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 األول  الفصل 

 التي أو  فيها  البت  واالجتماعي   االقتصاااااادي   المجلس   من  تتطلب  التي   المساااااائل   
 إليها  انتباهه  يوّجه 
 

 العتماده  المجلس  إلى  مقدم مقرر  مشروع -  ألف 

  المجلس العالمي الصأأأأأأأأأأعيد على  المىانية  الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء  لجنة توصأأأأأأأأأأي - 1
 :التالي  المقرر مشروع  داعتماد واالجتماعي االقتصادي

 
 عن  العاالمي  الصاااااااااعياد   على   المكاانياة   الجغرافياة   المعلوماات  باإدارة   المعنياة  الخبراء   لجناة   تقرير    

   انعقادها   ومواعيد   للجنة،   عشرة   الثانية   للدورة   المؤقت   األعمال   وجدول   عشرة،   الحادية   دورتها 

  واالجتماعي: االقتصادي المجلس إق  

 المىأأانيأأة  الج راميأأة  المعلومأأار  دأأةدارة  المعنيأأة  الخبراء  لجنأأة  يتقرير  علمأأا  يحيط )أ(  
 (؛E/2022/46) عشرة الحادية  دورتها عن  العالمي الصعيد على

  في  المتحأأدة  األمم  مقر  في  الخبراء  للجنأأة  عشأأأأأأأأأأأأأأرة  الثأأانيأأة  الأأدورة  ُتعقأأد  أق  يقرر )ب(  
  ؛2022 آب/أغسطس 5 إلى 3 من الفترة في  نيويورك

 على  ووثأائقهأا  الخبراء  للجنأة  عشأأأأأأأأأأأأأأرة  الثأانيأة  للأدورة  المؤقأت  األعمأال جأدول  ُيقر )ج(  
  :أدنا   المبين النحو

 
  المكانية   الجغرافية   المعلومات  بإدارة   المعنية   الخبراء   للجنة   عشاااااااارة   الثانية   للدورة   المؤقت   األعمال   جدول   

 العالمي   الصعيد   على 

 المىتب  أعضاء انتخاب - 1

  أخر   تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - 2

 المىانية  الج رامية المعلومار إلدارة العالمية  الترتيبار  تعزيز - 3

 المستقبل  في المىانية الج رامية المعلومار  ييئة تحديد - 4

 العالمي  الصعيد على المىانية الج رامية دالمعلومار المتعلقة الخطة في اإلقليمية اللجاق إسها. - 5

 الصأأأأأأأأأعيد على يةالمىان   الج رامية دالمعلومار المتعلقة  الخطة  في  المواتأأأأأأأأأي ية الشأأأأأأأأأبىار  إسأأأأأأأأأها. - 6
  العالمي 

  المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل اإلطار - 7

  العالمي  الجيوديسي المرجعي اإلطار - 8

  المستدامة  التنمية ألغراض المىانية الج رامية المعلومار استخدا. - 9
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 المعلومأار  من  وغيرهأا  اإلحصأأأأأأأأأأأأأأائيأة  والمعلومأار  المىأانيأة  الج راميأة المعلومأار  يين  التكأامأل تحقيق -  10
  الصلة  ذار

  وإدارتها  األراتي تنظيم مجال في المىانية الج رامية المعلومار تطبيق -  11

  دالكوارث  المتعلقة المىانية الج رامية والخدمار المعلومار -  12

 البحرية  المىانية الج رامية المعلومار -  13

 المرج ية  دالبيانار المتصلة المسائل ذلك في  دما والقانونية، السياساتية األطر -  14

 المىانية  الج رامية دالمعلومار المعنية العالمية الدوائر أجل  من  معايير  واعتماد  تنفيه -  15

 الج رامية  داألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق مع  التعاوق  -  16

 البرامج  إدارة  عن  التقرير -  17

 انعقادها  ومواعيد عشرة الثالثة للدورة المؤقت األعمال جدول -  18

 عشرة   الثانية دورتها عن الخبراء لجنة  تقرير -  19
 

رات -  باء     إليها  المجلس  انتباه يوّجه  التي  المقرَّ

 الخبراء: لجنة اتخهتها التي التالية المقررار إلى المجلس انتبا  ُيوجه - 2

 
 101/ 11  المقرر    

 المكانية   الجغرافية   المعلومات   إدارة   تعزيز    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  (،E/C.20/2021/4  )انظر  الموسأأأأأأأأأأأأأأع  والمىتأأب  العأأامأأة  األمأأانأأة  يتقرير  رحبأأت )أ(  
 واسأأأأأأأأتراتيجية عملية  خطوار اتخاذ  مواصأأأأأأأألة في  المبهولة  الكبيرة دالجهود التقدير  مع علما  وأحاطت
 الدول لفائدة  الصأأألة  ذار الترادط  وأوجه  المىانية  الج رامية  المعلومار إدارة  وتعزيز مناصأأأرة  أجل من

 المؤرخ  2016/27  واالجتماعي  االقتصأأأادي  المجلس دقرار عمال  اللجنة والية  مع تمشأأأيا األعضأأأاء،
 ؛2016  تموز/يوليه 27

  مجال  في الوطنية  القدرار  يناء  وتعزيز لتحسأأأأأأين المبهولة دالجهود  علما  أحاطت )ب(  
  إتاحة  يينها من دطرق  النامية،  البلداق سأأأأأأأأيما  وال البلداق، في  لتعاوق وا المىانية  الج رامية المعلومار
 تلك إتاحة تأأأأأأأأماق إلى  والحاجة  للتمويل، وآليار  خيارار عدة  خالل من الميزانية  عن  خارجة  موارد
  مجأال  في  الرقميأة  الفجوة  اتسأأأأأأأأأأأأأأاع  تجنأب  إلى  الراميأة  الجهود  لزيأادة  شأأأأأأأأأأأأأأفأاميأة  أكثر  دطريقأة  الموارد

 الجهود؛ ازدواجية وتجنب المىانية الج رامية المعلومار

  حيأأث  المتزايأأدة،  وبأألهميتهأأا  كبيرة  إنجأأازار  من  الخبراء  لجنأأة  حققتأأه  دمأأا  اعترفأأت )ج(  
 على  المىاني  الج رافي المشأأأأهد من كل على  واتأأأأحة  إيجايية آثار المتعددة  عملها  لمسأأأأارار كانت
 إلى تحتاج  ولكنها  الماتأأأأأأية، العشأأأأأأر  السأأأأأأنوار مد  على الوطنية  التنمية وبرامج العالمي الصأأأأأأعيد
 يناء إلى الرامية جهودها في دفعالية األعضأأاء  الدول ودعم لتوجيه  مسأأتدامة دصأأورة  دالموارد إمدادها
 عليها؛ والمحافظة المستقبل في المىانية الج رامية المعلومار مجال في متكاملة قدرار
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  أقو    مىانية  ج رامية  ييئة  تهيئة  سأأأأأأأأبل في تنظر  الخبراء  لجنة  دلق  علما    أحاطت )د(  
  الج رامية المعلومار  وكاالر تحديث لتشأأأأأأأجيع  شأأأأأأأامل  يرنامج ذلك في دما  العالمي، الصأأأأأأأعيد على
 النامية؛ للبلداق المتنامية المىانية الج رامية االحتياجار وتلبية الوطني الصعيد  على المىانية

 المىأانيأة، الج راميأة للمعلومأار  الثأاني  العأالمي  المتحأدة  األمم  مؤتمر  دعقأد رحبأت )ه(  
  خل   أحأأد  يترك  أال  ينب ي  المىأأانيأأة:  الج راميأأة  دأأالمعلومأأار  العأأالميأأة  القريأأة  تعزيز”  وموتأأأأأأأأأأأأأأوعأأه

 مركز في ،2022 األول/أكتوبر  تشأأأأأرين 14 إلى 10 من الممتد األسأأأأأبوع في عقد  المقرر ،“الركب
 العلو.  وزارة  خالل  من الهند حىومة وتسأأأأأتضأأأأأيفه الهند،  أداد، حيدر  في للمؤتمرار الدولي أداد حيدر

 لها؛ التادعة  والتكنولوجيا

  واالجتماعية  االقتصأأأأأأأأادية  الشأأأأأأأأؤوق   إدارة  تبهلها التي للجهود  تقديرها عن  أعربت )و(  
  تميز  ومركز الصأأأأأأأأأأأأين،  ديىينغ، في المىانية  الج رامية وااليتكارار للمعارف عالمي  مركز  إلنشأأأأأأأأأأأأاء
 دطريقة  يتيح، أق  المركزين كال شألق  ومن  ألمانيا؛  يوق، في  المتحدة األمم حر. في عالمي  ديسأيجيو 
 الصأعيد على  المىانية  الج رامية  واإلمىانار  والكفاءار  القدرار  وتوسأيع  لبناء فرصأا  وشأفافة، منفتحة
 النامية؛ البلداق سيما وال البلداق، في المىانية الج رامية المعلومار إدارة  ترتيبار  وتعزيز العالمي،

 من  ملموسأة  مسأاهمار   لتقديمهما   وهولندا  السأويد   حىومتي  لجهود   تقديرها   عن   أعربت  )ز(   
  على  األعضأأأأأأأاء  الدول   وشأأأأأأأجعت  الخبراء،   لجنة  عمل   يرنامج   لدعم  دعد  عن   يعملوق   موظفين  إعارة   خالل 
 الحالية   الطرائق  اسأتدامة  تكفل   ال  التي   العملية  الوسأائل   في  والنظر   الميزانية  عن   خارجة   مماثلة  موارد   تعبئة 
 المستقبل؛   في   الموارد  توفير   واستقرار   عملياتها   استراتيجي   دشىل  أيضا   تعزز   يل   فحسب،  اللجنة   لعمل 

 الزمني  الجأأدول  إلعأأداد  العأأامأأة  واألمأأانأأة  المىتأأب  اتخأأههأأا  التي  دأأالمبأأادرة  رحبأأت )ح(  
  المجلس  دورة إلى  سأأأأأأأأأيقد. الهي  الخبراء  للجنة  المقترح  للتقرير الرئيسأأأأأأأأأية  والعناصأأأأأأأأأر  العمل  وطرائق

 المىتب من  يتلل   مخصأأأأأأأأأأأأ  عمل فريق إنشأأأأأأأأأأأأاء وأيدر  ،2022  لعا. واالجتماعي االقتصأأأأأأأأأأأأادي
 يها تبرعت  التي  اإلتأأامية  والخبرار  الموارد جانب إلى  الخبراء،  للجنة  المشأأاركين  الرؤسأأاء  وأصأأدقاء
 أق على  دشأأأأألنه، والتشأأأأأاور  التقرير مشأأأأأروع  لصأأأأأياغة التحضأأأأأيرية األعمال لقيادة  األعضأأأأأاء، الدول

  شأأأأأأاملة اسأأأأأأتعراض عملية  إطار في المقد.،  اإلحاطة  مهكرة  دمشأأأأأأروع البداية  في  ذلك  في  يسأأأأأأترشأأأأأأد
 تنظر لكي للتقرير النهائية الصأأي ة يوتأأع المشأأاركين الرؤسأأاء وأصأأدقاء المىتب ولتكليف  وشأأفافة،
 ؛2022 عا. في المجلس إلى تقديمه قبل اللجنة ميه

