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المسااااااااااداة االقتصاااااااااادمات وال    ات  الم ل  اا   
 الجغراف ت المكان ت 

   
 2022ي ل ه  / تم ز   22قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   

  
 [(E/2022/L.26) مقترح نظر فيه في جلسة عامة بناء على]
  

 ت زيز الترت با  ال الم ت إلدارة الم ل  ا  الجغراف ت المكان ت -  2022/24
 

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

الـي  ققر  الجمعـية   2012تموز/يولـيه    27المؤرخ   66/288إلى قرار الجمعـية الاـامـة   إذ مشااااااااا ر 
الاامة بموجبه الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة المانونة االمسـتقبا الي  نوـبو إليه ،  

ــاء الد ــاء والراــــــد في الموق  التي ققر فيها رؤســــ ول والحكوما  بأهمية البيانا  القائمة على تكنولوجيا الفضــــ
والمالوما  الجغرافية المكانية الموثوق بها بالنسـبة لرسـم السـياسـا  الاامة وولـ  البرامل وعمليا  الم ـار    

 في مجال التنمية المستدامة،

الي  اعتمد  فيه   2015قيلول/سبتمبر   25المؤرخ  70/1إلى قرار الجمعية الاامة   وإذ مش ر أمضا 
ــتدامة لاا  االجمعية الاامة الوثيقة المانونة   ــلم بالحاجة   2030تحو ا عالمنا: خطة التنمية المســـــــ ، التي تســـــــ

انا  وجودتها وحســــن توقيتها وتوــــنيفها  إلى نهل جديدة للحوــــول على البيانا  وتكاملها، لتحســــين توافر البي 
  لدعم تنفيي خطة التنمية الجديدة على جمي  المســــــــتو ا ، بامســــــــتفادة مما يتاح من بيانا  واســــــــاة ومتنوعة، 

ي ـــــما مالوما  عن راـــــد األر  ومالوما  جغرافية مكانية، م  لـــــماي الســـــيطرة الو نية على زما   بما
 ،األمور في سياق دعم تحقيق التقد  وراده

https://undocs.org/ar/E/2020/L.3
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــتدامة لاا   وإذ مقر  ــندا  للحد من مخا ر الكوار  للفترة 2030بأي خطة التنمية المســــــ ، وإ ار ســــــ
ــاموا(( 1) 2015-2030 ــار ســـــــــ ــغيرة النامية )مســـــــــ ، والخطة  ( 2) ، وإجراءا  الاما الماجا للدول الجزر ة الوـــــــــ

ا في النهل الجديدة اـــــكوو تدعو ب ـــــكا م لبا فيه إلى اتخام إجراءا  منســـــقة عالمي   ( 3) الحضـــــر ة الجديدة
للحوـول على البيانا  وتكاملها وفي اسـتخدا  المالوما  الجغرافية المكانية من قجا التنمية المسـتدامة والحد  

 من مخا ر الكوار ، وتاز ز توافر منابر البيانا  الجغرافية المكانية وإمكانية الواول إليها،

إ ـار  االمانوي    2015شــــــــــــــبـا /فبراير    26المؤرخ    69/266قهميـة قرار الجمعيـة الاـامـة    وإذ يؤكا  
الي  دعت فيه الجمعية الاامة إلى تاز ز التااوي الدولي    مرجاي جيوديسي عالمي لخدمة التنمية المستدامة

رافـية المكـانـية، وزـ ادة بـناء  والمتاـدد األ را  ب ــــــــــــــأي الجيوديســـــــــــــــيا، بمـا في مـل  التـبادل الحر للبـياـنا  الجغ
، على قساس  وعي، والمساهما  الدولية  القدرا  في البلداي النامية، وول  الماايير وامستخداما  الموحدة

اإل ــار المرجاي الاــالمي وتكبيا بيــانــاتــه اإلقليميــة من خول اةليــا  الو نيــة ما  الوــــــــــــــلــة والتاــاوي  في
 اإلقليمي والدولي والحكومي الدولي،

