي ــتدامة، الج وديســـــــــــ الجغرافية المكانية   والخدمات  الفريق العامل المعني بالمعلوماتو  من أجل التنمية المســـــــــــ
إدارة المتعلنـة بـ   التوج هـية المتــــــــــــــتر ـة  المـبادئ  عن  بـيانوضــــــــــــــع  ب والفريق العـامـل المعني    ،المتعلنـة ـبال وار 

ــية الوبنية في والفريق العامل   ،ةالمعلومات الجغرافية المكاني  ــسـ مجال  المعني باالتجاهات في الترت بات المؤسـ
األســــــاســــــية  لبيانات الجغرافية المكانيةيع اضــــــ اوالفريق العامل المعني بمو   ،إدارة المعلومات الجغرافية المكانية

 ععلى الصع د العالمي

 العمل خم سسة(:  2021-2017الثانية )  ال مسس وات  فترة ال -  با  
من خقل إنتــــاء  نفســــها بتــــكل أ وى   لجنةفرضــــي ال، من عملها الثانية ســــنواتفترة الخمس  خقل   - 18

ــافية   ــمل للك تهدف على وجه التحديد إلى آليات إضـ ــاءع وشـ ــع  دعم الدول األعضـ ــتراتيجية أبر  وضـ أدلة  و اسـ
توافق اآلراء لدعم تنف   مكانية  ائمة على الجغرافية  عالمية في مجال المعلومات الومعاي ر و واعد وأســـــــــــال ب 
قيــــادة  العــــالميــــة والوبنيــــةع و اإلنمــــائيــــة  خط   الوغ رهــــا من    2030خطــــة عــــا    هــــ   الجهود اإلبــــار  تولى 

دولة   133وضــــــــعته  االســــــــتراتيجي التــــــــامل للجنة، وهو اإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية ال ع 
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األبر واألدلة لات  شملي  ع و تعتمد و ة بت نه عالمي أن تجرع اللجنة متاورة  بل  في جميع أنحاء العالم عضو 
 ،ل وار المتعلنة باعالمي اإلبار االســتراتيجي للمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية بدعم الصــلة المعتمدة  

ــائية والجغرافية المكانية مواضـــــــــــيع و   ،إبار اإلدارة الفعالة لألراضـــــــــــيو   ،واإلبار العالمي للمعلومات اإلحصـــــــــ
خيص المعلومات اوالخقصـة المتعلنة بإصـدار تر  ،األسـاسـية على الصـع د العالميالمكانية  لبيانات الجغرافية  ا

 ع(2نظر التكل ا) طة الطريق الجغرافية المكانية ألهداف التنمية المستدامةي وخر  ،الجغرافية المكانية
 

  2التكل 
 التي وضعتها اللج ة لدعم ت فيذ األطر اإلنمائية العالمية   األطر العالمية للمعلومات الجغرافية المكانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
برنامج عمل اللجنة من خقل تحســــــ ن التنســــــ ق ُعزز أيضــــــا،  خقل فترة الســــــنوات الخمس الثانيةو  - 19

المعني إنتـــــاء الفريق العامل المعني بالمعلومات الجغرافية المكانية البحرية والفريق العامل بفضـــــل   واالتســـــاق
  الفريق العـامـل المعني ـبإبـاروتحوـيل   ،والـنانونـية إلدارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية  ـيةالســـــــــــــــياســــــــــــــات   ـباألبر
مع القيا ، بالتعاون  و   ،إلى اللجنة الفريية المعنية بالج وديســـيامن أجل التنمية المســـتدامة   الج وديســـي اإلســـناد

إنتـــــاء الفريق العامل المعني بالمعلومات الجغرافية المكانية التابع لفريق الخبراء  يســـــ ر  ت ب  ،اللجنة اإلحصـــــائية
انخراز  المتــار ة و   تعزيز اللجنةوواصــلي  المتــترك ب ن الو االت المعني بمؤشــرات أهداف التنمية المســتدامةع 

مات المكانية إدارة المعلو مبادرة األمم المتحدة بتـــــــــ ن لالتـــــــــبكة األكاديمية إنتـــــــــاء في أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة  
إدارة المعلومات المكانية مبادرة األمم المتحدة بتــ ن  وشــبكة النطا  الخاص ل  ،الجغرافية على الصــع د العالمي

الهيكـل ممـا عزز  الجغرافـية المكـانـية،  للمعلومـات وشــــــــــــــبكـة األمم المتحـدة   ،الجغرافـية على الصــــــــــــــعـ د العـالمي
 األولىع السنوات الخمس فترة قل ع أنت  خالعالمي للجنة ال

لعديد ااإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية مك ن وعلى مدى الســـــنوات الخمس الماضـــــية،  - 20
المعلومات الجغرافية   العمليات القزمة لتعزيز  فاءة وفعالية اســــــتخدا االضــــــطق  ب  من من الدول األعضــــــاء

ــتويات الحكومة والمجتمع وتبادلها من خقل مختل   المكانية ــنع النرار واالبت ار،  ألغراي  مســـــ ــائل  صـــــ بوســـــ
ال ع يكتس ها ألهمية المتزايدة وإدراكا منها ل عالمكانيةالجغرافية  للبيانات البنى التحتية المساعدة في تنف    منها 

ــلة تعزيز اإلدارة المت املة اإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية  ــامل لمواصــــــــــ باعتبار  النمول  التــــــــــ
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ــع د الوبني، و  للمعلومات ــم به اإلبار،  الجغرافية المكانية على الصـــ ــتمر ال ع يتســـ   لك لطابع التطور المســـ
من أجل  واالتســاق توف ر القيادة االســتراتيجية والتنســ ق لإلبار المعني باأنتــ ت اللجنة الفريق الرفيع المســتوى 

اإلدارة المت ــاملــة للمعلومــات   جــالم  في  ةالوبنيــ   اتتعزيز القيــادة والنــدر في  الحفــاع على زخم ونجــاح اإلبــار  
 الوبنيعصع د الجغرافية المكانية على ال

دعمها وتنديرها للجهود التي تب لها إدارة التـــــــــؤون   ت ك دلجنة  الوفي دورتها الحادية عتـــــــــرة،  ررت  - 21
ــادية واالجتمايية   ــاء مر ز األمم المتحدة العالمي للمعارف واالبت ارات الجغرافية المكانية من أجل  اال تصـ إنتـ

وه ان المر زان في ديك نغ، الصــــ ن، ومر ز تم ز ج وديســــي عالمي في حر  األمم المتحدة في بون، ألمانياع  
الندرات وال فاءات    نطاق  لتطوير وتوســـــيع اوشـــــفافة، فرصـــــ  نفتحةبطرينة ماؤهما حاليا ســـــ وفران،  الجارع إنتـــــ 
العـالمي، ولتعزيز ترت ـبات إدارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية  على الصــــــــــــــعـ د  الجغرافـية المكـانـية  واإلمكـاـنات  

تحدة العالمي للمعارف ســـــــــــيســـــــــــاهم مر ز األمم المو البلدان الناميةع في  ، وال ســـــــــــيما على الصـــــــــــع د الوبني
واالبت ــارات الجغرافيــة المكــانيــة في تنف ــ  اإلبــار المت ــامــل للمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة على النحو الــ ع 