 المعلومأأار  إدارة  خبراء  يين  مفتوح  وتعأأاوق   وثيق  حوار  قيأأا.  أهميأأة  على  أكأأدر )ط(  
 في  المتحدة األمم لد  الدائمة  وبعثاتها  خارجيتها  ووزارار األعضأأأأأأأأأأأأاء،  الدول في المىانية  الج رامية
 المتعلقة للمسأائل المالئمة  المعالجة في  ملموسأة قيمة من  الخبراء لجنة تضأيفه دما  لتوعيتهم  نيويورك
  جملة في ذلك، أمثلة ومن  والعالمي، الوطني  الصأأأأأأأأأأأأعيدين على  المىانية  الج رامية المعلومار دةدارة
 المتحدة، األمم مها. من وغيرها 2030 لعا. المسأأأأأتدامة التنمية خطة أهداف تحقيق  أخر ، مسأأأأأائل
 العأالمي،  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد  على  المىأانيأة الج راميأة  المعلومأار  ارةإد  في  األطراف  المتعأدد  التعأاوق   وأهميأة

 واالجتماعي االقتصأادي  المجلس إلى  سأيقد. الهي  التقرير لصأياغة التحضأيرية داألعمال  وإلخطارهم
 وطبيعته  2022 عا. في
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 102/ 11  المقرر    

  المكانية   الجغرافية   بالمعلومات  المتعلقة   الخطة   في   المواضيعية   واألفرقة   اإلقليمية   اللجان   إسهام    
   العالمي   الصعيد   على 

 :العالمي الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

 وهنألر  (،E/C.20/2021/5  )انظر  العأامأة  األمأانأة  أعأدتأه  الأهي  دأالتقرير  رحبأت )أ(  
 الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد  على  المىأانيأة  الج راميأة  المعلومأار  إلدارة  المتحأدة  األمم  لمبأادرة  الخمس  اإلقليميأة  اللجأاق
 ذلأك  في  دمأا  الأدورار،  يين  مأا  الفترة خالل وإنجأازاتهأا  عملهأا  على مواتأأأأأأأأأأأأأأي يأة  أفرقأة  وأربع  العأالمي

  وثأائق   ذلأك  في  دمأا  نواتجهأا،  دألق  وأقرر  (،19-)كوفيأد  كورونأا  فيروس  مرض  لجأائحأة  اسأأأأأأأأأأأأأأتجأايتهأا
 المعلومار  قدرار  وتعزيز لتطوير الالزمة  األسأأأأأأاسأأأأأأية المعارف توفر الفنية، األسأأأأأأاسأأأأأأية المعلومار
  ارذ القوية اإلقليمية اللجاق وأق  األعضأأأأأأأأأأاء،  الدول لد   القرارار صأأأأأأأأأأنع  وعملية المىانية  الج رامية
  لجنة عمل  يرنامج  وتنفيه العامة الرؤية تحقيق  في  كبير  دقدر تسأأأأأأاهم  المواتأأأأأأي ية  واألفرقة  الصأأأأأألة
 الخبراء؛

  إدارة  تعزيز  مجأأال  في  اإلقليميأأة  اللجأأاق  يين  متضأأأأأأأأأأأأأأأافرة  جهود  يأأهل  على  حثأأت )ب(  
  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار ذلك في دما واتسأاقها،  وتنسأيقها المىانية  الج رامية المعلومار
  إلدارة  المتحأأأدة  األمم  لمبأأأادرة  اإلقليميأأأة  اللجنأأأة  وجهتهأأأا  التي  دأأأالأأأدعوة  علمأأأا  وأحأأأاطأأأت  المىأأأانيأأأة،
 والشأأأأركاء  األعضأأأأاء الدول إلى دلفريقيا  المعنية العالمي الصأأأأعيد على المىانية  الج رامية المعلومار
  تحديثها  ودعم الوطنية المىانية  الج رامية المعلومار  وكاالر  تحديد  في المنطقة لمسأأأأأأاعدة  المهتمين
 ؛19-كوفيد جائحة دعد التعافي جهود ودعم المىانية الج رامية المعلومار تكنولوجيا  من لالستفادة

 األكاديمية الشأأأأأبىة أي المواتأأأأأي ية،  األفرقة  توفر  الهي الدعم  داسأأأأأتمرار  رحبت )ج(  
  وجم يأأار  العأأالمي،  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأأد  على  المىأأانيأأة  الج راميأأة  المعلومأأار  إلدارة  المتحأأدة  األمم  لمبأأادرة

  إلدارة  المتحأأأدة  األمم  لمبأأأادرة  التأأأادعأأأة  الخأأأا   القطأأأاع  وشأأأأأأأأأأأأأأبىأأأة  المىأأأانيأأأة،  الج راميأأأة  المعلومأأأار
  الج رامية للمعلومار  المتحدة  األمم  ىةشأأأأأأأأأأب و   العالمي، الصأأأأأأأأأأعيد على المىانية  الج رامية المعلومار
 للدفع  القدرار،  وتنمية المبتكرة التكنولوجيار  واسأأأأأأأأأأأأأتخدا.  والتعليم البحث  منها  مجاالر  في  ،المىانية
 ولتعزيز  مىأانيأة،  ج راميأة  خأدمأار  أو  منتجأار  خالل  من  المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة  التنميأة  أهأداف  يتحقيق  قأدمأا
 والمشأأأأأتركة التعاونية المبادرار في النظر  أجل ومن  المىانية،  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار
 عملها؛ وبرنامج اللجنة دمهمة للنهوض األفرقة  يين

  الج راميأأة  المعلومأأار  إلدارة  المتحأأدة  األمم  لمبأأادرة  اإلقليميأأة  دأأاللجنأأة  أشأأأأأأأأأأأأأأأادر )د(  
 إلى  ترمي  رئيسأأأأية  ومشأأأأاريع  دلنشأأأأطة لنهوتأأأأها  داألمريىتين المعنية العالمي الصأأأأعيد  على المىانية
  منها: واإلقليمي، الوطني  الصأأأأعيدين على  األعضأأأأاء للدول المىانية  الج رامية  القدرار  وبناء تنسأأأأيق
 عززها التي (AmeriGEO) األرض يرصأأأأد المعني األمريىتين فريق مع اسأأأأتراتيجية شأأأأراكة  إقامة
  اسأأأأتخدا.  األفضأأأأل: إلى معا” وموتأأأأوعه  2020 أيلول/سأأأأبتمبر في  الصأأأأادر أغواسأأأأىالينتس  إعالق

  اإلحصأأأائية المعلومار تكامل ومشأأأروع  ؛“األمريىتين في  القرار لصأأأنع المىانية  الج رامية المعلومار
 البحر  منطقة في المىانية  الج رامية  التنمية  ومبادرة الوسأأأأأأطى(؛  أمريىا  )مشأأأأأأروع المىانية  والج رامية
  التنمية  مبادرة يوادة عبر 2021 لعا. مقررة شأأأأأبىية  دراسأأأأأية حلقار  سأأأأألسأأأأألة  واسأأأأأتضأأأأأافة  الكاريبي؛

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/5


E/2022/46 

E/C.20/2021/16  

 

9/27 21-12324 

 

  اإلحصأأأأأأأأأائية المعلومار  إطار  من الثاني واإلصأأأأأأأأأدار  الكاريبي؛ البحر  منطقة في المىانية  الج رامية
 الممارسأأار  واسأأتخدا.  تقاسأأم تحسأأين  لتعزيز جديدة،  دمؤشأأرار  المزود  لألمريىتين المىانية  والج رامية
 المىانية؛ الج رامية المعلومار دةدارة المتعلقة والحلول

  خالل المىانية  الج رامية للمعلومار دةالمتح األمم  ىةشأأب   دةنجازار  علما  أحاطت )ه(  
  أصأأأحاب  يين  والتواصأأأل  الشأأأراكار  وتعزيز التوجيهي،  فريقها يتجديد وأشأأأادر  الدورار،  يين ما الفترة

  المعنونأة   التقأارير ذلأك في  دمأا أعأدر،  التي  الثالثأة األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة  المعلومأار  وتقأارير المصأأأأأأأأأأأأأألحأة،
 المىانية  الج راميا” و ،“المتحدة األمم  منظومة في المىانية  الج رامية  للوظائ  العامة  التوصأأأأأأأأأيفار”
  األنشأأأأأأطة  نطاق اتسأأأأأأاع يينت  التي ،“العملي التطبيق  في  المىانية  الج راميا” و ،“البشأأأأأأرية  أجل من

 المتحدة؛ األمم منظومة داخل تنفه التي المىانية الج رامية

 المىانية  الج رامية  المعلومار  قطاع”  المعنوق   األساسية  المعلومار  يتقرير  رحبت )و(  
 للدول  ميه  وأيرزر  الخا   القطاع شأأأأأأأأأأأأأبىة  قدمته الهي  “المسأأأأأأأأأأأأأتدامة التنمية أهداف يتحقيق  ينهض

 تؤدي أق يمىن وكيف الرادعة الصأأأأأناعية الثورة في المىانية  الج رامية التحتية  البنية  دور األعضأأأأأاء
 في  تحول  وإحأداث  اإلنتأاجيأة،  زيأادة  إلى  المىأاني الج رافي  وااليتكأار  المىأانيأة  الج راميأة  التكنولوجيأا
  ورحبت  للمواطنين، ومحسأأأأأأأأنة جديدة  وخدمار  سأأأأأأأألع توفير من الحىومار  وتمىين العمل، أسأأأأأأأأاليب
  القطاع؛ في متعددة فاعلة جهار قبل  من المتزايدين  والدعم  داالهتما.

 األكاديمية، للشأأأأأأأأأأبىة  االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاري   والمجلس الجديدة  التنفيهية داللجنة اعترفت )ز(  
  جائحة”  معنونة  دراسأأة ينشأأر  علما  وأحاطت  المحدثين، الشأأبىي  وموقعها اختصأأاصأأاتها ذلك  في دما
 وهي  ،“الصأأأأأأأأأأأأأأمود  على  المحليأأأة  المجتمعأأأار  وقأأأدرة  المىأأأانيأأأة،  الج راميأأأة  والمعلومأأأار  ،19-كوفيأأأد
 علما  وأحاطت  جائحة،ال  عن  الناجمة للتحديار  اسأأأأأتجادة الشأأأأأبىة  أعضأأأأأاء مسأأأأأاهمار من مجموعة
 الدولية  الرادطة  يين  تعاونيا جهدا تمثل ،“مسأأأأتدا. عالم أجل  من  الخرائط رسأأأأم” معنونة  دراسأأأأة ينشأأأأر
 المتحدة؛ األمم في المىانية الج رامية المعلومار وقسم الخرائط لرسم

 سأأأأأأأأأأأأأأتعقأد  الخمس اإلقليميأة  اللجأاق لجميع  العأامأة  الجلسأأأأأأأأأأأأأأار  دألق  علمأا أحأاطأت )ح(  
  شأأباط/فبراير إلى 2021  الثاني/نوفمبر تشأأرين من الفترة في افتراتأأية  أو  مختلطة وسأأائط داسأأتخدا.