  2011تموز/يوليه   27المؤرخ   2011/24إلى قرار المجلا امقتوــــــــــاد  وامجتماعي   إذ مشااااااا رو  
ــأ المجلا بموجبه لجنة الخبراء المانية بادارة المالوما  الجغرافية المكانية على الوــــــايد الاالمي،  الي  قن ــــ

سـتول الدول األعضـاء  وفقا لوختوـااـا  الواردة في مرفق القرار، لكي ت ـكا منتدل للتنسـيق والحوار على م
 والمنظما  الدولية ما  الولة وفيما بينها،

تموز/يوليه  27المؤرخ  2016/27إلى قرار المجلا امقتوـــــــــاد  وامجتماعي   وإذ مشاااااا ر أمضااااااا 
الي  قرر فيه    المالوما  الجغرافية المكانيةتاز ز الترتيبا  المؤســــــــــــســــــــــــية في مجال إدارة  االمانوي    2016

ــفها الهي ة المانية بالمالوما  الجغرافية المكانية التي تتأل   ــي  وتاز ز ومية لجنة الخبراء بواـــ المجلا توســـ
من خبراء حكوميين، دوي قي يؤثر ملــ  على التكلفــة، ودعــا اللجنــة إلى تقــديم تقر ر عن جمي  المســـــــــــــــائــا  

 المالوما  الجغرافية المكانية والموالي  ما  الولة،المتولة بالجغرافيا و 

الحاجة إلى تاز ز التنســــــــيق وامتســــــــاق   2016/27إلى قي المجلا قكد في قراره    وإذ مشاااااا ر كذل  
ئا من بينها بناء القدرا ،  مجال إدارة المالوما  الجغرافية المكانية على الوـــــــــايد الاالمي ب ـــــــــأي مســـــــــا في

وولــــــــــــــ  الماـايير، وجم  البـياـنا ، وتاميم البـياـنا ، وتـبادل البـياـنا ، وقهمـية تاز ز بـناء القـدرا  في مجـال  
 إدارة المالوما  الجغرافية المكانية والتكاما اإلحوائي م  الولة، وم سيما في البلداي النامية،

على قي التمو ا والدعم المســـــــتدامين،  2016/27راره إلى قي المجلا كرر التأكيد في ق  وإذ مشااااا ر 
وم ســــــــــــــيمـا من قجـا عملـيا  لجـنة الخبراء التي تركز على قهـدا  التنمـية المســـــــــــــــتدامـة، قمر مطلو  لتاز ز  

تقديم التبرعا ، و لب  ولـــــــــماي اســـــــــتمرار فاالية اللجنة، وشـــــــــج  الدول األعضـــــــــاء في هيا الوـــــــــدد على 
ناحية قخرل إلى األمين الاا  قي يســــــــاى إلى ح ــــــــد موارد إلــــــــافية، عن  ر ق قدوا  منها الوــــــــناديق  من

امسـت مانية والموـادر األخرل، حسـب امقتضـاء، وشـج  الدولة األعضـاء على النظر في إعارة الخبراء، لدعم 
 قن طة اللجنة،

 __________ 

 ، المرفق الباني.69/283قرار الجمعية الاامة  (1) 
 ، المرفق.69/15قرار الجمعية الاامة  (2) 
 ، المرفق.71/256قرار الجمعية الاامة  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/266
https://undocs.org/ar/A/RES/69/266
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
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
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حز راي/يونيه  8المؤرخ  2022/3وـــــــــــاد  وامجتماعي إلى قرار المجلا امقت   وإذ مشااااااا ر أمضاااااااا 
لــــــــــــــماي قي يكوي الاما في مجال اإلحوــــــــــــــاءا  والبيانا  متكيفا م  النظا  اإليكولوجي  االمانوي    2022