ابت ار وقيادة وتنســــــــــــ ق ومعاي ر  يلز  من  ما الندرات وتعزيز ودعمنمية ت من أجل  حددته الدول األعضــــــــــــاء،  
 الوبنـية في مجـال المعلومـات  األدوات والخـدمـات والنـدراتنظم و البـياـنات و الو   اتســـــــــــــــياســــــــــــــ اللتطوير وتعزيز  

الوبنيةع ات  لحكوماإلنمائية لترت بات السـتراتيجيات و االسـياسـات و الفي ودمجها واسـتخدامها  مكانيةالجغرافية  ال
الحفاع  ساعد في  ي على وجه التحديد و   69/266س نف  مر ز التم ز الج وديسي العالمي  رار الجمعية العامة و 

الجغرافيـة المكـانيـة  لإلحـاالت المرجعيـة  اإلبـار المرجعي الج وديســــــــــــــي العـالمي بـاعتبـار  البنيـة التحتيـة  على  
 ععلى الصع د العالمي وعالية الد ة لات الحجيةالموثو ة 

  اتحســن النية واإلعار النابعة من مســاهمات  الدعم ال ع أتاحته ال  من هالجنة وإنجازات الزخم أفاد  و د  - 22
ــاء، و التي يتيحهـا ممثلون خبراء من اموارد الموظف ن  لاالفتراضـــــــــــــــية   الموارد الخـارجـة عن من  ـلدول األعضــــــــــــ
صــندوق  من حســاب التنمية، و الحادية عتــرة  لصــ ن، والتــريحة تابعا لتــمل صــندو ا اســتئمانيا  ت الم زانية التي 

المعتمد   11/101في منررها و تنف   واليتها وبرنامج عملهاع من للجنة  اه   الموارد مكني  التنميةع و د  و السق   
إعارة من خقل  المندمة  الملموســــــــــــة  إلســــــــــــهامات  أعربي اللجنة عن تنديرها ل  ،( 1) 2021آب/ أغســــــــــــطس   في

جعي الدوللجنةع وفي الو ي نفســــه، اللدعم برنامج عمل يعملون عن بعد موظف ن  ــاء   شــــُ على النظر  األعضــ
بتــــــكل أيضــــــا  تعززفحســــــب، بل   الحالية للجنةالعمل برائق  التي ال ت فل الحفاع على في الوســــــائل العملية 
 لمستنبلعا فيموارد مستنرة زويدها ب استراتيجي عملياتها وت 

 
 (: الت فيذ2026-2022)مقبلة  الس وات ال مس الفترة   -  جيم 

مع تا   ت املها التحن ق عتبر  أســـــام  ل ما ننو  به، ويُ  تمثل حالياإن المعلومات الجغرافية المكانية  - 23
فهم متـــترك، مما يمكننا تحن ق توف ر معلومات أفضـــل و لحياتنا عامق  أســـاســـيا   لات الصـــلة ب البيانات األخرى  

، والتعافي 2030في للك خطة عا    بدور  من تحن ق األهداف المحلية والوبنية والعالمية بتــــكل أفضــــل، بما
 العالميةوفي ح ن أن الخط  اإلنمائية (، وجدول أعمال المناخع  19-مري ف روم  ورونا )كوف دجائحة  من 

ــديـــات والتطورات( تعتمـــد على تطب ق ــا في للـــك الـــدوافع والتحـ ــانيـــة الموثو ـــة  )بمـ   المعلومـــات الجغرافيـــة المكـ
، فـإن الفجوة الر مـية تع ق إمكـانـية الوصــــــــــــــول إلى تلـك النـدرات  ك نـيةوالت نولوجـيات التموالمـناســـــــــــــــبة التو ـ ي 

_________________ 

 عE/2022/46–E/C.20/2021/16انظر  (1) 
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حســـــــــبما  امي اللجنة بتحديد  وتوثينهع وبالتالي، فإن التنف   في الحياة الوا عية في عدد  ب ر من ،  الرئيســـــــــية
 البلدان أمر معند وال يعدو أن يكون مجرد تطلعع  

مســـــتنبل أكثر اســـــتدامة تحن ق  عديد من البلدان حول اال تصـــــادية لل  -وتلتني التطلعات االجتمايية   - 24
 االزدهار اال تصادع بالفائدة على المجتمع ب سر  ويدعم صحة ورفا  المجتمعاتفيه  و درة على الصمود يعود  

التغلب على العديد من يعني تحن ق ه   األهداف  وإن النجاح في السعي إلى  واألفراد بتكل منص ع   المحلية
لجنة على عنصـر أسـاسـي ضـرورع التر ز  من اآلن فصـاعدا، سـ ع و هابتوافر البيانات وت املالمتصـلة العقبات  

برنامج عمل اللجنة على    ويرت ز لعديد من التحديات المحلية والعالمية التي يواجهها العالم: التنف  ع  ا   على لتغلب ل
ــيا إبار ا    ان الل ين يوفر ودل ل تنف     (  2) اإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية  ــاســــ تمي تجربته واختبار    أســــ

اإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية  إن،  2030وتتولى الدول األعضـــــــــــاء قيادتهع وعلى غرار خطة  
لجنة  الاألبر االســتراتيجية واألدلة واألســال ب والمعاي ر المعتمدة عالمي ا التي وضــعتها  تضــمن  ي وجامع و شــامل  

ــراكة مع ه ئت ن فرع ت ن أخري ن، وللك في العديد من الحاالت  لعند الماضـــــيعلى مدار ا ــ ق والتـــ من   بالتنســـ
اللجنة اإلحصــائية وفريق الخبراء المعني باألســماء الجغرافيةع وتتــرف   ، هما:للمجلساله ئات الفريية التابعة 

ــاعد جميع الدول األتنف    لجنة على  ال ــتســـ ــية التي ســـ ــتخدا   عدد من برامج العمل الرئيســـ ــاء في تنف   واســـ عضـــ
 المعلومات الجغرافية المكانية والتي ستساعد في سد الفجوة الر مية وضمان عد  تخل  أحد عن الر بع

واإلبــار المت ــامــل للمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة هو إبــار متعــدد األبعــاد يهــدف إلى تعزيز إدارة   - 25
يتـ ل  من البلـدان النـاميـةع و ال ســــــــــــــيمـا في  ، و د الوبنيالوبنيـة على الصــــــــــــــع ـ المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة  

  العالمي وخط  العملالمسـتوى  المحلي إلى من المسـتوى  التنف    ب  المتعلنةالتوج هات  تغطي إسـتراتيجية شـاملة  
اإلبار المت امل  فإن ،العديد من الدول األعضــــــــــــــاءوبالنظر إلى تنف    من جانب  على المســــــــــــــتوى النطرعع 

ــار   فـية المكـانـيةللمعلومـات الجغرا الوبنـية، وتنفـ   خطـة  اإلنمـائـية  ولوـيات  األمعـالجـة المؤدع إلى  يوفر المســــــــــــ
المعندة مثل تغ ر المناخ والندرة على مســـــــــــائل  وغ رها من ال  والتعافي منها،  جائحةوالتصـــــــــــدع لل، 2030 عا 