 المشأأاركة على  المصأألحة  صأأاحبة والجهار المواتأأي ية  واألفرقة األعضأأاء  الدول  وشأأجعت ،2022
 اإلقليمية اللجاق الغتنا.  تقديرها  عن وأعربت  ينشأأأأأأأأأأأأأاط، فيها واإلسأأأأأأأأأأأأأها. اإلقليمية العمليار تلك في

 المىانية الج راميا  مجال في  أخر   مناسأأأأبار مع داالقتراق العامة  جلسأأأأاتها  لعقد  أتيحت  التي الفر 
 الصلة  ذار  والتكنولوجيا
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 103/ 11  المقرر    

 المكانية   الجغرافية   للمعلومات   المتكامل   اإلطار    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

 للمعلومأأأار  المتكأأأامأأأل  لإلطأأأار  التأأأادع  المسأأأأأأأأأأأأأأتو    الرميع  الفريق  يتقرير  رحبأأأت )أ(  
 دالجهود وأقرر  (،E/C.20/2021/6  )انظر العامة األمانة دمسأأأأأأأأاعدة  أعد الهي المىانية،  الج رامية
  خطة  وإعداد مركز   يتثبيت  اإلسأراع  أجل  من والسأويد  إثيوبيا دقيادة المسأتو    الرميع الفريق  يبهلها التي
 من  ألسأأأأأأاسأأأأأأيةا  المرحلة هه   في القيادة  زما. وتولي  االسأأأأأأتراتيجيين،  والتوجيه القيادة لتوفير  طموحة
  العالمي؛ الصعيد على ومعتمدا مهما زال ما الهي المتكامل، اإلطار مراحل

  السأأأأتة  األهداف ذلك في دما المسأأأأتو ،  الرميع للفريق  االسأأأأتراتيجية  الخطة  أقرر )ب(  
  وجدو   نجاح  اسأأتمرار نحو أسأأاسأأية  خطوة  داعتبارها  فيها، الواردة  التركيز  محل  واإلجراءار  المحددة
  المحأأددة  األولويأأة  ذار  الثالثأأة  األهأأداف  وأيأأدر  المىأأانيأأة،  الج راميأأة  للمعلومأأار  المتكأأامأأل  اإلطأأار
 التمويأأل  وتعبئأأة  القأأدرار،  تنميأأة  وتعزيز  التواصأأأأأأأأأأأأأأأأل،  تحسأأأأأأأأأأأأأأين  وهي  –  الفوري   االهتمأأا.  إليالئهأأا
  خالل  وأنشأأأطته  تركيز   لتوجيه المسأأأتو    الرميع للفريق أولية عمل  خطة لوتأأأع كوسأأأيلة - المسأأأتدا.
 ؛المقبلتين السنتين إلى السنة فترة

 تنفيأه  دليأل لصأأأأأأأأأأأأأأقأل  الكأاميأة  الموارد  توفير  إلى  الحأاجأة وإلحأاح  دألهميأة  اعترفأت )ج(  
  اإلطار وتحديث عليه،  النهائية  اللمسأأأأأأأأأأأار  ووتأأأأأأأأأأأع المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار

 الدول  لمسأأأأأأاعدة  الصأأأأأألة ذار  المرج ية المواد واسأأأأأأتكمال  المتكامل،  لإلطار  الشأأأأأأامل االسأأأأأأتراتيجي
 للمعلومار الوطنية  اإلدارة  لتعزيز  كوسأأأيلة القطري  الصأأأعيد على  عملها  خطط وتأأأع في  األعضأأأاء
 المستدامة؛ التنمية أهداف  تنفيه ودعم المؤسسي المستو   على المىانية الج رامية

 للمعلومار المتكامل  اإلطار  واسأأأأأأأأأأأأأأتمرار أثر  على  الحفاظ أهمية على  شأأأأأأأأأأأأأأددر )د(  
  األعضأأأأأأأأأأأأأأاء،  الدول جميع على ينطبق  ذلك  أق وأكدر الوطني، الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد على المىأانيأة  الج راميأة
 عمله: خطة في المستو   الرميع الفريق فيها ينظر كي التالية االقتراحار إلى وأشارر

 ووتأأأأأأأأع المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار  تنفيه دليل  صأأأأأأأأقل  يظل ‘1’  
 عالمي مجتمع إليجاد هاما وأسأأأأأاسأأأأأا  األعضأأأأأاء للدول عليا أولوية عليه  النهائية  اللمسأأأأأار
 القطري،  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد  على  المىأانيأة  الج راميأة  المعلومأار  تكأامأل  ومواءمأة  المعأارف  لتبأادل
  اعتماد    حيث من متسأق  وغير تأ يفا  لإلطار األسأاسأي  التركيز  يصأبح  قد  يدونهما  اللهين
 وتنفيه ؛

  اإلطار  لتنفيه مسأأأأأأتدا. تمويل على الحصأأأأأأول إلى  الملحة  الحاجة اسأأأأأأتعراض تم ‘2’  
  في حية، كلداة   يسأتمر حتى  متكرر دشأىل وتطوير  المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل
  للدول  العملي  التنفيه  خبرار إلى فيها االسأأأأأأتناد  ويتم  اسأأأأأأتكمالها  يتم  مسأأأأأأتمرة، عملية  إطار

 األعضاء؛
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  في تحديار تواجه ما كثيرا  المىانية  الج رامية المعلومار أوسأأأاط أق إلى دالنظر ‘3’  
  دصأأأأأأأأأأأأأورة المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل اإلطارد  والوعي المعرفة  وترويج نشأأأأأأأأأأأأأر
 دالج راميا المعنية غير  العالمية  المؤسأأأأأأسأأأأأأار في  القرارار صأأأأأأانعي  لد  سأأأأأأيما  وال  فعالة،
 العأالمي  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأدين  على  المتكأامأل اإلطأار  حول  منتأديأار  عقأد  شأأأأأأأأأأأأأأألق  فمن  المىأانيأة،
 الصأأأأعيد على  اإلطار  لتنفيه  الناجحة واالسأأأأتراتيجيار الجيدة الممارسأأأأار لتبادل واإلقليمي
 القدرار؛  تنمية  تعزيز في مفيدا  يىوق  أق القطري 

 والتكنولوجيأأأا،  )الحوكمأأأة،  الوطنيأأأة  واألحوال  الظروف  في  التبأأأاين  إلى  وبأأأالنظر ‘4’  
 عمل  خطة وتأأأع عند  النامية والبلداق النمو المتقدمة  البلداق  يين ذلك( إلى  وما  والقدرار،
 تساعد قد  التشخيصية  التدايير أو األداء  مؤشرار من مجموعة فةق  القطري،  الصعيد على
  في  تطبيقهأا  يتعين  التي األولويأة  ذار  واإلجراءار  واألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة  األهأداف تحأديأد في  البلأداق
 المتكامل؛ اإلطار تمن القطري  الصعيد على عملها خطط

  في  عمليا ،  إطارا  يوصأأأأأأفه  المىانية،  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار  إدراج ‘5’  
 الهيئأةو  المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة  التنميأة أهأداف مثأل القأائمأة، وأطرهأا  واتفأاقأاتهأا المتحأدة األمم اتفأاقيأار
  داإلطار  المسأأتو    الرميع السأأياسأأي الوعي لضأأماق  ،المناخ  يت ير المعنية الدولية الحىومية
 الطويل؛ المد  على واستدامته

 البلأداق في  المتكأامأل اإلطأار  تنفيأه لأدعم  الكأاميأة  الموارد  لتوفير واتأأأأأأأأأأأأأأحأة آليأار ‘6’  
 والشأأأأأأروع، فعليا،  تنفيهها  يمىن  القطري  الصأأأأأأعيد على وطنية عمل  خطط ووتأأأأأأع النامية
  الج راميأأة  دأأالمعلومأأار  المعززة  اإللكترونيأأة  الخأأدمأأار  على  كبير  أثر  إحأأداث  إلى  سأأأأأأأأأأأأأأ يأأا
  مجال في  الرقمية الفجوة وسأأأأأأأأأأأد الرقمي  التحول إلى يفضأأأأأأأأأأأي  مسأأأأأأأأأأأار  اتباع  في  المىانية،
 المىانية؛ الج رامية المعلومار

 التأادعأة  اإلقليميأة  واللجأاق اإلقليميأة  اللجأاق  مع العمأل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو    الرميع  الفريق مواصأأأأأأأأأأأأأألأة ‘7’ 
  أجل من  العالمي الصأأأأأأعيد على المىانية  الج رامية المعلومار  إلدارة المتحدة األمم لمبادرة
 على  المىأأأانيأأأة  الج راميأأأة  المعلومأأأار  إدارة  تعزيز  ودعم  المتكأأأامأأأل  اإلطأأأار  وتنفيأأأه  تعزيز
 اإلقليمي؛ الصعيد

 متعددة  أعضاء  ودول  الدولي البنك  يبهلها  يالت   القيمة  للجهود  تقديرها عن أعربت )ه(  
 المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل داإلطار  للتعريف  االفتراتأأأأأأي  التعلم  سأأأأأألسأأأأأألة  دعقد  لمبادرتها
  خبرار  من  لأأديهأأا  مأأا  ولتبأأادل  ،2021  عأأا.  أوائأأل  في  الأأدولي  للبنأأك  المفتوح  التعلم  حيز  خالل  من

  عملها   خطط  وتأع  على تعى  التي  األعضأاء الدول  في المهتمة الشأريىة  المنظمار  مع  وإرشأادار
 البلداق؛ من العديد في داإلطار المتعلقة القدرار  تنمية  زيادة إلى يؤدي  دما القطري، الصعيد على

 المتحدة األمم  لمبادرة  التادعة والمواتأأأأأأأأأأي ية العاملة  واألفرقة  الخبراء  أفرقة هنلر )و(  
  اإلطأار  مع  أنشأأأأأأأأأأأأأأطتهأا  واءمأت  التي  العأالمي،  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد  على  المىأانيأة  الج راميأة  المعلومأار إلدارة
  المسأأأأأأأأأأأأأأارار  لأدعم  المرج يأة  والوثأائق  التوجيهأار  إعأداد في  وبأدأر المأاتأأأأأأأأأأأأأأي العأا.  خالل  المتكأامأل

 الرميع الفريق مع الروادط تعزيز مواصأأأأأأأأأألة على األخر   األفرقة  وشأأأأأأأأأأجعت لإلطار؛  االسأأأأأأأأأأتراتيجية
 واإلطار؛ المستو  
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  اإلدارة  تعزيز  لزيأأادة  شأأأأأأأأأأأأأأأأامال  نموذجأأا  اآلق  يوفر  المتكأأامأأل  اإلطأأار  أق  أكأأدر )ز(  
 هي التي األعضأأأأاء  للدول  فقط ليس الوطني، الصأأأأعيد على المىانية  الج رامية للمعلومار المتكاملة
  نجحت التي للدول أيضأا يل المىانية،  للبيانار الوطنية التحتية  البنى اعتماد  من األولى  المراحل في
  تعاوق   إقامة  الضأأأأأأأأأأروري  من  سأأأأأأأأأأيىوق  وأنه المىانية،  للبيانار التحتية  البنى  قدرار إيجاد في دالفعل
  ومخطط المىانية،  الج رامية للمعارف التحتية  البنية مثل  أخر ، ومىملة ناشأأأئة  مبادرار  مع مسأأأتمر
  للبيأأانأأار   التحتيأأة  البنى  فوق   يأأةمىأأان   ج راميأأة  ييئأأة  وإقأأامأأة  المواقع،  لتحأأديأأد  األوروبي  االتحأأاد  إطأأار