اإلحوائية والجغرافية المكانية  الي  سلم فيه المجلا بأهمية تكاما المالوما   اإلحوائي والبياناتي المتغير
لتوفير ســــبا الواــــول في الوقت المناســــب إلى بيانا  عالية الجودة وموثوقة ومناســــبة، مســــتقاة من موــــادر  

 بيانا  تقليدية وجديدة على السواء،

ــانيـــة   وإذ يالحظ  ع التقاا ير  ــالمي األول للمالومـــا  الجغرافيـــة المكـ ــدة الاـ عقـــد مؤتمر األمم المتحـ
 ، وإعوي موغان اي الي  ادر في ختا  المؤتمر،2018الوين، في ت ر ن الباني/نوفمبر    ديكينغ، في

ــاء مركز األمم المتحدة الاالمي للماار    مساااال وإذ    بالجهود المطردة التي تبيلها لجنة الخبراء إلن ــــ
ــي الاالمي في حر   ــين، ومركز األمم المتحدة للتميز الجيوديسـ وامبتكارا  الجغرافية المكانية في ديكينغ، الوـ

 وشــاملة للجمي ة منفتحة وشــفافة  األمم المتحدة في بوي، قلمانيا، وبأنه من شــأي كو المركز ن قي يتي ، بطر ق
قائمة على الم ـــــاركة، فراـــــا لتطو ر وتوســـــي  نطاق القدرا  والكفاءا  واإلمكانا  الجغرافية المكانية على و 

  الوايد الاالمي، ولتاز ز ترتيبا  إدارة المالوما  الجغرافية المكانية في البلداي، وم سيما البلداي النامية،

واـلي    ( 4) اـلي  اعتمـدـته لجـنة الخبراء في دورتهـا الحـادـية ع ــــــــــــــرة 11/101ـبالمقرر    وإذ مح ط علماا 
ياتر  بمـا حققـته اللجـنة من إنجـازا  كبيرة وـبأهميتهـا المتزاـيدة، حـيم كـاـنت لمســــــــــــــارا  عملهـا المتاـددة  ـثار 

لو نية على إيجابية والــــــحة على كا من الم ــــــهد الجغرافي المكاني على الوــــــايد الاالمي وبرامل التنمية ا
مدل الســــــــنوا  الا ــــــــر المالــــــــية، وهي بحاجة إلى إمدادها بالموارد بوــــــــورة مســــــــتدامة لتوجيه ودعم الدول  
ــاء بفاــاليــة في جهودهــا الراميــة إلى بنــاء قــدرا  متكــاملــة في مجــال المالومــا  الجغرافيــة المكــانيــة   األعضـــــــــــــ

 المستقبا والمحافظة عليها، في

ســـــنوا ، عن تنفيي القرار   خمام تقر ر، في موعد م يتجاوز إلى قي المجلا  لب تقدي  وإذ مشاااا ر 
وعن الجهود المتوااــلة التي تبيلها لجنة الخبراء للاما م  اللجنة اإلحوــائية وم  منظومة األمم   2016/27

ــائـية، والنظر، المتحـدة برمتهـا، ولتحقيق التكـامـا بين نظم المالومـا  الج غرافـية المكـانـية والمالومـا  اإلحوــــــــــــ
 هيا السياق، في تاز ز الترتيبا  المؤسسية للجنة، في

بـالتقر ر ال ــــــــــــــامـا للجنـة الخبراء المانيـة بـادارة المالومـا  الجغرافـية    ويح ط علماا  يرحا  - 1 
ــايد الاالمي ــي   ( 5) المكانية على الوـ ــسـ ــأي نظر اللجنة في تاز ز الترتيبا  المؤسـ ة للجنة على وجه التحديد،  ب ـ

 وإدارة المالوما  الجغرافية المكانية على الوايد الاالمي عموما؛

ـباإلنجـازا  التي حققتهـا لجـنة الخبراء والتقـد  اـلي  قحرزـته في مجـال إدارة المالومـا   مقر - 2 
الجغرافية المكانية على الوــــــــايد الاالمي، وبمســــــــاهمتها في تاز ز قدرا  إدارة المالوما  الجغرافية المكانية 