 الصمود في مواجهة ال وار ع

في مجـال المعلومـات   واالبت ـار وتنميـة النـدرات  رفـةفي الطلـب المتزايـد على المع  وبغيـة اإلســــــــــــــهـا  – 26
مر ز األمم المتحدة العالمي  فع لوت من أجل إنتـــــــــــــاء  ةســـــــــــــتراتيجي الر ابة االالجغرافية المكانية، توفر اللجنة 

عالمي في بون،  للمعارف واالبت ارات الجغرافية المكانية في ديك نغ، الصــــــــــــ ن، ومر ز التم ز الج وديســــــــــــي ال
المصــــــــــــلحة، بما في للك تحال  بيانات أهداف التنمية متعددة أصــــــــــــحاب    ألمانياع وتدعم اللجنة التــــــــــــراكات

 وإن من أجل تنف   اإلبار المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية على المســــــــــــــتوى النطرعع   ،( 3) المســــــــــــــتدامة
ــتدامة،   مؤســـســـات خ رية ضـــم متعددة أصـــحاب المصـــلحة ت شـــراكة  ال ع يمثل تحال  بيانات أهداف التنمية المسـ

ــول على الموارد والدعم، بما في للك  يتي   لجنة، ال أمانة و مانحة ت نولوجية  ومنظمات  ــريكة الحصــــــــــ للبلدان التــــــــــ
، واألدوات الجغرافيـة المكـانيـة، لتحـديـث النـدرات الجغرافيـة المكـانيـة الوبنيـة  نولوجيـات  المنهجيـات والعمليـات والت 

ــتدامة ودعم عملية متابعة و ج ل ب التع   وبالتالي،  ــتعراي تنف    تحن ق أهداف التنمية المســـــــــــ   2030خطة عا  اســـــــــــ
ــتخدا   ب  ــتدامة اســـــــــ ــلة ب هداف التنمية المســـــــــ التي ترب  النام بمو عهم و المعلومات الجغرافية المكانية لات الصـــــــــ

 وأنتطتهم وب ئتهمع 

_________________ 

 ع/https://ggim.un.org/IGIFانظر  (2) 

 ع/https://alliance.sdg.orgانظر  (3) 

https://ggim.un.org/IGIF/
https://alliance.sdg.org/
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وتعزيز  لدعم معززة المؤســســية الترت بات  الالموارد و مزيد من تخصــيص   ه يلز من الواضــ  أن ب د أنه  – 27
اإلبار  من خقل  ، بما في للك ضــــــــــــمان األثرلجنة من أجل الحفاع على الزخم و الآليات التنف   الخاصــــــــــــة ب 

وفنا المت امل للمعلومات الجغرافية المكانية باعتبار  اإلبار التامل لتعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية 
والدعم  متــــــــورة التننيةالتنديم  و خصــــــــصــــــــة  الم واإلمكانات  تنمية الندراتتنف   مبادرات  إن و لوبنيةع لظروف ال

لبلدان النامية، وال ســــــــــــيما أ ل البلدان نموا والبلدان النامية غ ر الســــــــــــاحلية والدول الجزرية صــــــــــــال  االتنني ل
 لدول األعضاءعى امن احتياجات التنف   البالغة األهمية بالنسبة إل والصغ رة النامية، ه

 
 القيمة عرض   -  ثالثا  

ــتدامةوإن  - 28 ــل إليه اللجنة إال ،أهداف التنمية المســــــ حاليا، تعتمد  حســــــــب اإلدراك التا  التي لم تتوصــــــ
قيس  ت النـام بمو عهم، و ، التي ترب   على المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة والت نولوجيـات التمك نيـة  ا ب ر اعتمـادا  

واســـــــــتنادا إلى اتســـــــــا  نطاق  المحليع ى على المســـــــــتو الســـــــــيما  ، ف هاتند   المجاالت التي ُيحرز أو ال ُيحرز 
لتف  ر عـالمـي ا أثـناء العمـل  إن افـ ،  وتعـدد المنـاييس المســــــــــــــتخـدمـة ف هـا  لجغرافـيا والمعلومـات الجغرافـية المكـانـيةا

ا الجغرافيـة  في مجـال المعلومـات  العـديـدة وســـــــــــــــد الفجوة الر ميـة    إلنمـائيـةتحـديـات االمواجهـة مك ن من  ي ”  محليـ 
البلدان األكثر   أنإدراك حقينة  ، مما عزز  للك بوضــوح تا  نع جائحة العالمية المســتمرةب  ني ال  دو المكانيةع  

ــعفا  ال تزال،  ما هو الحال   ــبة إلى جهود تحن ق ضــــــ ــتدامةبالنســــــ ، تواجه أكبر بحد لاتها أهداف التنمية المســــــ
، بمـا في لـلك البـياـنات ة التو ـ يالمـناســــــــــــــبـ و واســــــــــــــتخـدا  البـياـنات الموثو ـة    تعهـدالتحـدـيات في جمع وتحلـ ل و 

 زيادة  ب رةضــــرورة تحن ق  ى المو عع وله   األســــباب، فإن  البيانات المســــتندة إل من  وغ رهاالمكانية الجغرافية  
والعديد من مصـــــــــــــنفة حســـــــــــــب المو ع الجغرافي  و  ةوموثو مناســـــــــــــبة التو  ي توافر بيانات عالية الجودة و في 
ــتغقل المعلومات الجغرافية المكانية األخرى   مناييسال ــعة من البياناتو واســ ــة في    األخرى   مجموعة واســ مكرســ

 العالمية األخرىعخط  اإلنمائية الو  2030خطة عا  

نطبق على العـدـيد فهي ت ع الخط  اإلنمـائـية  فن  علىنطبق المعلومـات الجغرافـية المكـانـية ال ت إال ان   - 29
مصــــــادر الطا ة،   فاءة   وأمن المجاالت والتخصــــــصــــــات المواضــــــيعية، ســــــواء  ان للك الت ي  مع المناخ،  

الصـــــحة   وأالمرنة،  اإلمداد  ســـــقســـــل وأاال تصـــــاد األزرق،  وأ، ل يةوالم  يضـــــ احنوق األر ضـــــمان التمتع ب  وأ
ــتدامة،  ــان  وأاألمن الغ ائي،   وأالمســـــ ــرع   وأ  ،حنوق اإلنســـــ ــب ل المثال ال الحصـــــ تطوير الت نولوجيا، على ســـــ
المو ع  يمثل ل شـــــيء يحد  في مكان ما، و فمو عع ال  ها : متـــــترك جانبمجاالت الحاســـــمة  ولجميع ه   ال

المعلومـات الجغرافيـة  تحن ق ت ـامـل  من خقل  و  ـل دقينـة من  ـل يو ع    في  ، ـل مـا ننو  بـه  حـاليـا أســـــــــــــــام
توجـيه  ، يمكننـا  المجتمعيـة والتغ رات في المتــــــــــــــهـدـبالتغ رات  المتعلنـة  المكـانيـة وبيـاـنات المو ع مع المعلومـات  