 ييئأأة  في  اإلطأأار  أهميأأة  المطأأاف  نهأأايأأة  في  ويزيأأد  اإلطأأار  مع  مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة  روادط  يوفر  دمأأا  المىأأانيأأة،
 المستقبل  في المىانية الج رامية المعلومار
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 العالمي   الجيوديسي   المرجعي   اإلطار    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  (E/C.20/2021/7 )انظر  دالجيوديسأأأأأأأأأأأأأأيأا المعنيأة  الفرعيأة  اللجنأة  يتقرير  رحبأت )أ(  
  الفرعيأة اللجنأة  تبأهلهأا  التي  الكبيرة  الجهود  ذلأك  في  دمأا  الأدورار،  يين  مأا  الفترة  خالل  المحرز  والتقأد.
 ذلك في دما  العالمي، الجيوديسأأأأأي المرجعي  داإلطار المتصأأأأألة المعقدة المسأأأأأائل من  العديد  لمعالجة
 المرجعي  لإلطار الحاسأأأأأأأأأمين واألهمية الفهم  وزيادة  معها،  والتواصأأأأأأأأأل  الخبيرة  غير الجماهير توعية

 الصأأأأأعيد على  المىانية  دالج راميا  المعنية  لألوسأأأأأاط حيوية تحتية ينية يوصأأأأأفه العالمي الجيوديسأأأأأي
 العالمي؛

 على  مىتبهأا،  دقيأادة  الشأأأأأأأأأأأأأأديأد،  الفرعيأة اللجنأة  يتركيز  التقأدير  مع  علمأا  أحأاطأت )ب(  
  المصأألحة  وأصأأحاب  األعضأأاء الدول مع  دالتعاوق   الحقا  واالنتهاء  النطاق الواسأأعة العالمية  المشأأاورة

 المرجعي  اإلطار  داسأأأتدامة المتعلقة الموق   لورقة  النهائية  الصأأأي ة إعداد  من  المعنيين  الجيوديسأأأيين
  الورقتين   واعتمدر عالمي، جيوديسي  تميز  مركز دةنشاء المتعلقة المفاهيم وورقة العالمي الجيوديسي
 العالمي  الجيوديسأأأأأأأي  المرجعي  اإلطار اسأأأأأأأتدامة  لضأأأأأأأماق  رئيسأأأأأأأيتين  توجيهيتين  وثيقتين  يوصأأأأأأأفهما
 وتعزيز ؛

  الموق   ورقة في المبينة المقترحة األعمال  مجموعة  ينود دشأأأأأأأألق  النقاشد   رحبت )ج(  
 تناول خالل من العالمي، الجيوديسأأأأأأأأأأي المرجعي  اإلطار  تواجه  التي  الحاسأأأأأأأأأأمة المسأأأأأأأأأأائل  لمعالجة
 عالمي  تقييم  وإجراء العالمي؛ الجيوديسأأأأأي  التميز مركز إدارة إنشأأأأأاء التالية: األولية  التركيز  مجاالر

  وعوامأل   المرجعي  دأاإلطأار  دأالتوعيأة  المتعلقأة  لالحتيأاجأار  تقييم وإجراء  الجيوديسأأأأأأأأأأأأأأيأة؛  لالحتيأاجأار
  الجهار  إلشأأأأأراك  القدرار  وتنمية والدعوة لالتصأأأأأال  تكميلية  آليار  ووتأأأأأع ده؛  الصأأأأألة  ذار الكفاءة
 الجيوديسيا؛ مجال في والمستقبلية الحالية المصلحة صاحبة

  المعنوق  للجيوديسأأأأأأأيا  المسأأأأأأأتو    الرميع العالمي المنتد  لعقد  تقديرها عن  أعربت )د(  
  جيوديسأأأية  منتديار تلته الهي ،2021 لعا. األرض  يو.  في “للمجتمع الجيوديسأأأيا قيمة  المىاق:  قوة”

  يوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا   وأوروبأا،  العربيأة والأدول  الهأاد   والمحيط  وآسأأأأأأأأأأأأأأيأا  األمريىتين  في  الهأدف  محأددة  إقليميأة
 العالمي الجيوديسأي  المرجعي داإلطار الوعي  من  زادر العالمية  التشأاور عملية في  حاسأمة عناصأر
 وفهمه؛ األعضاء الدول داخل
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  اسأأأأأأأأتضأأأأأأأأافة في المتحدة واألمم  ألمانيا  حىومة أحرزته  الهي دالتقد.  كهلك  رحبت )ه(  
  اإلطار دعم أجل: من وذلك  يوق، في المتحدة األمم حر.  في  عالمي جيوديسأأأأي تميز  مركز وإنشأأأأاء
 التثقيف ودعم  العالميين؛ والتنسأأأأأأأأأأأأيق  التعاوق   وتعزيز واسأأأأأأأأأأأأتدامته؛ العالمي الجيوديسأأأأأأأأأأأأي المرجعي
 المعرمية  والموارد العالمي الجيوديسأأأأأأأأي المرجعي داإلطار الوعي وتحسأأأأأأأأين  القدرار؛  وبناء  والتدريب
 نطاقا؛ األوسع الجيوديسية األوساط لفائدة ده المتعلقة

 على المسأأأأأأأتقبل  في  سأأأأأأأينشأأأأأأأل الهي العالمي الجيوديسأأأأأأأي  التميز مركز  شأأأأأأأجعت )و(  
 المعنية اإلقليمية العاملة  واألفرقة  دالجيوديسأأأيا، المعنية  الفرعية  اللجنة مع  الوثيقين والتنسأأأيق  التعاوق 
 للمسأأأأأأأاحين، الدولي واالتحاد للجيوديسأأأأأأأيا، الدولية  والرادطة العالمي، الجيوديسأأأأأأأي  المرجعي داإلطار
  دسأأأأأأواتل  المعنية  واللجنة األرض  يرصأأأأأأد  المعني الفريق مثل  المصأأأأأألحة صأأأأأأاحبة  الدولية والمنظمار
  الشأأأأأأأأأراكار  لتعزيز سأأأأأأأأأ يا أكبر نحو على الدولي والتنسأأأأأأأأأيق  التخطيط  تعزيز على األرض، رصأأأأأأأأأد
 الجيوديسيا؛  تتيحها  التي والفر 

 ذلك  في  دما  عملها،  طرائق اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض  في  الفرعية  اللجنة  يرغبة  علما  أحاطت )ز(  
 المتعلقة  الموق  ورقة  في  المبينة المقبلة العمل  ترتيبار مع  تتواء. لكي  وهيىلها، اختصأأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأاتها

 جيوديسي  تميز  مركز دةنشاء  المتعلقة المفاهيم  وورقة  العالمي الجيوديسي المرجعي  اإلطار داستدامة
 البلداق الصأأأأأأدد هها في  وشأأأأأأجعت  كبير، حد إلى  فرعية  اللجنة  وجدو   كفاءة  زيادة لضأأأأأأماق عالمي
 العاملة؛ وأفرقتها الفرعية اللجنة في النشطة المشاركة  على النامية

  2022 عا. في الثالثة العامة  جلسأأأأأأأتها  عقد  الفرعية اللجنة داعتزا.  علما  أحاطت )ح(  
 العالمي  الصعيد على يهلك الظروف تسمح  عندما

 
 105/ 11  المقرر    

 المستدامة   التنمية   ألغراض   المكانية   الجغرافية   المعلومات   استخدام    

  العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

 المعني العامل الفريق  مع  داالشأأأأأأأأأأتراك العامة األمانة أعدته الهي  دالتقرير  رحبت )أ(  
 أهداف  دمؤشأأرار  المعني  الوكاالر  يين  المشأأترك  الخبراء لفريق  التادع  المىانية  الج رامية دالمعلومار
 تعزيز أجل من المبهولة القيمة دالجهود  وأشأأأأأأأأأأادر  (،E/C.20/2021/8 )انظر  المسأأأأأأأأأأتدامة  التنمية
  التنميأأأة   خطأأأة  تنفيأأأه  مع  المىأأأانيأأأة  الج راميأأأة  دأأأالمعلومأأأار  المعنيأأأة  العأأأالميأأأة  الأأأدوائر  عمأأأل  مواءمأأأة
 ؛2030 لعا. المستدامة

  الطريق خريطأة  وثيقأة  لمشأأأأأأأأأأأأأأروع الشأأأأأأأأأأأأأأاملأة اإلعأداد  لعمليأة  تقأديرهأا  عن  أعربأت )ب(  
 دقيمأأة  للتعريف  ممتأأازا  دليال  يوصأأأأأأأأأأأأأأفهأأا  المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة  التنميأأة  أهأأداف  ألغراض  المىأأانيأأة  الج راميأأة
 من  متكأاملأة  إحصأأأأأأأأأأأأأأأائيأة  ييأانأار  توليأد  في  التكنولوجيأار  من  وغيرهأا  المىأانيأة الج راميأة  المعلومأار
 من دالتعلم األعضأأأاء للدول والسأأأماح المسأأأتدامة التنمية أهداف  لمؤشأأأرار  المىانية  الج رامية الناحية
 منها؛ لكل الوطنية دالظروف الصلة ذار الرئيسية داإلجراءار علما واإلحاطة العديدة األمثلة
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 إلى   تسأأأأأأأأأأأأأعى   التي   المىأأأانيأأأة   الج راميأأأة   الطريق   خريطأأأة   وتطلعأأأار   يرؤيأأأة   رحبأأأت  )ج(  
 أهداف  ألغراض  رسأأمية   كبيانار   وقبولها  المواقع  على   والقائمة   المىانية   الج رامية   دالمعلومار  االعتراف 
 مع  األوثق   التعأاوق   من   إطأار  في   العمأل   أهميأة   والحظأت   العأالميأة،   ومؤشأأأأأأأأأأأأأراتهأا   المسأأأأأأأأأأأأأتأدامأة   التنميأة 
  التواصأل   جسأور   يناء  داسأتراتيجيار   يتعلق  ميما   المصألحة   صأاحبة   الجهار  من   وغيرها   الراعية  الوكاالر 
  مجال   في   المصألحة   صأاحبة  الجهار و   اإلحصأاءار   مجال  في   المصألحة   صأاحبة  الجهار   يين   والتفاهم 
 التطلعار؛  وتلك   الرؤية   هه   ودعمت   العالمية؛   المؤشرار  دةطار   تعنى  التي   المىانية  ا الج رامي 

 تؤديه ما مد  يوتأأأأأأأأأأأأأأوح  تبين  المىانية  الج رامية  الطريق  خريطة  دلق سأأأأأأأأأأأأأألمت )د(  
 قبيل من ،2030 عا.  دخطة النهوض في ها.  تكاملي دور من  الخبراء للجنة  نطاقا األوسأأأأأأأأع  األطر
  والج رامية  اإلحصأأأأأأائية للمعلومار العالمي  واإلطار  المىانية،  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار
  اإلدارة وإطار العالمي، الصأأأأأأأعيد على األسأأأأأأأاسأأأأأأأية المىانية  ج راميةال البيانار  ومواتأأأأأأأيع  المىانية،
 لألراتي؛ الفعالة