 واستخدامها في البلداي النامية؛

ــاء وللجهود المبيولة للتمو ا من خارج الميزاني   م رب عن تق يره - 3  ة المقد  من الدول األعضـ
لتاب ة موارد إلــــــافية، بســــــبا منها الوــــــناديق امســــــت مانية وإعارة الخبراء وغير مل  من الموــــــادر، حســــــب  

 امقتضاء، من قجا دعم قن طة لجنة الخبراء؛

 __________ 

 (، الفوا األول، الفرع باء.E/2022/46) 26، الملحق رقم 2022الوثائق الرسمية للمجلا امقتواد  وامجتماعي، انظر  (4) 

 (5) E/2022/68.المرفق ، 

https://undocs.org/ar/E/RES/2022/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2022/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/2022/46
https://undocs.org/ar/E/2022/68
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لياتها  قهمية تاز ز وتو يد فاالية لجنة الخبراء، وم ســــــــــــيما من قجا إنجاز عم  مكرر تأك   - 4 
التي تركز على قهـدا  التنمـية المســـــــــــــــتدامـة واإل ـار المتكـامـا للمالومـا  الجغرافـية المكـانـية، من قجـا تاز ز  

 ولماي استمرار فااليتها وفوائدها لوال  جمي  الدول األعضاء؛

بــأي تنفيــي وميــة لجنــة الخبراء واســــــــــــــتــدامتهــا دوي إمــدادهــا بتمو ــا ودعم كــافيين   سااااااااال م - 5 
كن التنبؤ بهما، قمر يحد، في ظا اســـــتمرار تزايد وتوســـــ  دور اللجنة ووجاهتها على الوـــــايد ومســـــتدامين يم

 الاالمي، من إمكانا  امستفادة من القيمة الكاملة لاما اللجنة المعيار  والتنفيي ؛

تاز ز الترتيبا  المؤســــســــية للجنة الخبراء بوــــفتها هي ة فرالية للمجلا امقتوــــاد    مقرر - 6 
ــي   وامجتماعي مكلفة بجمي  المســـــــــــــائا المتوـــــــــــــلة بالمالوما  الجغرافية المكانية والجغرافيا وإدارة األرالـــــــــــ

 والموالي  ما  الولة، وفقا لوختوااا  المرفقة بهيا القرار؛

ــياق    مقرر أمضاااااا - 7  قي يازز عما لجنة الخبراء، و طلب إلى األمين الاا  قي يحدد، في ســــــ
لتحقيق ملـ ، في حـدود الموارد المتـاحـة، بمـا في ملـ  إن ــــــــــــــاء قمـانـة للجـنة  مقترحـه المقبـا للميزانيـة، خيـارا   

 مكرسة لاما اللجنة المعيار  والتنفيي  في مجال إدارة المالوما  الجغرافية المكانية على الوايد الاالمي؛

إدراج الدورة الســــنو ة للجنة الخبراء في الجدول الااد  للمؤتمرا  وامجتماعا  التي   يؤك  - 8 
اقدها األمم المتحدة في إ ار المجلا امقتوـاد  وامجتماعي، م  توفير خدما  خااـة إلدارة المؤتمرا ، ت 

 والترجمة ال فو ة، والدعم الكاما للدورة السنو ة للجنة في حدود الموارد المتاحة.