ــرا و الرؤى  ــتنبقحاضــــ ــليم لفهم ما  من خقل تحديدمســــ ــام ســــ ــبب  و تو  ي ومكان  يحد  و  أســــ حدو  للك ســــ
يحـد    مـا الـ ع يحـد  وأين  -  معرفـة المو عوبـالتـالي، فـإن  مع نـةع    محليـة  للـك على مجتمعـاتفيـة تـ ث ر  و ي 
تحن ق عــد  ويُ تو  ــي و يفيــة قيــامهــا بــ لــكع  و الجهــة التي يتع ن عل هــا اتخــال اإلجراء القز   هو معرفــة    -  للــك

بحياتنا وســبل ييتــنا أمر ا أســاســي ا الصــلة  خرى لات  البيانات األو المعلومات المســتندة إلى المو ع ب ن  ت امل ال
ــل   ــل   لت وين  مف دةو لتوف ر معلومات أفضــــ ــق إلى رؤى أفضــــ ــترك،  توصــــ مكننا بدور  من تحن ق ي  ممافهم متــــ

 الجميعع عملية مدروسة لصنع النرار على نحو أفضل لما فيه مصلحةاألهداف المحلية والوبنية والدولية و 
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 القيمة؟ عرض   ما هو -  ألف 
ــاؤ  أو إثباته بعدع أما ال و ،مفهومال تزال تتـــــــــكل   اللجنة  اني  ،2011 في عا  - 30 بعد  و  ا لم يتم إرســـــــ

  ،لجـنة البفضــــــــــــــل فال غنى عنهـاع  اللجـنة    هي أنو حقيـنة ال يمكن إن ـارهـا  من الزمن، ثمـة  عـندأكثر من  مرور  
ويعكس  إدراكهاعو  ما نما فهمها   بتـــــــــكل ملحوع، ةالمكاني   ةالجغرافي نمي الدوائر العالمية المعنية بالمعلومات 

المســـتوى الدول األعضـــاء، على مســـتوى الخبراء و ب لتها  ال ب رة التي مســـاعي تولي زما  األمور  للك الجهود و 
ــطتهاابرنامج عمل للنهوي ب   التنني، ــطق  بهما للجنة وأنتـــــــــ للك؟ ألنها أدر ي   يع لمالا فعلالجارع االضـــــــــ

ألنهـا رأت أن اللجنـة تمثـل منتـدى بـالغ الفعـاليـة الجمـاعي والنرارات المتــــــــــــــتر ـة، و   أهميـة وفوائـد وقيمـة العمـل
ويمثل  الدول األعضــاء والمنظمات الدوليةع، و  لك ب ن  ب ن جميع الدول األعضــاءوال فاءة للتنســ ق والحوار  

ننطة تق ي على الصــــــــع د لجنة فند شــــــــكلي اللعديد من البلدان الناميةع  إلى ابالغ األهمية بالنســــــــبة  اأمر للك 
حو مــة الجغرافيــة المكــانيــة، وتمك ن الت نولوجيــا واالبت ــار واألفراد والعمليــاتع ال  تعزيزعــالمي لتســــــــــــــخ ر و ال

وبني إلى ى الينطلق من المستو  متسنا  “امكاني   اجغرافي   صوت ا”اللجنة أوجدت   ،لعديد من البلدانوبالنسبة إلى ا
 المستوى العالميع

من ح ـث  جميع الصــــــــــــــنـاعـات وجميع النطـاعـات ، التي تـدعم  المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة  إال أن – 31
تــبه في  ث ر  فهي ت توييةع الو مت صــلة على مســتوى التواصــل    متــكلةإمكانية تطبينها، تنطوع على عالم تها و 

إلى أن يتضـــــــــــ  عكس   -  تظل متوفرةتو ع أن ي و مســـــــــــلمات يعتبر توافرها من ال  :من النواحي الماء وال هرباء
عقوة على للك، من الحنائق التـائعة  و لبلدان النامية وأ ل البلدان نمواع  على اخاص  ينطبق بتـكل  وه ا   للكع
تجرع كل التي االنرار، وحتى عامة النام، ال يفهمون تفاصــــــ ل المتــــــ انعي الســــــياســــــات، وصــــــ واضــــــعي أن 

االجتمايية واال تصــــــــــــــادية  اكل  لمتــــــــــــــ ل ولحلإيجاد لندرات الجغرافية المكانية في  للة معالجتها وال القيمة الهائ 
إلى حد  ويعزى للك العالميع الصـــــرف ولغاية المســـــتوى المحلي وى  المســـــت التي تعترضـــــهم يوميا على  والب ئية  

يعني غالب ا أن آثارها المباشــــــــرة مخفية عن  مما  ،الت ســــــــيســــــــي للمعلومات الجغرافية المكانيةابع كب ر إلى الط
لمعلومات الجغرافية المكانية ل  الخفي لدورويؤدع االمســــتخدم ن النهائ  ن للتطبينات والحلول التي تســــتخدمهاع 

وأنوا  البيانات المو ع مسـتندة إلى البيانات الة الحاسـمة للجمع ب ن  قيموبال  تهاالوعي بنو إلى تفا م االفتنار إلى 
 عئية، وتحن ق الت امل ب نهااإلحصامثل البيانات األخرى،  ةالعديد

آخ  في التغ رع ويمكن للمعلومات الجغرافية المكانية ســــــد فجوة البيانات الر مية الوضــــــع ول ن ه ا  - 32
لحصول  من أجل افرص جديدة للدول األعضاء  وتتاح والنطاعاتع  المحلية  العديد من المجتمعات  لى نطاق  ع

ــد  – ، وتعزيز  دراتها الجغرافية المكانيةاإدارتهعلى البيانات و  ــكل  بياناتيتعامل مع التحن ق نهج  بنصـــــــــ   بتـــــــــ
 للدول األعضــــاء للكلجنةع ويوفر المن خقل تنف   األبر واألســــال ب التي وضــــعتها   -أكثر شــــموال  وت امق   

 عتتتد الحاجة إل ها ةمة دائمقي  خدمات 
 

 قد حان  ال برا الستثمار في لج ة  اوقت   -  با  
في مجـال  ترت ـبات الوبنـية  اللجـنة من أجـل تعزيز  البعـد أكثر من عنـد، حـان و ـي االســــــــــــــتثمـار في  - 33

ــع د  المعلومات الجغرافية المكانية وتعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية وفي ح ن أن العالميع  على الصـ
ــي  ان   “على الظهر بير ال” ــعورا ب ن  ل في الماضــ ــلوب ال يمك ن يولد شــ ــيء على ما يرا ، فإن للك األســ شــ

ــتدا  ــكل مسـ ــلة عملياتها بتـ ــد اء الر ال و د اتفقع  اللجنة من مواصـ ــات  مكتب وأصـ ــار ئيسـ خقل  للجنة،   اتالمتـ
أن  في منر األمم المتحدة بن ويورك، على 2022نيســـــــــان/أبريل   28إلى   26في الفترة من  المعنود  اجتماعهم 
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وتتـــــــار ية تعتمد برائق شـــــــاملة فريية تابعة للمجلس  خبراء  ه ئة  هيكل، باعتبارها  اللجنة تتطلب ما يلي: )أ( 
ــتر ة وتحديد االتجاهات بتوافق اآلراء مع  ــيعية( التخال  رارات متــ ــبكات مواضــ )بما في للك لجان إ ليمية وشــ