 التنمية ألهداف  الموحد  المعلومار نظا. مبادرة  في المحرز دالتقد.  علما  أحاطت )ه(  
 في  متكاملين  نهجين  يوصأأفهما المسأأتدامة،  التنمية أهداف ييانار تحال  يتشأأىيل ورحبت المسأأتدامة
  المىانية،   الج رامية المعلومار اسأأأأأأأأأأأتخدا. كيفية على يركزا  أق شأأأأأأأأأأألنهما من جامعة، منظومة  إطار
 التنمية ألهداف العالمية  دالمؤشأأأأرار المتعلقة والعالمية المحلية  المبادرار لدعم اسأأأأتخدامها،  وإمىانية
 لدعم  األنشأأأطة  يتلك   المتعلقة  المسأأأتجدار  عن  واإليالغ  االتصأأأال   مواصأأألة  على   وشأأأجعت  المسأأأتدامة،
  في   والمسأأأأاعدة  المسأأأأتدامة   التنمية   مجال   في   التمىينية   والتكنولوجيا   المىانية   الج رامية   المعلومار  تكامل 
 جأأأائحأأأة   اسأأأأأأأأأأأأأتمرار   ذلأأأك   في   دمأأأا   القريأأأب،   المسأأأأأأأأأأأأأتقبأأأل   وفي   الحأأأاليأأأة   العأأأالميأأأة   التحأأأديأأأار   مواجهأأأة 
 معها  والتكيف   الكوارث   مواجهة   في   الصمود   على   والقدرة  المناخ،  ت ير   آثار   من  والتخفيف  ، 19- كوفيد 
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  المعلومات من   وغيرها   اإلحصائية   والمعلومات   المكانية   الجغرافية   المعلومات  بين   التكامل   تحقيق    
 الصلة  ذات 

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  والج راميأة اإلحصأأأأأأأأأأأأأأائيأة  المعلومأار  يتكأامأل  المعني الخبراء  فريق  يتقرير رحبأت )أ(  
  الخبراء فريق  يبأهلهأا  التي المتواصأأأأأأأأأأأأأألأة  دأالجهود  علمأا  وأحأاطأت  (E/C.20/2021/9  )انظر المىأانيأة
  أجل من الصأأألة  ذار ومارالمعل من  وغيرها واإلحصأأأائية المىانية  الج رامية المعلومار تكامل لدعم
 العالمية؛ التنمية وخطط الوطنية األولويار تحقيق

 للمعلومار العالمي  اإلطار  وتفعيل تنفيه مواصأأأأأأأألة على  األعضأأأأأأأأاء الدول  حثت )ب(  
 دالمعلومار المعززة  اإلحصأأأأأأأأأأأأائية  البيانار على  للحصأأأأأأأأأأأأول  كلداة  المىانية  والج رامية  اإلحصأأأأأأأأأأأأائية

،  2020وجولة تعدادار السأأأىاق لعا.    2030ألغراض خطة التنمية المسأأأتدامة لعا. الج رامية المىانية  
 العالمية  ( 19- وأقرر دلق التصأدي للتحديار العديدة التي تشأىلها جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد 

  مواجهة في الصأأمود على والقدرة المناخ  ت ير مثل المعقدة، المسأأائل من ذلك  وغير  البيانار لتكامل
  المسأأأأأأأتويين  على المىانية  والج رامية اإلحصأأأأأأأائية للمعلومار العالمي  اإلطار  تنفيه يتطلب الكوارث،
 واإلقليمي؛ الوطني

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/9
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 العالمي  اإلطار  تنفيه دليل وتأأأأأأأأأأع  في المحرز  الكبير للتقد.  تقديرها عن  أعربت )ج(  
  اإلحصأأأأأأأأأأأأأأائية  لألوسأأأأأأأأأأأأأأاط  قيمأة توجيهأار يوفر  الهي المىأانيأة،  والج راميأة  اإلحصأأأأأأأأأأأأأأائيأة  للمعلومار
  اإلطأار،  لتنفيأه  الالزمأة  والنهج  واألسأأأأأأأأأأأأأأأاليأب  المنهجيأار  لتحأديأد  السأأأأأأأأأأأأأأواء  على  المىأانيأة والج راميأة
  دشأأأأأألق  ومفهومة عملية  توجيهار  توفير  أجل من  التنفيه دليل إكمال على الصأأأأأأدد هها في  وشأأأأأأجعت
 األعضاء؛ الدول قبل من وتفعيله اإلطار  تنفيه

 التي الكيفية  تصأأأأ  التي الجيدة والممارسأأأأار العديدة  االسأأأأتخدا. دحاالر  رحبت )د(  
 وطنية  سأأأأأأياقار في وتفعيله  المىانية  والج رامية  اإلحصأأأأأأائية للمعلومار  العالمي  اإلطار  تنفيه  يها تم

  والج رامية  اإلحصأأأأأأأأأائية للمعلومار العالمي  اإلطار” المعنونة  الوثيقة  في  ورد ما نحو على وإقليمية،
  والج راميأة  اإلحصأأأأأأأأأأأأأأائيأة  للمعلومأار العأالمي اإلطأار  تنفيأه في  واإلقليميأة الوطنيأة التجأارب المىأانيأة:
 لدليل النهائية الصأأأأأي ة وتأأأأأع عملية من كجزء صأأأأألة ذار  حالة  دراسأأأأأار إدراج  وطلبت ،“المىانية
 اإلطار؛  تنفيه

  مد  لتشأأأخي  العالمية  االسأأأتقصأأأائية  للدراسأأأة المبشأأأرة األولية  دالنتائج  سأأألمت )ه(  
 المىانية، والج رامية  اإلحصأأأأائية للمعلومار العالمي  اإلطار  لتنفيه القطري  الصأأأأعيد على االسأأأأتعداد
 الدول  داخل  المىانية  الج رامية للمعلومار  الوطنية والوكاالر  الوطنية اإلحصأأأأأأأأأأأأأائية المىاتب  وحثت

 المقبلة العمل  خطة  تتناول أق  ترحتواق  دعد، ذلك  فعلت قد تكن لم إذا  ردودها  تقديم على األعضأأأأاء
  يين  الروادط تطور وأق العالمية االسأأأأأأأأتقصأأأأأأأأائية  الدراسأأأأأأأأة حددتها التي  الفجوار سأأأأأأأأد  الخبراء لفريق
  الج رامية للمعلومار المتكامل  واإلطار  المىانية  والج رامية اإلحصأأأأأأأأأأأائية للمعلومار العالمي  اإلطار
 المىانية؛

  لمبأادرة  التأادعأة  اإلقليميأة  اللجأاق  مع  التنسأأأأأأأأأأأأأأيق  لتعزيز  المبأهولأة  دأالجهود  رحبأت )و(  
  والجهار اإلقليمية واللجاق العالمي  الصأأأأعيد على المىانية  الج رامية المعلومار  إلدارة المتحدة األمم
  اإلطار  لتنفيه تقديرها عن وأعربت الجهود، تلك وشأأأأأأأأأجعت المصأأأأأأأأألحة،  صأأأأأأأأأاحبة  األخر   اإلقليمية
 اإلقليمي   الصعيد على العالمي
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 وإدارتها   األراضي   تنظيم   مجال   في   المكانية   الجغرافية   المعلومات   تطبيق    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  )انأظر  وتأنأظأيأمأهأأأأأأأا  األراتأأأأأأأأأأأأأأي  دأأأأأأأةدارة  الأمأعأنأي  الأخأبأراء  فأريأق  يأتأقأريأر  رحأبأأأأأأأت )أ(  
E/C.20/2021/10)   وأعربت ،2022-2020  للفترة  الخبراء فريق  عمل  خطة  تحديث على  وتركيز 

 إلى للدعوة عملية تواصأأأل  إجراءار اتخاذ  مواصأأألة في  الخبراء فريق  يبهلها التي للجهود تقديرها  عن
 للجميع، ومتاحة التكلفة ميسأأأأأأأأأأأأورة تكوق  لألراتأأأأأأأأأأأأي لل رض مالئمةو  وفعالة التوقيت حسأأأأأأأأأأأأنة  إدارة

 دلهميتها؛ والتوعية

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/10


 
E/2022/46 

E/C.20/2021/16 

 

21-12324 16/27 

 

 للمعلومأأار  المتكأأامأأل  اإلطأأار  تنفيأأه  لأأدليأأل  الخبراء  فريق  السأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا.  تقأأديرهأأا  عن  أعربأأت )ب( 
  الفعالة  اإلدارة إطار  لتنفيه  توجيهار وتأأأأع في  النظر  عند مرج يا موردا يوصأأأأفه المىانية  الج رامية
  تنفيه  لدعم  الخبراء فريق  يها يسأأأأأاهم التي  دالجهود علما  وأحاطت  القطري،  الصأأأأأعيد على  لألراتأأأأأي
 المىانية؛ الج رامية للمعلومار المتكامل اإلطار

  إطار  لتنفيه  الخمسأأة الرئيسأأية العناصأأر  في للنظر األولية دالعملية  علما  أحاطت )ج(  
 وبلق عملية، إرشأأأأأأأأأادار إلى المفاهيم تترجم التي القطري، الصأأأأأأأأأعيد  على  لألراتأأأأأأأأأي الفعالة  اإلدارة
  والخبرار، والمعلومار المعارف  وتبادل  نشأأأأأر  طرائق يشأأأأأمل: أق  ينب ي العناصأأأأأر  تلك  تركيز  نطاق
 التسعة  المسارار تراعي  تقييم  وآلية  الصلة؛  ذار واألمثلة  والممارسار  االستخدا.  حاالر ذلك  في دما
 مع مناسأأبة تعاونية جهود وبهل األعضأأاء؛ للدول الوطنية والظروف  لألراتأأي الفعالة  اإلدارة  إلطار
  المصأأأأأأأأألحة  وأصأأأأأأأأأحاب  للجنة التادعة المواتأأأأأأأأأي ية  واألفرقة  الوظيفية  والمجموعار اإلقليمية اللجاق
 المعنيين؛  الدوليين

 والمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأار  والقيود  الحقوق   في  النظر  مواصأأأأأأأأأأأأأألأأة  على  الخبراء  فريق  حثأأت )د(  
 داألراتأأأأأأأي المتعلقة المعلومار على  الحصأأأأأأأول  إمىانية وتزايد داألرض؛ المرتبطة  والمعقدة المتزايدة
 أمن وآليار  العقاري؛  والسأأأأأأأأأأجل  البناء معلومار  نمهجة  ودمج والنقالة؛ الرقمية التكنولوجيا خالل من

 داألراتي؛ تعلقةالم للمعلومار الحيوية األصول لحماية الالزمة  البيانار وأمن  اإللكتروني الفضاء