   34الجلسة الاامة 
 2022 يوليه/تموز 22

 

  



E/RES/2022/24  ت زيز الترت با  ال الم ت إلدارة الم ل  ا  الجغراف ت المكان ت 
 

22-11746 5/6 

 

 المرفق   

 (6)الم ن ت بإدارة الم ل  ا  الجغراف ت المكان ت على الص    ال المي اختصاصا  لجنت الخ راء    

 األه اف والمهام   

تتمبا قهدا  ومها  لجنة الخبراء المانية بادارة المالوما  الجغرافية المكانية على الوــــايد الاالمي  - 1
ــد  للتحديا  الاالمية )اللجنة(، في إ ار رؤ ة تتوخى تبو ئ المالوما  الجغرافية المكانية موقاا يتي    التوــــــ

 ، فيما يلي:2030بفاالية، ودعما، على وجه التحديد، لخطة التنمية المستدامة لاا  

تاما في إ ار السـياسـا  والترتيبا  المؤسـسـية المتفق عليها، وبوـفتها جماعة ممارسـين   )ق( 
  والموارد الجغرافية المكانية مترابطة على الوــــايد الاالمي، من قجا توفير القيادة لضــــماي تنســــيق المالوما

والحفاظ عليها والواــــــول إليها وإتاحة القدرة على تســــــخيرها من قبا الدول األعضــــــاء والمجتم  إليجاد حلول  
 مستدامة لمسائا التنمية امجتماالية وامقتوادية والبي ية؛

توفر منتدل للتنسـيق والحوار م  الدول األعضـاء واللجاي اإلقليمية وال ـبكا  الموالـيعية   ) ( 
ــلة وفيما بينها ب ـــــــــــــأي تاز ز التااوي في ميداي إدارة المالوما   التاباة للجنة والمنظما  الدولية ما  الوـــــــــــ

أي إنتاج واســــــــتخدا  الجغرافية المكانية على الوــــــــايد الاالمي، وتتخي قرارا  م ــــــــتركة وتحدد التوجها  ب ــــــــ 
 المالوما  الجغرافية المكانية لمن ق ر السياسا  الو نية واإلقليمية والاالمية؛

تقترح خطط عما ومبادئ توجيهية بغية تاز ز األ ر والمبادئ والســـــــياســـــــا  واألســـــــاليب   )ج( 
ــغيا البيني للبيانا  والخدما  الجغر  ــتركة الوزمة لقابلية الت ـــــــــــ افية المكانية وقابلية واةليا  والماايير الم ـــــــــــ

 تبادلها؛

توفر منبرا لولـ  اسـتراتيجيا  فاالة ب ـأي كي ية بناء وتاز ز القدرا  الو نية فيما يتالق  )د( 
بالمالوما  الجغرافية المكانية، وم ســيما في البلداي النامية، وتقو ، في هيا الوــدد، بمســاعدة البلداي المهتمة 

   الجغرافية المكانية والتكنولوجيا والخدما  التمكينية التي تستند إليها؛على تطو ر كاما إمكانا  المالوما

تاما على تحســين توافر عمليا  البيانا  والمالوما  الجغرافية المكانية وجودتها وحســن   )هـ( 
ة  وغيرها من ق ر التنمية الاالمية ما  الول  2030توقيتها وتونيفها لدعم تنفيي خطة التنمية المستدامة لاا  

 القائمة على توافق اةراء والمستدامة على جمي  المستو ا ؛

تقو  بتجمي  وتاميم قفضـــــــــــــــا ممــارســـــــــــــــا  وخبرا  الهي ــا  الو نيــة واإلقليميــة والــدوليـة   )و( 
بخوــــوم المالوما  الجغرافية المكانية فيما يتوــــا بجملة قمور منها اإلدارة المتكاملة للمالوما  الجغرافية  

لقانونية، ونمامج اإلدارة، والماايير التقنية، بما يســــــــهم في إن ــــــــاء ق ر جغرافية مكانية المكانية، والوــــــــكوو ا
وإحوـــــائية وبنى تحتية للبيانا  على الوـــــايد الو ني، م  إتاحة المرونة في اســـــتحدا  األن ـــــطة الجغرافية  

 المكانية وفقا لألولو ا  الو نية؛

الو نية والدولية األخرل، مبا تضـــــــــــمن التااوي المتادد التخوـــــــــــوـــــــــــا  م  الجماعا    )ز( 
 قخوائيي اإلحواء، في قياس ووا  المجتم  وامقتواد والبي ة؛