  الم زانية العادية لضــــمانمن  موارد تخصــــيص   ن خقل، مةاســــتدام)ب( عنصــــر  و  جميع الدول األعضــــاء؛
ن خقل  ، مو ) ( مكانةاســــــــــتمرار التنســــــــــ ق واالتســــــــــاق، بما في للك في وضــــــــــع المعاي ر وتنمية الندرات؛  

االســتحنا ات  ُيننل من  مراعاة ما لم لعند دورات ســنوية، مع اتاالجتماعب  المتعلنة  ســتحنا اتاالســتفادة من اال
م الخرائ  آلســــــــــــــيــا والمحي  الهــادئ لرســــــــــــــ    ناألمم المتحــدة اإل ليم    ع مؤتمر واليتي    المتــاحــة من جراء إنهــاء

 ع2016ألمريكت ن في عا  ول

من خقل توح ـد   ةالمكـانيـ  ةالجغرافيـ دوائر العـالميـة المعنيـة بـالمعلومـات  لجنـة ب ن خبرات الـ الوتجمع   - 34
المــدني،   المجتمع   منظمــات ، والحكومــات، ومنظومــة األمم المتحــدة، و الوبن  ن الخبراء    ن ممثل  ال معــارف وخبرات  

عنصــــــــر الرئيســــــــي  ال على   والتر  ز   جماعي،   بتــــــــكل   ة األكاديمي  ألوســــــــاز الصــــــــناعة والنطا  الخاص، وا    طا  و 
أجل تحســــــ ن المجاالت الب ئية   من مت ن التخال  رارات مســــــتن رة  و توف ر أســــــام موثوق ودائم  و  ، لمو ع ل المت امل  

 عواال تصادية واالجتمايية 

في قيمة  ب رة   ،خقل الســــنوات الخمس الماضــــية ،، حنني اللجنةهامواردمحدودية  وعلى الرغم من   - 35
تيســـــــ ر :  للك ما يلي تـــــــملوي تو عات الدول األعضـــــــاءع تمتـــــــيا مع  المجلس و تي  لفها بها  لواليات الإبار ا

ــع العق ات؛ و  ــات؛  و  اتالتوج هوضـــــــ ــياســـــــ التنف    و ؛ ةبناء المعرفو ؛ معاحوار ب ن األ ران والتعلم  وإتاحة الالســـــــ
 عإلمكاناتالندرات وانمية  الفعال؛ وت 

ال ع أدلى البيان المسـجل بالف ديو في تحديدا االحتياجات من البيانات الجغرافية المكانية    اتضـحيو  – 36
في ديك نغ،    المعنود  ،مؤتمر األمم المتحـدة العـالمي األول للمعلومـات الجغرافـية المكـانـية خقلـبه األم ن العـا  

في مجال البيانات واألســـــــــــال ب   -وخبرت م وتوج هكم  فانيكم”ت :  2018ني/نوفمبر  في تتـــــــــــرين الثا  ،الصـــــــــــ ن
غراي  البيانات ألمن حتياجات  وإن االع “حاجة إل هاتتـتد ال –واألبر واألدوات والمنصـات الجغرافية المكانية  

ــالحناع أ  ــتدامة  ب رة، والو ي ليس في صــ نية موثو ة  يجب اســــتخدا  معلومات جغرافية مكاو هداف التنمية المســ
ــبة التو  ي  ــنفة  مناســـ ــول إل ها ومصـــ ــهل الوصـــ ــنع النرار  توجيه و   المحرز  قيام التند من أجل  ويســـ عملية صـــ

عن   نحو عالم أفضـــــلالمســـــار  ترســـــم  من شـــــ نها أن برامج وبنية ودون وبنية فعالة وشـــــاملة    تنف   وضـــــمان
التنمية المســــــتدامة، وتحويل عالمنا   المســــــاعدة في تنف   أهدافمن أجل  ،  ةالمكاني   ةالجغرافي بريق المعلومات 

 فضلعاألإلى 

اللجنــة   ــد بــ لــي أمــانــة  و  ليــا  على التمويــل من خــار  الم زانيــةع    تعتمــد  لجنــةال تزال ال  ،وحتى اآلن - 37
ا جديرة بالثناء لت م ن تمويل من خار  الم زانية ونجحي في توســيع نطاق أنتــط المســاعدة   تها في مجالجهود 

التحول نحو االعتمــاد ال ب ر على التمويــل من خــار     إال أنالتننيــة بتــــــــــــــكــل  ب ر في جميع أنحــاء العــالمع  
ا عوا ب ســلبية: الضــرورة المســتمرة لنضــاء و ي بويل في تحديد مصــادر التمويل، تترتب عليه الم زانية  أيضــ 

اإلحصــاءات في األمم المتحدة وإدارة التــؤون شــعبة  في المتــاريع، والتنافس شــتى وعد  الين ن بتــ ن اســتدامة  
ســيظل مرتبط ا بمصــال  ُينف   أن ال ث ر من العمل ال ع من اال تصــادية واالجتمايية على الموارد، والمخاوف 

هـ   الن ود المـالـية في أع و ـي  رـيبع    خفتُ وإن  من غ ر المحتمـل و ع  هش ؤدع إلى وجودو لهـا ت المـانح ن،  
ــاء تطـلب ـباســــــــــــــتمرار من األمـاـنة العمـل اهـ ا  حجم كمـا أن   لقي م لن يتـنا ص، خـاصــــــــــــــة وأن اـلدول األعضــــــــــــ

 مها عمزيد من الاالضطق  ب 
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دور حاسم في وضع جدول أعمال لتطوير المعلومات الجغرافية المكانية على الصع د ب لجنة  نو  الوت  – 38
 إنو  ،ه ا الدورب  قيا لليدة برق عد وثمةالعالمي وتعزيز اســـــــــــتخدامها لمواجهة التحديات العالمية الرئيســـــــــــيةع  

  اتالتطور في أعنـاب  مجموعـة  ب رة ومتنوعـة من المجـاالت،  مـتد على نطـاقوت   آخـ ة في االزدـياد االحتـياجـات
اسـتخدا  الت نولوجيا و د يؤدع  ع المزِودينو ن مسـتخدم  في صـفوف ال النضـجهامة وتطور مسـتوى ال ةالت نولوجي 

ع منبلالعند الخقل  الجغرافية المكانية  في مجال المعلومات الر مية  الفجوة  إلى تنليص  واألســــــــــــــال ب التحل لية  
، يمكن للجنة، من خقل تر  ز جهودها، على الصع د العالمي جهة فاعلة رائدة    ة و وبفضل ما تتمتع به من  

تناميع واســتنادا في الحتما ســتمر ي ســ في مجال ح ث تتــتد الحاجة إليه التطور االســتمرار في ضــمان حدو   
أن تواكـب   مكـانيـةغرافيـة الالمعلومـات الجالعـالميـة لمجـال  إلدارة  ه ينبغي لمن الواضــــــــــــــ  أنـ إلى هـ   الخلفيـة،  