  اإلدارة  إطأأار  لترجمأأة  األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء  الأأدول  تبأأهلهأأا  التي  التطوعيأأة  دأأالجهود  رحبأأت )ه(  
  وتعزيز   الوعي وزيادة  الدعوة،  اسأأأأتمرار في  هامة كخطوة اإلنكليزية  غير ل ار إلى  لألراتأأأأي الفعالة
 الدول  وشجعت  وفهمه، اإلطار على  االطالع إمىانية  وتحسين لألراتي، الفعالة  اإلدارة وفوائد مزايا

 مثل  إتأأأأأأأأامية، ل ار إلى  اإلطار  لترجمة  التطوعية الجهود  من المزيد يهل على األخر    األعضأأأأأأأأاء
 الفرنسية؛ إلى ترجمة تقديم يلجيىا اقتراح

  دراسأأأأأأأأية  حلقة  جانب إلى  رسأأأأأأأأمي، اجتماع عقد  يعتز.  الخبراء  فريق  أق  الحظت )و(  
 العالمي  الصعيد على يهلك الظروف تسمح عندما لألراتي، الفعالة اإلدارة عن دولية
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 بالكوارث   المتعلقة   المكانية   الجغرافية   والخدمات   المعلومات    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  المىأأانيأأة   الج راميأأة  والخأأدمأأار  دأأالمعلومأأار  المعني  العأأامأأل  الفريق  يتقرير  رحبأأت )أ(  
  والتزامأه  العأامأل  الفريق  جهود  اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار  والحظأت  (E/C.20/2021/11  )انظر  دأالكوارث  المتعلقأة
 والعمل  تهاوإدار  الكوارث  مخاطر من الحد في المىانية  الج رامية والخدمار المعلومار أهمية  يتعزيز
  دالكوارث،  المتعلقة المىانية  الج رامية  والخدمار المعلومار  دشأأأأأأألق  االسأأأأأأأتراتيجي اإلطار  تنفيه على
 الدول اتباع تأأأأأأأأأأأأأرورة من  تسأأأأأأأأأأأأأتتبعه وما الراهنة 19-كوفيد  جائحة  خالل جدوا    تعزيز  سأأأأأأأأأأأأأيما وال

  لألخطار التصدي على  يقو. نهجا  وإدارتها الكوارث  مخاطر من دالحد  المعنية  والمنظمار األعضاء
 األخطار؛ من وغيرها الجائحة مع التعامل سياق في المتعددة

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/11
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  2023-2020  للفترة  عملأأأه  خطأأأة  العأأأامأأأل  الفريق  إلعأأأداد  تقأأأديرهأأأا  عن  أعربأأأت )ب(  
 للفريق األولية والعمليار  األنشأأطة  توجه  سأأوف التي األربعة أهدافها  دلهمية واعترفت  تنفيهها، وأيدر
 العامل الفريق  في  أعضاء  يوصفهم المساهمة إلى  المعنيين والخبراء األعضاء  الدول ودعت العامل،
 عمله؛ خطة في  المبين النحو على دلنشطته دفعالية النهوض في

  التوعية مجال  في العديدة دلنشأأطته ينجاح  اتأأطالعه على العامل الفريق هنلر )ج(  
  صأأأأأأأأأأأأاحبة  الجهار مجموعار مع  والتعاوق  المشأأأأأأأأأأأأاركة  تعزيز ذلك في  دما  االسأأأأأأأأأأأأتراتيجي، داإلطار
 الهي  دالكوارث المعني  التجريبي المشأأروع سأأيما وال الدولية، والمنظمار الرئيسأأية  المتعددة  المصأألحة
 الفريق ومسأأأأأأأأأاهمة  ،2021  عا.  في  المىانية  الج رامية  للخدمار  المفتوح التجمع  مؤخرا ده  اتأأأأأأأأأطلع
  مخأاطر من للحأد  المتحأدة األمم مىتأب  عن  الصأأأأأأأأأأأأأأادر 2022 لعأا. العأالمي  التقييم  تقرير في العأامل
  أوجه وتخلق الجهود، ازدواجية وتجنب  المسأأأتمرين واالتسأأأاق التواصأأأل تكفل  أنشأأأطة  وكلها الكوارث،
 وإدارتها؛ الكوارث مخاطر من الحد دلنشطة تضطلع التي العديدة والمنظمار األفرقة  يين  تآزر

 من ترد التي المىانية الج رامية المعلومار لدمج المتاحة ةدالفرصأأ   علما  أحاطت )د(  
  الج راميأأة  المعلومأأار  توفير  وتعزيز  المخأأاطر،  إدارة  عن  المسأأأأأأأأأأأأأأؤولأأة  والتكنولوجيأأا  العلو.  وكأأاالر
 إلى  الداعية دالتوصأية ورحبت  وإدارتها، الكوارث  مخاطر من الحد  ألغراض  منها واالسأتفادة المىانية
 في  الصأأأأأأألة  ذار  والتكنولوجيا العلو. وكاالر مع  أوسأأأأأأأع  نطاق على العامل الفريق  تعاوق   في النظر
 األعضاء؛ الدول

  الحد  مجال في والمنصأأأأأأأأار  والخدمار دالمنظمار عالمية قائمة وتأأأأأأأأع دعمت )ه(  
 الكوارث  مخأأاطر  من  دأأالحأأد  المعنيأأة  والمنظمأأار  األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء،  الأأدول  ودعأأت  الكوارث،  مخأأاطر  من

 إلى المتحدة األمم  منظومة  ومؤسأأسأأار  الخا ، والقطاع  الصأألة، ذار األكاديمية  واألوسأأاط  وإدارتها
 الفريق ودعت القائمة، وتأأأأع  ل رض المعدة االسأأأأتقصأأأأائية  للدراسأأأأار العالمية اإلدارة  في المشأأأأاركة
 المحتملة  الصالر  ودراسة  القائمة  في  الحالية  والمنصار البيانار  مجموعار  إدراج  إلى  أيضا  العامل
 للفريق  التأادع  الكوارث  مخأاطر  من  دأالحأد  المعني  العأامأل  الفريق  عمأل في الحأاصأأأأأأأأأأأأأألأة التطورار  مع

 من  الحأد  مبأادرار  من  وغيرهأا  األرض(  رصأأأأأأأأأأأأأأد مخأاطر  أدوار )مجموعأة  األرض  يرصأأأأأأأأأأأأأأد  المعني
 والتعاوق؛ التآزر أوجه إليجاد مسعى في وإدارتها، الكوارث مخاطر

  تقييم   نتائج”  المعنوق   التقرير مشأروع  في  الواردة والتوصأيار  النتائج  دلهمية  أقرر )و(  
 “دالكوارث المتعلقة  المىانية  الج رامية  والخدمار المعلومار  دشأألق االسأأتراتيجي  اإلطار  :2020 عا.
 للمعلومار الوطني المشأأأأأأأأهد  لحالة  أفضأأأأأأأأل فهم إلى  الوصأأأأأأأأول  على  العامل  الفريق لمسأأأأأأأأاعدة كلداة 

  االختالفار  معالجة  تأأأأأأأرورة إلى وأشأأأأأأأارر الكوارث،  مراحل جميع في المىانية  الج رامية  والخدمار
  تنفيه   لتعزيز والتوعية  القدرار  يناء جهود زيادة مواصأأأأأأأألة دضأأأأأأأأرورة  وأوصأأأأأأأأت  والمناطق  البلداق  يين

 من  ردود  تلقي  وعأد.  أفريقيأا  من  الواردة  الردود  عأدد  انخفأاض الحظأت  كمأا  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجي، اإلطأار
  فرصأأأأأأة توفير يهدف  للمنطقتين التقييمي المسأأأأأأح إجراء  إتاحة دةعادة  أوصأأأأأأت  ولهلك العربية، الدول
  تيسأأأأأأير  تحسأأأأأأين  أجل من ،2020 عا.  تقييم  نتائج وثيقة  من ثانية طبعة إعداد ثم السأأأأأأتكماله  أخر  
 االستراتيجي؛ اإلطار  لتنفيه العالمي الرصد
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  المتصأألة  اإلحصأأاءار  دشأألق إحصأأائي  إطار لوتأأع العامل الفريق  يدعم  رحبت )ز(  
  داإلحصأأأأأاءار المعني الوكاالر  يين  المشأأأأأترك  الخبراء فريق  إلنشأأأأأاء  تقديرها عن  وأعربت  دالكوارث،
 نظم مثل القائمة، اإليالغ وأطر  آليار على  التركيز على الخبراء فريق  وشأأأأجعت  دالكوارث، المتعلقة
 المستدامة   التنمية  وأهداف  2030-2015  للفترة  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  إطار  في  اإليالغ

 
 109/ 11  المقرر    

 البحرية   المكانية   الجغرافية   المعلومات    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق 

 البحريأأأة  المىأأأانيأأأة  الج راميأأأة  دأأأالمعلومأأأار  المعني  العأأأامأأأل  الفريق  يتقرير  رحبأأأت )أ(  
  2022-2021  للفترة  العأأأامأأأل  الفريق  عمأأأل  دخطأأأة  علمأأأا  وأحأأأاطأأأت  (E/C.20/2021/12  )انظر
 االيتكأار  ومختبر  الأدوليأة،  الهيأدروغراميأة  المنظمأة  مع  العملي  التعأاوق   ذلأك  في  دمأا  المحرز،  والتقأد.
  للخدمار  المفتوح التجمعو  وسأأأأأأأأأأأأأن افورة،  الدولية  الهيدروغرامية  المنظمة  يين المشأأأأأأأأأأأأأترك  ياوالتكنولوج
 مشأأأأأأأأأأارك، كرئيس دسأأأأأأأأأأن افورة القيادة، انتقال إلى إشأأأأأأأأأأارتها معرض في ورحبت، المىانية  الج رامية
 العامل؛ الفريق في ومساهمتها القيادي لدورها نظرا فاسو  لبوركينا الصادق  تقديرها عن  وأعربت

  العامل  الفريق  عمل مواءمة إلى  الرامية  المتواصأأأأأأأأأأأأألة للجهود  تقديرها عن  أعربت )ب(  
  المىأانيأة،  الج راميأة  البيئأة  تحأديأث  سأأأأأأأأأأأأأأيأاق  في  المىأانيأة  الج راميأة  للمعلومأار  المتكأامأل  اإلطأار  مع

 البحري   للمجال  تشأأأأ يلي(  إطار  )مشأأأأروع تشأأأأ يلي وإطار متكامل سأأأأياسأأأأاتي  توجيه  يوتأأأأع  ورحبت
 السأأأأأأأأاحلية  والمناطق والبحار  المحيطار ذلك  في  دما  دالميا ، المتصأأأأأأأألة  العناصأأأأأأأأر جميع  يشأأأأأأأأمالق
 هها في هامة  مسأأأأأأأأأأأأأاهمة يوصأأأأأأأأأأأأأفهما  المائية،  والممرار  الداخلية  المائية والمجاري  والروافد والدلتار
 مىررة  نسأأخة  يىوق  أال يجب  العامل الفريق  أق على جديد من نفسأأه  الوقت في  التلكيد مع التحديث،
 المتكامل؛ اإلطار من

  “البحري  المجال  إطار”  مبدئيا سأأأمي الهي التشأأأ يلي، اإلطار مشأأأروع  دلق  أقرر )ج(  
(IGIF-Hydro،)  وتقأأأديم   البحري   المجأأأال  يأأأدمج  المتعلقأأأة  العمليأأأة  االعتبأأأارار  ترويج  في  يتمثأأأل  