 __________ 

 .2011/24تحديم لوختوااا  التي اعتمدها المجلا امقتواد  وامجتماعي في قراره  (6) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2011/24
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 تقد  التقار ر إلى المجلا امقتواد  وامجتماعي عن المسائا المتولة بوميتها؛ )ح( 

األخرل في و نبغي للجنــة، في قدائهــا لمهــامهــا، قي تســــــــــــــتفيــد من الامــا القــائم للمنتــديــا  واةليــا    - 2
 ميادين إدارة المالوما  الجغرافية المكانية والتنمية اإلحوائية وامبتكار، وقي تتخيه منطلقا لاملها.

 
 ال ض يت والتك ين و  ة ال ض يت   

ــاء. و مكن لخبراء - 3 من المراقبين لــدل الجمعيــة   تتــأل  اللجنــة من خبراء من جمي  الــدول األعضـــــــــــــ
وســــا  األكاديمية والوــــناعة قي ي ــــاركوا بوــــفة مراقبين في اجتماعا  اللجنة.  المنظما  الدولية واألو  الاامة

وتســـاى الدول األعضـــاء، لدل تايين ممبليها الو نيين، إلى اختيار خبراء مو  ماار  محددة متوـــلة بادارة  
 .( 7) المالوما  الجغرافية المكانية وميادينها الاديدة المترابطة

ها ثوثة رؤســاء م ــاركين على األكبر ومقررا واحدا خول كا دورة، وتنتخب اللجنة من بين قعضــائ  - 4
 م  مراعاة التوازي الجغرافي والتمبيا.

يجوز للجنة قي تن ـــــــئ، متى دعت الحاجة، قفرقة خبراء وقفرقة عاملة قو لجانا فرالية غير رســـــــمية  - 5
 رفياة المستول لماالجة مسائا محددة تتوا ببرنامل عملها.

 
 م  التقارير إجراءا  تق    

 تقد  اللجنة تقار رها إلى المجلا امقتواد  وامجتماعي. - 6

 
 وت رة عق  االجتماعا    

ــافية   - 7 ــنة لمدة ثوثة قيا ، و جوز لها قي تاقد اجتماعا  إلــــــــ تجتم  اللجنة عادة مرة واحدة في الســــــــ
 الظرو  امستبنائية، حسب امقتضاء. في

 
 األ انت   

من ال ـــــــــعبة اإلحوـــــــــائية في إدارة ال ـــــــــؤوي امقتوـــــــــادية وامجتماالية وقســـــــــم   تتلقى اللجنة الدعم - 8
 المالوما  الجغرافية المكانية التاب  لمكتب تكنولوجيا المالوما  وامتوام .

 
 وثادق االجتماعا    

ت ــــــــــــــمــا وثــائق امجتمــاعــا  جــدول األعمــال، وتقر ر اللجنــة عن قعمــال دورتهــا، وتقــار ر اللجــاي  - 9
ــيعية التاباة للجنة، والتقار ر والميكرا  التقنية التي تادها قفرقة الخبراء واألفرقة   ــبكا  الموالـــــ اإلقليمية وال ـــــ

وغير مل  من الوثائق ما  الوــلة التي الااملة قو اللجاي الفرالية الرفياة المســتول، وميكرا  األمانة الاامة، 
 .يادها خبراء قو قفرقة خبراء من الخارج

 

 __________ 

ــيا  األر  )الجيوم  ( 7)   ــم الخرائط وعلم الالو  الجغرافية المكانية، وعلم ر الـ ــيا، ورسـ ــ ، والجغرافيا، وإدارة األرالـــي، والجيوديسـ اتيكا(، والمسـ
 الخرائط، وامست اار عن باد، والهيدروغرافيا وعلم البحار والمحيطا ، ونظم المالوما  البر ة/البحر ة والجغرافية، والالو  البي ية. 