وأن تتواصــــــــــــل وتنمو لمعلومات الجغرافية المكانية الم هل، اوم دان  المث ر لقهتما   المســــــــــــتنبلتطورات ه ا 
 عل لك وفناتحن ق اإلنجازات ت ون  ادرة على بح ث 

تعزيز   ن من أجل  سـتراتيج  والدعم االقيادة وف ر مسـتوى أ وى من الوالدول األعضـاء مسـتعدة اآلن لت  - 39
، تلبية الحتياجات المستنبل، بحاجة إلى الدول األعضاءإال أن  عإحراز تند  في المستنبلإتاحة  لجنة و التنظيم 

 الهيكل واالستدامة والمكانةع :ز الثق معالجة الر ائ يكفل  ، بماالترت بات المؤسسية للجنةأن ُتعزز  
  

 التغيير دواعي   -  رابعا  
ال ث ر من يوجـد  إنجـازات هـائلـة، ال يزال  حننتـه من  تنـد   ب ر و مـا أحرزتـه اللجنـة من  على الرغم م - 40

تعزيز فهم الـدور الحـاســــــــــــــم للمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة لالعمـل العـاجـل الـ ع يتع ن على اللجنـة القيـا  بـه  
على وينطبق للــك    عوالتحــديــات المحليــة واإل ليميــة والعــالميــةمســـــــــــــــائــل  في معــالجــة الالبــالغــة األهميــة  قيمتهــا  و 

من ح ث الت ث ر  الســياســات  المســائل المتعلنة ب لبلدان النامية، وعلى ال ســيما في ا، ةوالمؤســســي  ةالتنني المســائل 
المعلومات الجغرافية المكانية في السـياسـة الوبنية في جميع أنحاء العالمع وتجدر وإدما  على صـانعي النرار  

ــارة إلى أن اللجنة ال تزال   ــائل  و د تولي مهمة معالجة الحديثة العهد اإلشــ ، في بعض الموجودةوالتحديات مســ
العالمية اإلنمائية تحديات  ا ترانا بالوالتحديات،  مســــــائل  ه   الو عنودع  من  من  ســــــنوات عديدة وحتى   الحاالت،
، بـالنظر إلى المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـةوا ع أن  على المســــــــــــــتوى المحلي، و   ، التي يكون لهـا أثرالمتزايـدة
دور الالتحديات الملحة، تؤ د مواجهة تلك   ل دولة عضـــو في إمكانية تطبينها، تســـاعد واســـتخدامها و  بابعها

بغـية تحن ق فعـالـية اللجـنة  ع و تهـاوأهم  إلى مـثل هـ   اللجـنة لحـاجـة فعـاـلة و فؤة واالمتـنامي اـل ع  ـد تؤدـيه لجـنة 
على المؤسـسـية وتعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية   تها، حان الو ي اآلن لتغ  ر وتعزيز ترت باو فاءتها
 العالميعالصع د 

دون أن يؤثر للك على تنف   واليتها و لجنة العمل ال،  رر المجلس أن تواصــــل 2016/27    رار  فيو  - 41
لرســـــم الخرائ  آلســـــيا والمحي  الهادئ    ناألمم المتحدة اإل ليم  على أن يعوي إنهاء واليتي مؤتمرع  ، الت لفة

ه ا الصــــــدد،  رر المجلس أن مؤتمرات األمم المتحدة  ع وفيأع ت الي  إضــــــافية تت بدها اللجنة  ألمريكت نلو 
 رر، سعيا إلى الترش د وتجنب االزدواجية، أن تتو   على ، و ضروريةاإل ليمية الرسمية لرسم الخرائ  لم تعد 

على أن ألمريكت ن،  لي  الهادئ و لرسـم الخرائ  آلسـيا والمح   ناألمم المتحدة اإل ليم    ع اجتماعات مؤتمر الفور 
  جراء االســـــتحنا ات المتاحة منتتولى اللجنة المســـــؤولية عن الواليات وااللتزامات الفنية المنوبة بهماع إال أن  

 ُتننل إلى اللجنةع لرسم الخرائ  لم  ناإل ليم    ينالمؤتمر  ينه اجتماعات و   

https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
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اآلثار بيان شــفوع عن  ، فيةي ن اشــعبة تخطي  البرامج والم ز الحظي  ،  2016/27و بل اتخال النرار   - 42
لجنة وتعزيزها التوســــــيع والية المالية المترتبة على متــــــرو  النرار، أنه وفنا لمتــــــرو  النرار، ســــــينرر المجلس 

 ادرة على ات، ل نها  اجتماعلعند    اتســـــــتحنااأع  تســـــــتف د من  لجنة الال، وأن دون أن يؤثر للك على الت لفة
ــنوي  اتاجتماععند  ــاز المنخفضأن ت   ويمكن ةســـــــــ ــنوية في ن ويورك فن  خقل فترات النتـــــــــ  عند دورتها الســـــــــ
على أســـــــــام   تـــــــــفويةالترجمة  الخدمات  ، مع توف ر  آب/أغســـــــــطس( في  الثاني/يناير أو في أوائل  انون  )إما
لتنارير  لألمم المتحدة  ل  الرسمية السي  لغاتالوالترجمة إلى   يالتحرير الرسمال يتمل للك توف ر ع و هو متاح ما
 الدورات السنوية للجنةعتننية عن ال

لزمـــة وإن مأنهـــا    2016لجنـــة في عـــا   الالمجلس إلى  عهـــد بهـــا  التي  المعززة    الواليـــات  يثبتـــ و ـــد أ – 43
ــافية لتنف   الوالياتُتدعم  لم أكثر من عند مرور بعد  و ع واآلن، 2011ا  ان الحال في عا   م  - بموارد إضـــــــــــ

ــائها ــتند إلى التي  ،لجنةإن ال،  على إنتـ ــنويةدورة   11تسـ ــطلع ب و   حكومية دولية سـ ــريع التي تضـ برنامج عمل سـ
جانب الدوائر العالمية  من تحظى باعتراف ج د، ال ب رة والدائمةمتــــار ة الدول األعضــــاء  التي تتمتع ب النمو و 
منتجــة الفعــالــة و  ــإحــدى آليــات األمم المتحــدة الحكوميــة الــدوليــة الالمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة  بــ   المعنيــة

ا إلى ويمتد  ناجحة للغايةع الو  ــ  ــاز األكاديميي الرئيســــــ   مجاالتاله ا االعتراف أيضــــ ــناعة المتعلنة   ة للنتــــ والصــــ
ع ويعكس لومــات الجغرافيــة المكــانيــةللمع  الــدوليــة  الجمعيــاتالجغرافيــة المكــانيــة والنطــا  الخــاص و بــالمعلومــات  
ــاء،تب لها  ال ب رة التي مســـــــــاعي تولي زما  األمور للك الجهود و  على على مســـــــــتوى الخبراء و   الدول األعضـــــــ

 التننيعالمستوى 

دوائر تت ل  من  أنها   إالعاني من ننص المواردع  لجنة في الو ي الحاضـر بهيكل محدود وتُ التعمل و  - 44
ع وبفضــل الترت بات  بغض النظر عن المو عالبعض  دول أعضــاء، ضــها لمســاعدة بع ةمكرســ و   ةنتــطعالمية 

