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لجنة  البراا  المننةة  رةرداال المنلومةاج الجياااةة  الم ةانةة   
 على الصنةد النالمي  

 الدوال الناشال
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت  6البند 
 إطاا ماجني جةودةسي عالمي

   
 إطاا ماجني جةودةسي عالمي   

  
 مذ ال من األمان  النام   

 
تتشرف األمانة العامة بأن توجه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على  

بها الصـعيد العالم  للى التررير الي  أعدته اللجنة الررعية المعنية بالجيوديسـيا، والي  سـيتاا باللغة الت  ق دم 
 /http://ggim.un.org/meetingsفرط على الصـــــرحة الشـــــبكية يات الصـــــلة الت  تتعهد ا لجنة الخبراء  

GGIM-committee/10th-Session/ لى لبــداء آرا هــ ا (. واللجنــة مــدعوة للى اةحــاطــة علمــا بــالتررير واا
ــأن التردم الي  أحر ته اللجنة الررعية ف  جهود ا المبيولة لتلبية طلبات محددة من اللجنة، والتردم الجار   بشـ
ف  وضــــــــح خطة لتحرية اســــــــتدامة اةطار المرجع  الجيوديســــــــ  العالم  ونوعيته على المد  الطويل ويلك 

 .بإدخال تحسينات على خمسة من مجاالت التركي 
 

 موجز التقاةا  
 آب/ 9للى  7خــيت لجنــة الخبراء، ف  دورتهــا التــاســــــــــــــعــة المعرودة ف  نيويورك ف  الرترة من ات  

ــ  الدول   9/104، المررر 2019 أغســـــــــــــطس الي  أيدت فيه الموافرة على اعتماد النظام المرجع  األرضـــــــــــ
ــية العلمية  ــرهما معيار التطبيرات الجيوديســـــــــــ والجغرافية المكانية واةطار المرجع  األرضـــــــــــــ  الدول  بوصـــــــــــ

والتشـــــــغيلية. وأشـــــــادت بالجهود الت  تبيلها اللجنة الررعية الســـــــتكشـــــــاف عدد من الطرا ة لتحرية التوا ن بين  
الرؤية الطويلة األجل واالســــــتررار والمتطلبات التشــــــغيلية ل طار المرجع  الجيوديســــــ  العالم ، بما ف  يلك 

ــاء مرك  تمي   جيوديســــــــــ  عالم  بالتعاون  مح اللجنة. وأحاطت اللجنة علمًا بالطلب الموّجه للى اللجنة لنشــــــــ
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الررعية أن تواصـــل كرالة لجراء مشـــاورات واســـعة النطاة بشـــأن طرا ة لعداد ورقة الموقف المتعلرة بموضـــو  
نشـــــــــاء تعاون عالم  واكتســـــــــاب فهم أفضـــــــــل لكيرية تنريي المتطلبات  الحوكمة والتردم المحر  ف  لعداد ا، واا

جعت اللجنة الررعية على مواصــــــلة التشــــــاور بشــــــأن التنريي العمل  للمرك ، العملية وا لتشــــــغيلية ل طار. وشــــــ 
ف  يلك طرا ة المرك  ومهامه وترتيباته المالية وبرنامج عمله، بالتنســـــية المباشـــــر مح اللجنة وبالتنســـــية  بما

 جية ف  الجهود المبيولة.مح الجهات المعنية الجيوديسية األخر  صاحبة المصلحة من أجل تالف  اال دوا

وتـردم اللجـنة الررعـية ف  التررير معلوـمات عن أنشـــــــــــــطتـها، بـما ف  يـلك تـردمـها المحر  بشــــــــــــــأن ورـقة   
الموقف المتعلرة بالحوكمة عند النظر ف  اســـــتدامة اةطار المرجع  الجيوديســـــ  العالم  ونوعيته ف  عالم يروم 

المرتبطة به. ومن  يه المسـا ل االفترار  للى الهياكل األسـاسـية   على مواقح محددة بشـكل مت ايد والمسـا ل المعردة 
ــا مة العينية، ونر  التعاون   ــول ف  بعا المناطة، واالعتماد على المســ ــية، وضــــعف لمكانية الوصــ الجيوديســ
والتنســــــية. وف   يا الصــــــدد، تردم اللجنة الررعية وجهة نظر ا بغية تحرية اســــــتدامة اةطار ونوعيته على األمد  

طويل بإدخال تحســـــــــــينات على مجاالت التركي  الخمســـــــــــة التاليةا الحوكمة، بما ف  يلك التعاون والتنســـــــــــية   ال 
ــية  والتدريب المتعلة بالت ريف، وبناء الردرات  والتوعية   ــية الجيوديســــ ــاســــ ــات والمعايير  والهياكل األســــ ــياســــ والســــ

مكانية الوصـول لليه على  واالتصـال. وتوج  اللجنة طا رة من عناصـر العمل لضـمان اسـتررار اة  طار ونوعيته واا
األمدين الطويل والرصـــــــير على نطاة جميح مجاالت التركي  الخمســـــــة. وتردم اللجنة الررعية ف  التررير أيضـــــــا  

 معلومات مستكملة للى اللجنة عن طرا ة لنشاء مرك  تمي   جيوديس  عالم . 
 