 البيئة داخل  (hydro)  “الهيدرولوجيا” عناصأأأأأأر  كل  عموما  يشأأأأأأمل ال مجال وهو دشأأأأأألنها،  المشأأأأأأورة
 مشأأروع تسأأمية  يها  ينب ي  التي  الكيفية  دشأألق  المداوالر  من  مزيد  إجراء  واقترحت المىانية،  الج رامية
 البحري؛ للمجال التش يلي اإلطار

 أولوية يمثل  مازال والمسأأأأأأأاحية والبحرية األرتأأأأأأأية  المجاالر تكامل  أق  الحظت )د(  
  دحث في المؤسأأأأأأسأأأأأأار  تعاوق  لضأأأأأأماق النظر مواصأأأأأألة على  شأأأأأأجعتو   األعضأأأأأأاء،  للدول  دالنسأأأأأأبة
 المعلومار أنواع جميع إدماج  أجل من  البيني للتش يل قايلة تحتية  وبنى  ومعايير  ترتيبار  واستحداث
 الدعوة  أجل  ومن المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار  من داالسأأأأأأأأأأأتفادة المىانية  الج رامية
 مجموعار  يين  السأألس التكامل  تيسأأير شأألنها  من التي والممارسأأار  والمعايير التوجيهار إرسأأاء إلى

 والمساحية؛ والبحرية األرتية المجاالر ت طي التي  البيانار
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على االعتراف دلق المجال حثت الدول األعضأأأأأأاء والجهار صأأأأأأاحبة المصأأأأأألحة   )ه(   
البحري هو مجأال تتأداخل ميأه المواتأأأأأأأأأأأأأيع والواليار القضأأأأأأأأأأأأأائيأة، وي طي الهيأدروغراميأا، وعلم البحأار 
والمحيطار، والجيولوجيا البحرية، والبيولوجيا البحرية، واألنشأأأطة المتصأأألة داإلنسأأأاق، واإلدارة البحرية،  

المتكامل للمعلومار الج رامية المىانية    وأق مشأأأأأأأأأأروع اإلطار التشأأأأأأأأأأ يلي يشأأأأأأأأأأىل جسأأأأأأأأأأرا يين اإلطار 
والممأارسأأأأأأأأأأأأأأار المتعلقأة دأةدارة المعلومأار الج راميأة المىأانيأة البحريأة، وال سأأأأأأأأأأأأأيمأا لأدعم تطوير اإلدارة 
 والبرامج في مجال المعلومار الج رامية المىانية البحرية المتكاملة على نحو يتسم دالفعالية والشمول؛ 

 التنميأة أجأل  من  المحيطأار لعلو. المتحأدة  األمم عقأد في النظر  على  شأأأأأأأأأأأأأأجعأت )و(  
  خالل من  للمساهمة،  ودعمهما،  2030 لعا.  المحيطار  ألعماق  العامة  الخريطة ومشروع  المستدامة
 واسأأأأأتخدامها البحرية والموارد والبحار المحيطار  حفظ هدف  تحقيق في  التشأأأأأ يلي،  اإلطار مشأأأأأروع
  والقانونية   السأأأياسأأأاتية العلمية الدوائر  إشأأأراك  أهمية إلى الصأأأدد هها  في وأشأأأارر  مسأأأتدا.، نحو على
 متكاملة؛ حلول وتع أجل من دالمحيطار المعنية

  اإلطار مشأأأأأأأأأأأأروع واسأأأأأأأأأأأأتكمال  وتأأأأأأأأأأأأع على  يركز أق العامل الفريق إلى  طلبت )ز(  
 المعنية؛ المصأأألحة  صأأأاحبة  والجهار األعضأأأاء الدول مع  دالتشأأأاور المناسأأأب  الوقت  في  التشأأأ يلي
  لتكوق   2021  األول/أكتوبر  تشأرين في  عقدها المزمع  الشأبىية  الدراسأية  الحلقار سألسألة إلى وأشأارر
 إلى  2022  نيسأأأأأأاق/أيريل في عقد  المتوقع العامل، للفريق الثالث الخبراء الجتماع  تمهيدية  أنشأأأأأأطة
 الهامة  المناسبار لتلك استضافتها على سن افورة وشىرر دولية، دراسية حلقة جانب
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 المرجعية   بالبيانات   المتصلة   المسائل   ذلك   في   بما   والسياساتية،   القانونية   األطر    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  إلدارة  والقأأانونيأأة  السأأأأأأأأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأاتيأأة  دأأاألطر  المعني  العأأامأأل  الفريق  يتقرير  رحبأأت )أ(  
 أسأأتراليا دقيادة المحرز، دالتقد. وأشأأادر  (E/C.20/2021/13 )انظر المىانية  الج رامية المعلومار
 تناول من دفضأأأله العامل الفريق انتقل الهي ،2022-2020 للفترة عمله  خطة تحديث  في  والسأأأويد،
 في  النظر  وبدأ والقانوني السأأأأأأياسأأأأأأاتي الصأأأأأأعيدين على واق ية حاالر تناول إلى  افتراتأأأأأأية  حاالر

 العا. للصأأأأأأأأالح  المىانية  الج رامية  البيانار وتسأأأأأأأأخير  المرج ية  البيانار دشأأأأأأأألق  القانونية االعتبارار
 للمعلومار المتكامل  لإلطار  والقانوني السأأياسأأاتي االسأأتراتيجي المسأأار  وتنفيه  األخالقي واالسأأتخدا.
 المىانية؛ الج رامية

  الج رامية المعلومار  إلدارة  والقانونية السأأأأأأياسأأأأأأاتية  األطر  دلق  وعيها عن  أعربت )ب(  
 فيها  تتسأأأأأم التي  المترادطة المسأأأأأائل  من معقد  مزيج هي  يينها وميما األعضأأأأأاء الدول  داخل المىانية
 تشأأىل ثم  ومن النضأأج، مسأأتويار  وروتفا  دالتنوع القائمة القضأأائية  واالختصأأاصأأار  القانونية النظم
 إلى وأشأأأأأأأأارر المتكامل،  اإلطار  تنفيه صأأأأأأأأعيد وعلى  اللجنة عمل  مجاالر  من وهاما صأأأأأأأأ با مجاال
 يهه  الجمهور وعامة المعنيين المصألحة  وأصأحاب  القرار وصأناع  السأياسأار صأانعي تعريف  أهمية
 فعال؛ نحو على يها  وتوعيتهم المسائل
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 والقانونية السأأأأأأأياسأأأأأأأاتية البيئار في  النظر يواصأأأأأأأل أق العامل الفريق إلى  طلبت )ج(  
  والسألطة السأرية التجارية دالمعلومار المتعلقة والشأواغل الوطني  واألمن  الخصأوصأية على  تؤثر التي
 صأانعي  دلق واعترفت  االسأتخدامار؛  وتعدد والمسأؤولية المىانية  الج رامية المعلومار  مصأادر  وتنوع

 ومالءمتها توقيتها وحسأأأأن المىانية الج رامية المعلومار في  الثقة إلى  يسأأأأعوق   والقرارار  السأأأأياسأأأأار
 المىأأانيأأة  الج راميأأة  المعلومأأار  في  الثقأأة  على  الحفأأاظ  دأألهميأأة  أقرر  الصأأأأأأأأأأأأأأأدد،  هأأها  وفي  لل رض،
 األدلة؛ إلى استنادا القرارار واتخاذ السياسار وتع ألغراض

 والقانونية السأأأأأياسأأأأأاتية المسأأأأأائل في  نظر   مواصأأأأألة على العامل الفريق  شأأأأأجعت )د(  
 أق  يمىن  المرج ية  البيانار تحديد أق إلى وأشأأأأأأأارر العا.، والصأأأأأأأالح  المرج ية  دالبيانار  المتصأأأأأأألة
  والخأأدمأأار  المعلومأأار  إنتأأاج  وأق  الوطنيأأة،  الظروف  تفأأاور  ظأأل  في  وصأأأأأأأأأأأأأأ بأأا،  معقأأدا  عمال  يىوق 

 الرقمي  المشأأأأأأأأأأأأأأهأأد  لت ير  نظرا  وطنيأأا  المىلفأأة  الوكأأاالر  على  مقصأأأأأأأأأأأأأأورا  يعأأد  لم  المىأأانيأأة  الج راميأأة
  يتعاوق   أق وعلى  المىانية،  الج رامية للمعلومار  االيتكاري  واالسأأأأأأأأأتخدا.  والتنوع  المت ير والتكنولوجي

 المعنية؛ الدولية المنظمار مع الصدد هها في

 القانونية  والموارد  السياسار  من  مجموعة  وإعداد  وتع  في  المحرز دالتقد.  رحبت )ه(  
  األسأأأاس تشأأأىل الموارد هه   أق  والحظت  وتبادلها،  البيانار نشأأأر تحسأأأين في  األعضأأأاء الدول لدعم
 وقانونية سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأاتية  أطر وتأأأأأأأأأأع  خالل من  المىانية  الج رامية للمعلومار  المتكامل  اإلطار  لتنفيه
 واللجاق  الوظيفية المجموعار مع  التعاوق   مواصأأأأألة  على  وشأأأأأجعت الوطني، الصأأأأأعيد على مناسأأأأأبة
  والنهوض  والقانونية السأأأأأأأأياسأأأأأأأأاتية  واآلثار العوامل  فهم  زيادة  أجل من الخبراء  للجنة التادعة اإلقليمية
 القطري  الصعيد على اإلطار  يتنفيه
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 المكانية   الجغرافية   بالمعلومات   المعنية   العالمية   الدوائر   أجل   من   معايير   واعتماد   تنفيذ    

  العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  المنظمأأأأة  وهي  المعأأأأايير،  يوتأأأأأأأأأأأأأأع  المعنيأأأأة  الثالث  المنظمأأأأار  يتقرير  رحبأأأأت )أ(  
 المفتوح  والتجمع  المقأاييس  لتوحيأد الأدوليأة للمنظمأة  التأادعأة  211  التقنيأة واللجنأة الأدوليأة  الهيأدروغراميأة
 دالمعلومار المعنية العالمية الدوائر  أجل من  معايير واعتماد  تنفيه دشلق المىانية  الج رامية  للخدمار
 المعايير من الواسأأأأأأأأأأأأأعة دالمجموعة  علما    وأحاطت  (،E/C.20/2021/14 )انظر المىانية  الج رامية
 يوتأأأأأأأأأأأأأأع  المعنيأأة  الثالث  للمنظمأأار  تقأأديرهأأا  عن  وأعربأأت  فيهأأا،  النظر  تم  التي  المىأأانيأأة  الج راميأأة
 مستمر؛ دعم من تقدمه وما القيم لعملها نظرا  المعايير

 يوتأأأأأأأأأأأأأأع  المعنيأأة  المنظمأأار  تبأأهلهأأا  التي  التعأأاونيأأة  للجهود  تقأأديرهأأا  عن  أعربأأت )ب(  
 تحقيقها، ورصأأأأأأأد المسأأأأأأأتدامة التنمية أهداف لقياس معايير  وإعداد وتأأأأأأأع  أجل من  وعملها  المعايير
 لجائحة  للتصأأأأأأأأأأأأدي المسأأأأأأأأأأأأتمرة الجهود منها ألغراض  وتبادلها،  البيانار إلى  دالوصأأأأأأأأأأأأول  والنهوض