ــية المعززة، يمكن للجنة أن ت  ــســ أمانة مخصــــصــــة  بدعم من  ،تمس الحاجة إليهمنرر  برنامج عمل تعهد  المؤســ
  دوائر العالمية المعنية بالمعلومات الجغرافيةالالنمو على مســـــــــتوى التصـــــــــال والتنســـــــــ ق واالتســـــــــاق و إلتاحة ا
الخبرات والمتـــــــاريع  من خقل عقوة على للك، يمكن للجنة مســـــــاعدة المجلس والدول األعضـــــــاء  و ع  المكانية

تي أثبتــي جــدواهــا في مجــال المعلومــات وتنف ــ  األبر واألدلــة والنظم الج وديســــــــــــــيــة والحلول الت نولوجيــة ال
الخبراء والمتــــــــــاريع على المســــــــــتوى ، يمكن للجنة االســــــــــتثمار في االبت ار ودعم  التاليع وب الجغرافية المكانية

ب ن الدول األعضــــاءع  في مجال المعلومات الجغرافية المكانية التي تزداد اتســــاعا العالمي لســــد الفجوة الر مية 
من خقل زيــادة نطــاق  و ع  جــازع ، بــالمعنى الحرفي والمالفراغــات في الخريطــة  تمألالجغرافيــة  المعلومــات    وإن

   العالمعإجراءات اللجنة، يمكنها حن ا رب 

لجنــة بعــد من الاالحتيــاجــات التي لم تتمكن  وتلبيــة  الثغرات  ســــــــــــــــد  ولــ لــك، ينبغي إيقء االهتمــا  ل - 45
، وبناء الندرات في  ئيةإلحصـــــــــــــاوالمعلومات االجغرافية المكانية ب ن المعلومات ت امل مثل تعزيز ال  معالجتها،
ــية، و  العمل  مجاالت ــية  حتياجاتتلبية اال، و واإلمكانات المتعلنة بالتنف  ات  الندر تنمية  الرئيســـــــــ ــاســـــــــ  من األســـــــــ

تحن ق الت ــامــل ب ن األوســـــــــــــــاز  منظومــة األمم المتحــدة، بمــا في للــك  تعزيز الت ــامــل على نطــاق  البيــانــات، و 
في  الت نولوجيات الناشــــــئة، وســــــد الفجوة الر مية باســــــتخدا  األســــــماء الجغرافية،  والدوائر المعنية ب  اإلحصــــــائية

ويندر   ل للك في إبار االحتياجات  متــــار ة الدول األعضــــاءع   تعزيزالجغرافية المكانية و ل المعلومات مجا
ــلة بتحن ق  ــتدامة  الملحة المتصــــــ ــتدامة،  أهداف التنمية المســــــ وعند العمل من أجل تحن ق أهداف التنمية المســــــ

 ألمم المتحدةعإلنتاء االسبع ن االحتفال بال  رى السنوية الخامسة و ب  المتعلق عقناإللجائحة و تصدع لوال
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 الترتيبات الم سسية المقترحة  -    امسا  
ــتدا  لعملياتها،   - 46 ــددت اللجنة على أن هيكلها الحالي، إلى جانب التمويل المســــ ضــــــرورع لضــــــمان شــــ

فني دعم األمانة ال   تنديم ســـــتحنا ات المتعلنة باالجتماعات ودعم االجتماعات و اال ، بما في للك ا اســـــتمرار فعال ته 
من البلدان النامية، من أجل ضـــمان تمث ل واســـع ومتوازن     ن الوبن    مندوب ن ، وال ســـيما تمويل متـــار ة ال تنني ال و 

تمويل الها األمانة لت م ن  ت بالجهود التي ب ل  ،متنان، مع االاللجنة نوهي  ،في دورات اللجنةع وفي ه ا الســـــــــــــياق 
ــية وأعربي عن تنديرها لمختل    ــنوات الماضـ ــادر على مدى السـ ــ ر األجل من مجموعة متنوعة من المصـ  صـ

ه  د يلز  أن أشــــارت أيضــــا إلى و  امســــتدامليس أشــــارت إلى أن ه ا التمويل النصــــ ر األجل  و الجهات المانحة، 
الجغرافية  المعنية بالمعلومات    اله ئاتعمل مختل   من التمويل من خقل توح د األنتــطة وترشــ د   در   ت م ن

 منظومة األمم المتحدةعفي المكانية 

ــاء لــديهم معهي  لجنــة  الو  – 47 في محــددة  رفــة  ه ئــة فرييــة تتــ ل  من خبراء من جميع الــدول األعضـــــــــــــ
ــيا ،والجغرافيا ،المعلومات الجغرافية المكانية  مجاالت ــم الخرائ     ،وإدارة األراضــــــي  ،والج وديســــ وإعدادها،  ورســــ
وحماية الب ئة، واإلحصـاءات،    ،البحرية/البريةنظم المعلومات الجغرافية  و   ،واله دروغرافيا  ،ن بعدمتـعار واالسـت 

مرا ب، التخال  رارات متــتر ة وتحديد االتجاهات وتنف    المتــار ة بصــفة  و  لك خبراء من المنظمات الدولية 
لجنة تنديم الدعم الاملةع وســـــــــــــتواصـــــــــــــل  بمعلومات جغرافية مكانية مت   2030والياتها، ودعم تنف   خطة عا   

 عملتزمةه ئة فريية مسؤولة و  االنت  لواليات المجلس وأنتطته باعتباره

ــيما  - 48 ــاء، وال ســــ ــار ة الدول األعضــــ ــار ة البلدان وإن متــــ ــتمرار نجاح متــــ النامية، ال غنى عنها الســــ
ــار ة الموثمة لجنةع ال ــمونة لدعم متـــــ ــتنرة ومضـــــ من   ةوبن  ن من البلدان النامي الندوب ن  حاجة إلى موارد مســـــ

ــا االأجل ضــــمان تمث ل واســــع ومتوازن  الضــــرورية  المتعلنة باالجتماعات  ســــتحنا اتع ومما ال غنى عنه أيضــ
ــنوية للجنةع  لعند ا ــافية من ومن شـــ ن ضـــمان لدورات السـ ــتنرة ومضـــمونة والتزامات إضـ الدول  جانب موارد مسـ

ــاء من ح ــث التي الحظــي ونظرت في ننــاز االنطقق المختلفــة للبلــدان النــاميــة    ،لجنــةال  أن يمكن  األعضـــــــــــــ
الضــــــــــــــطق  بعملهـا  افي ت ون أكثر فعـالـية و ـفاءة في دعمهـا وتوج ههـا، و أن    من  تطورهـا الجغرافي المكـاني،

 والمؤسسيع  رع والتنف  عاي معال

تلبيــة العــالمي  على الصــــــــــــــع ــد    وافنــي اللجنــة على تعزيز إدارة المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة ــد  و  – 49
تحن ق أهداف التنمية المســــتدامة، وإبار  من أجل  وعند العمل    2030خطة عا   ملحة المتعلنة ب لقحتياجات ال

