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لجنةةةةةب ال الاع المبندةةةةةب عةةةةة دا   المبل  ةةةةةا  
 الجغلافدب المكاندب على الصبيد البالمي 

 الدو   الباشل 

 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 

تطايق المبل  ا  الجغلافدةب المكةاندةب مي  جةاظ تن د   
 األ اضي وإدا تها

   
 المكاندب مي  جاظ تن د  األ اضي وإدا تهاتطايق المبل  ا  الجغلافدب   

  
  ذكل   ن األ انب البا ب  

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

ى التقرير الذي أعده فريق الخبراء المعن  بتنظيم األراضـــــ  وهدارتاا، والذي  ـــــيتا  باللغة الصـــــعيد العالم   ل
ــا ـلجـنـــــــة اـلخــبراء  ــد ـــــ ــة اـلـت  ـتـتعـاـــــ ــلـــــ ـــ كـيـــــــة  ات الصــــــــــــ ـــلحـــــــة الشــــــــــــ ــا ـفـقة عــلى الصــــــــــــ ــد  ـباـــــ اـلـت  قـــــ

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/ .) الــلــجــنـــــــة مـــــــدعــوة  لــى و
اإلحاطة علما بالتقرير وهلى  بداء رأياا بشــــــــــــــأن العمه الذي اضــــــــــــــطلم به فريق الخبراء وما أحر ه من تقد ، 

ف   لــا الجاود الت  بــذلاــا للــدعوة والتوييــة بمداتــا وفوااــد تنظيم األراضــــــــــــــ  وهدارتاــا بلعــاليــة و لــاءة،  بمــا
 طار اإلدارة اللعالة لألراض  من أجه اعتماده.ف    والنظر 

 
   جز التقليل  

ــا ــــــــــــــعــــــة المعقودة ف  نيويورك ف  اللترة من   ــا التــــ  لى  7اعتمــــــدت لجنــــــة الخبراء، ف  دورتاــــ
الذي نوَّ ت فيه بجاود فريق الخبراء المتواصـــــــــــلة للدعوة والتويية   9/107، المقّرر  2019آب/أغســـــــــــطس   9

بمداتا وفوااد تنظيم األراضـــــ  وهدارتاا بلعالية و لاءة من ضعل وضـــــم توجياات  ـــــيا ـــــاتية  ـــــاملة تمكن أن 
ترجم  لياـا الـدول األعءـــــــــــــــاء فيمـا تخ  الععقـة بين النـاة واألرا. ورحبـت اللجنـة بـاتخـا  فريق الخبراء 

بشكه يتسق مم اإلطار المتكامه للمعلومات الجغرافية المكانية وبإعداد المسارات اال تراتيجية التسعة   الجاود
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لإلطار فيما يتعلق بتطبيقاا على قطاع األراضـــــــــ . وفيما يتعلق بصـــــــــياغة  طار اإلدارة اللعالة لألراضـــــــــ ، 
د العالم ، وطلبت  لى اللريق العامه رحبت اللجنة بإدراج الملاهيم والناج المعامة المتلق علياا على الصــــعي

ال ــــــــــــــتخــدا  المعــايير المنط قــة المتلق علياــا دوليــار، وأقرت بــالحــاجــة  لى احترا  الحقو  الطبي يــة  أن يروج
 للشعوب األصلية ف  أراضياا وأقاليماا وموارد ا، فءعر عن تقاليد ا وعاداتاا.

أنشــــــطته، بما ف   لا التقد  الذي أحر ه ف  صــــــياغة ويقد  فريق الخبراء ف  التقرير معلومات عن  
ــعة النطا  مم الدول  ــاور عالمية وا ــــ ــ ، وما أعقي  لا من عملية تشــــ ــروع  طار اإلدارة اللعالة لألراضــــ مشــــ
األعءـاء والجاات صـاح ة المصـلحة المعنية. ويادف اإلطار، بمسـاراته التسـعة المتسـقة مم اإلطار المتكامه 

لمكانية،  لى توفير المرج ية والتوجيه للدول األعءـــــــــاء عند  نشـــــــــاء وتعديد وتنســـــــــيق للمعلومات الجغرافية ا
ورصــــد  دارتاا لألراضــــ  على الصــــعيد الوطن  أو دون الوطن . وف   ذا الصــــدد، أنجد فريق الخبراء  طار 

اء وتعتمده. اإلدارة اللعالة لألراضــــ ، الذي تقد   و يقة معلومات أ ــــا ــــية للتقرير، لك  تنظر فيه لجنة الخبر 
وبـاإلضـــــــــــــــافـة  لى  لـا، ينـاقت فريق الخبراء آليـات اال ــــــــــــــتلـادة من دليـه تنليـذ اإلطـار المتكـامـه للمعلومـات 

بوصــــــــله موردا مرج يا للحكومات لتقييم اإلدارة اللعالة لألراضــــــــ  وتصــــــــميماا وتخطيطاا   الجغرافية المكانية
ر واللوااـــــد التحويليـــــة اإلتجـــــابيـــــة وتتي  وتنليـــــذ ـــــا والحلـــــام علياـــــا بطريق تمكن من تحقيق أوجـــــه التغيي

 وا تدامتاا.  برا  ا

 
 