: بالوســائل التالية  جائحةالالتعافي من  و ، وتغ ر المناخ 2030-2015للحد من مخابر ال وار  للفترة  ســنداع
مجموعة  من خقل لبيانات،  من ارئيسـية، مثل االحتياجات األسـاسـية  العملها  بناء الندرات في مجاالت  تعزيز  

االبت ار في ، و ةأبر وأدلة تمك نية عالمي وضــــع  ، و ارفاالســــتثمار في تبادل المعو أوســــع من الموارد المتاحة؛  
منظومـة األمم المتحـدة  مورد وتحن ق ت ـامـل أكبر على نطـاق النـاشــــــــــــــئـة؛  غرافيـة المكـانيـة  الج نولوجيـات  والت 
ــائية واله ئات الفريية األخرى  و زز؛  مع ســـــد و للمجلس؛  التابعة  تعزيز المســـــؤوليات والتفاعل مع اللجنة اإلحصـــ

زيادة متــــار ة الدول األعضــــاء من خقل إدارة أكثر و الجغرافية المكانية؛  في مجال المعلومات الفجوة الر مية 
 الر بعل عد  ترك أحد خل  من أج؛ ودعم الخبراء من البلدان النامية،  محددة كفاءة ومسؤوليات
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 االست تاجات والتوصيات  -  سادسا  
تنــد   ب ر في مجــال إدارة المعلومــات الجغرافيــة  إحراز  و هــامــة    إنجــازاتمن تحن ق  لجنــة  تمكنــي ال – 50

المجلس على مدى السنوات اإلحدى عترة  أنابها بها العالمي، تمتيا مع الواليات التي على الصع د المكانية 
في  ندرات  البد من االعتراف بإســــــــــــهامات اللجنة في تعزيز   الماضــــــــــــية، على الرغم من محدودية المواردع وال

في ح ن أن التموـيل من خـار   و ع  إدارة المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة واســــــــــــــتخـدامهـا في البلـدان النـاميـةمجـال  
اســـتمرار توف ر ، فإن للبرامج  صـــ رة األجل  مة خيارات قي   ان الدول األعضـــاء يوفر تبرعات المندمة من  الم زانية وال 

اإلبار المت امل و أهداف التنمية المســتدامة عمليات اللجنة التي تر ز على ، ال ســيما ل  ن التمويل والدعم المســتدام 
 الدول األعضاءع فائدتها بالنسبة إلى للمعلومات الجغرافية المكانية ضرورع لتعزيز وضمان استمرار فعال تها و 

ــيع  لجنة وأهم تهاال دورا يســــــتمر نمو وب نم – 51 تنف   والية يؤدع  ، نطا هما على الصــــــع د العالمي وتوســــ
 هاالقيمة ال املة لعمل درة اللجنة على تحن ق من  إلى الحد   دعم أدائها دون أن يؤثر للك على الت لفةاللجنة و 

للمجلس  تابعة ه ئة فريية  تبارها  باعحان الو ي لتعزيز الترت بات المؤســـــــســـــــية للجنة  و د ع  عالتنف  و المعيارع  
بالمعلومات الجغرافية المكانية والجغرافيا وإدارة األراضـــــي والمواضـــــيع تصـــــلة  مســـــؤولة عن جميع المســـــائل الم

 لات الصلةع

ويجب أن ينترن إدرا  الدورة الســنوية للجنة في جدول مؤتمرات واجتماعات األمم المتحدة في إبار   - 52
االجتمـاعـات، مع الننـل الفورع بـ   المتعلنـة ســــــــــــــتحنـا ـاتاال ـامـل  إتـاحـة  اال تصـــــــــــــــادع واالجتمـاعي بـ المجلس  

ســــــــــــيا آللرســــــــــــم الخرائ      ناألمم المتحدة اإل ليم   ع مؤتمر اجتماعات و     المتاحة من جراء  لقســــــــــــتحنا ات
 ألمريكت نعلوالمحي  الهادئ و 

وت نولوجيـاتهـا  كـانيـة بت نولوجيـاتهـا وابت ـاراتهـا  المعلومـات الجغرافيـة الماعتمـاد  ويجـب االعتراف بـ ن   - 53
ال يزال يتـــــــــهد ننصـــــــــا  ب را في االهتما  ح ثما تمس  “المكان” ن عنصـــــــــر وب  مت اف زال غ ر  ي التمك نية ال 

، يمكننا الحصــــــــول على بيانات ةمكاني ال ةجغرافي من الناحية الالبيانات تحن ق ت امل من خقل و حاجة إليهع ال
ــاء، على  ت ه و ـتدعم  ـل مـا ننو  بـ  ــاعـد اآلخرين، بمـا في لـلك المجلس واـلدول األعضــــــــــــ اإلمكـاـنات تحن ق  ســــــــــــ

نظم بيانات مت املة و وية وموثو ة دييم وت وضــــــع تعزيز   عن مســــــؤوليةاليتحمل المجلس  و ع  االحقيقية لبياناته
ياســات  ســ وضــع ومصــنفة تســخر  وة المعلومات المســتندة إلى المو ع لضــمان  مناســبة التو  ي وعالية الجودة و 
 ومستندة إلى البياناتعاألدلة  ائمة على واتخال  رارات 

ــائها وال تزال ملتزمة بتعزيز إدارة المعلومات  - 54 و د حنني اللجنة، بموارد محدودة، قيمة  ب رة من  إنتـــــــ
ــع د الجغرافية المكانية ــتجابة بندر أكبر من الفعالية وال فاءة لالعالمي،   على الصــــــــ قحتياجات  من أجل االســــــــ

إبار ســـــــــــنداع، و تحن ق أهداف التنمية المســـــــــــتدامة،  من أجل  وعند العمل  2030خطة عا  ملحة المتعلنة ب ال
وتتطـلب اللجـنة    هـ ا االلتزا  المســــــــــــــتمرع  أن متطلـبات جـدـيدة تواكـب إال عجـائحـةالوتغ ر المـناخ، والتعـافي من  

ــاملة  س  فريية تابعة للمجلخبراء  ه ئة  باعتبارها   ،)أ( هيكل  يلي: ما وتتـــــــار ية التخال  رارات  تعتمد برائق شـــــ
ــاء؛  ــتر ة وتحديد االتجاهات بتوافق اآلراء مع جميع الدول األعضــــ ــر متــــ ــتدامو )ب( عنصــــ   ن خقل، مةاســــ

الم زانية العادية لضــــمان اســــتمرار التنســــ ق واالتســــاق، بما في للك في وضــــع المعاي ر  من موارد  تخصــــيص 
عـند دورات  ل اتاالجتمـاعـ المتعلـنة بـ   ســــــــــــــتحـناـ اتخقل االســــــــــــــتـفادة من االمن ،  و ) ( مكـاـنةوتنمـية الـندرات؛  

العمل    دعميمكنها من لجنة في وضــع ج د الللمجلس، ســت ون تابعة  ه ئة فريية  ومن خقل تعزيزها   عســنوية
 عن الر بأحد وضـمان عد  تخل    في مجال التنمية،لمجلس والدول األعضـاء البالغ األهمية ال ع ينو  به ا

 الجغرافية المكانيةعناحية من ال