 يرمجأة  واجهأة  معأايير  تطوير  دمواصأأأأأأأأأأأأأألأة  ورحبأت  وإدارتهأا،  الكوارث  مخأاطر  من  والحأد  19-كوفيأد
 المعايير وسأأأأأأأأألسأأأأأأأأألة  (ISO 19152 )الم يار  األراتأأأأأأأأأي  إدارة  مجال  ونموذج  المفتوحة، التطبيقار

S-100 البحرية؛ البيانار منتجار دمواصفار الخاصة 
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  إدارة  في  المعأأأأايير  دور  دليأأأأل”  المعنوق   الأأأأدليأأأأل  من  الثأأأأالثأأأأة  دأأأأالطبعأأأأة  رحبأأأأت )ج(  
 داسأأأأأتخدا. المتعلقة للتوصأأأأأيار  الترويج إلى يهدف  دليل  وهو وأقرتها، “المىانية  الج رامية المعلومار
  صأأأأأأأأأأاحبة والجهار األعضأأأأأأأأأأاء  الدول  وحثت  المىانية،  الج رامية المعلومار دةدارة المتعلقة  المعايير
  موردا  ليىوق   وتحسأأأينه  المعايير  لدليل النطاق الواسأأأع االسأأأتعراض  مواصأأألة على  المعنية  المصأأألحة
 دليل اسأأأأتخدا. وعلى  المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل  اإلطار  مع  يتماشأأأأى  اإلنترنت على حيا

 المعايير؛ إلى تستند حلول إليجاد نشطا استخداما  المعايير

  المسأأأأاهمة على  المعنية  المصأأأألحة  صأأأأاحبة  والجهار األعضأأأأاء  الدول  شأأأأجعت )د(  
 لضأأأأأماق  كوسأأأأأيلة  المعايير، دليل  تعزيز لزيادة  المىانية  الج رامية  المعايير  تنفيه دشأأأأألق  عملية دلمثلة
  تنفيه  فوائد  على وللبرهنة العملية،  الممارسأأأأة في يها  والتقيد  المعايير تطبيق  عن  للمسأأأأاءلة  ضأأأأوعالخ

 مع  دالتعاوق  المىانية  الج رامية  المعايير وتأأأع في المشأأأاركة لمواصأأألة المىانية،  الج رامية  المعايير
 في  النظر على  المعايير يوتأأع  المعنية  المنظمار  شأأجعت كما  المعايير، يوتأأع  المعنية  المنظمار
 وتنفيهها  المىانية الج رامية المعايير اعتماد أجل من األعضاء الدول قدرار  توسيع وسائل
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 الجغرافية   باألسماء   المعني   المتحدة   األمم   خبراء   فريق   مع   التعاون    

 العالمي: الصعيد على المىانية الج رامية المعلومار دةدارة المعنية الخبراء لجنة إق  

  الج رامية داألسأأأأماء  المعني المتحدة األمم  خبراء فريق أعد  الهي  دالتقرير  رحبت )أ(  
 عمله وبرنامج االسأأأأأأأتراتيجية  خطته  اعتماد على الخبراء  فريق وهنلر  (،E/C.20/2021/15 )انظر
  الخطأأة  أق  والحظأأت  ،2021  أيأأار/مأأايو  في  افتراتأأأأأأأأأأأأأأيأأا  المعقودة  دورتأأه  في  2029-2021  للفترة

 إنشأأأاء تشأأأجيع إلى تؤدي وأق أهدافه، تحقيق على الخبراء  فريق تسأأأاعد أق شأأألنها  من  االسأأأتراتيجية
  الخارجية للهيئار المعلومار  وتوفير إنشأأأائها، في  والمسأأأاعدة  الج رامية داألسأأأماء المعنية  السأأألطار
 نطأأاقأأا    أوسأأأأأأأأأأأأأأع  توحيأأد  أجأأل  من  المتحأأدة  األمم  هيئأأار  يين  التعأأاوق   وتعزيز  الخبراء،  لجنأأة  فيهأأا  دمأأا

 الج رامية؛ لألسماء

 مىأاتأب  يين  والتعأاوق   التواصأأأأأأأأأأأأأأأل  تعزيز  إلى  الراميأة واإلجراءار  الجهود  دعمأت )ب(  
 األسأماء وبيانار التقنية الخبرار تبادل مثل  الشأراكة فر  ذلك  في  دما الخبراء،  وفريق الخبراء  لجنة

 األسأأأأأأأأأأأأأأمأاء  دألهميأة  والتوعيأة  القأدرار،  لبنأاء  المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة  المبأادرار إطالق  على  والعمأل  الج راميأة،
  الج رامية، األسأأأأماء يتوحيد  المتصأأأألة  والممارسأأأأار  واألسأأأأاليب التوجيهية  المباد  وتبادل  الطب رامية،
  التراث  من  كجزء  األصأأأأألية،  الشأأأأأعوب ل ار من المسأأأأأتمدة  األصأأأأألية األماكن أسأأأأأماء على  والحفاظ
 ما؛ لبلد الثقافي

  سأألطار  يين  والتعاوق  والتنسأأيق االتصأأال تحسأأين على األعضأأاء  الدول  شأأجعت )ج(  
 الوطني الصأأأأعيدين على  الج رامية داألسأأأأماء المعنية  والسأأأألطار المىانية  الج رامية المعلومار  إدارة

  المىأانيأة،  الج راميأة المعلومأار  إدارة  لتعزيز  المواتأأأأأأأأأأأأأأي يأة، المجأاالر  عبر ذلأك  في  دمأا  واإلقليمي،
 المىانية  الج رامية  للبيانار التحتية للبنى أسأاسأي  مرجعي عنصأر  الج رامية  األسأماء أق إلى وأشأارر
 ما؛ لبلد والثقافي الل وي  التراث من حيويا   جزءا   وتشىل المىانية الج رامية المعارف وشبىار
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 تسأأأأتند التي للمعلومار، التكاملية لإلدارة  الج رامية  األسأأأأماء دتوحي   دلهمية  أقرر )د(  
  واسأأأأأتحداث  الج رامية لألسأأأأأماء وطنية  ييانار قواعد لوتأأأأأع  والتكنولوجيا المنهجية  في ايتكارار إلى

 واالسأأأتجادة  الصأأأحية الرعاية  مجال في ذلك  في  دما  متنوعة،  ألغراض  اإلنترنت شأأأبىة على  خدمار
  التنميأأأة   أهأأأداف  ورصأأأأأأأأأأأأأأأأأد  (19-)كوفيأأأد  كورونأأأا  فيروس  مرض  جأأأائحأأأة  وإدارة  الطوار ،  لحأأأاالر
 المستدامة؛

 والل وية  الج رامية  شأأأأ به وتفعيل  يتنشأأأأيط  الخبراء فريق يتوصأأأأيار  علما    أحاطت )ه(  
  االسأأأأأأتراتيجية  خطته  تنفيه لدعم  اسأأأأأأتئماني  صأأأأأأندوق  وإنشأأأأأأاء داألسأأأأأأماء المعنية الوطنية  والسأأأأأألطار
 على  يركز الهي  األعضأأأأاء، الدول  قدرار  يناء على  التركيز  مع  2029-2021  للفترة عمله  وبرنامج
 علما  وأحاطت  الج رامية، التسأأأأمية وأسأأأأاليب  دمباد  الصأأأألة  ذار  المهارار  لتعزيز  التدريب  مبادرار
 الثقافي؛ التراث لحماية تعاونية مشاريع إقامة دحث الفريق داقتراح

  الحالي  اإلصدار  لتعزيز  الجديدة  الواجهة  تطوير في  المحرز التقد.  دطء  الحظت )و(  
 لتسأأأأأأأأجيل االنتشأأأأأأأأار واسأأأأأأأأع تطبيق إلنتاج ألفريقيا الج رافي المعجم ومشأأأأأأأأروع  GeoNyms لنظا.
  المهتمين   الشأأركاء ودعت  القارة، وفي الوطني الصأأعيد على صأأحتها  من  والتحقق  الج رامية األسأأماء
 علما  وأحاطت ألفريقيا،  الج رافي المعجم مشأروع تطوير إعادة إلى الرامية الجهود  في المشأاركة إلى

 الجأديأد  المشأأأأأأأأأأأأأأروع خالل  من إنجأاز   الجأاري   المفتوح  األوروبي  اإلقليمي الج رافي  دأالمعجم  أيضأأأأأأأأأأأأأأا
 الوصأأأأأأأأأول من  الج رامية للمعلومار األوروبية  الرادطة  لتمىين “ألوروبا  المفتوحة  الخرائط” المسأأأأأأأأأمى
 األوروبية   دالبلداق المتعلقة يانارالب  مجموعار إلى دسهولة

 
 113/ 11  المقرر    

 البرامج   إدارة   عن   التقرير    

 العأأالمي  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأأد  على  المىأأانيأأة  الج راميأأة  المعلومأأار  دأأةدارة  المعنيأأة  الخبراء  لجنأأة  إق  
  العامة األمانة ممثل قدمه الهي اللجنة يرامج دةدارة المتعلق  الشفوي  دالتقرير علما   أحاطت
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 الثاني  الفصل 

  الدورة  تنظيم   
 

   ومدتها  الدورة  افتتاح -  ألف 

، ومراعاة للظروف السأأأأأأأأأأائدة المتصأأأأأأأأأألة 233/ 2021عمال دمقرر المجلس االقتصأأأأأأأأأأادي واالجتماعي   -   3
( التي تؤثر في ترتيبأار العمأل والحلول التكنولوجيأة واإلجرائيأة المتأاحأة  19- دجأائحأة مرض فيروس كورونأا )كوفيأد 

في الفترة االنتقالية، لم تعقد لجنة الخبراء جلسأأار رسأأمية لدورتها الحادية عشأأرة  وعقدر اللجنة ثالثة اجتماعار 
   2021آب/أغسطس    27و    24و   23نترنت مع توفير الترجمة الفورية عن دعد، في  غير رسمية على اإل 

 غير  والمشأأأأأأأأاورار  المراسأأأأأأأأالر  خالل من  عشأأأأأأأأرة الحادية  الدورة  خالل  دلعمالها اللجنة  واتأأأأأأأأطلعت - 4
   2021/233 المجلس دمقرر عمال الصامتة الموافقة إجراء مستخدمة المقترحار في ونظرر الرسمية
 

   المكتب  أعضاء  انتخاب -  باء 

 في  الصأأأأأأأأأأأأأامتة الموافقة  إجراء  خالل من  أسأأأأأأأأأأأأأماؤهم التالية المىتب أعضأأأأأأأأأأأأأاء  الخبراء لجنة انتخبت - 5
   2021 آب/أغسطس 13

 الرؤساء المشاركوق:

 )يلجيىا(  ييرغ فاندق  إن ريد 

 )المىسيك( غوميز  ميروديو  دالوما 

 )تون ا(  يينغ روزاموند 

 المقرر:

 لم رب()ا أوت ولياست كمال 

 
   األعمال  وتنظيم  األعمال جدول -  جيم 

  الموافقأأأة  إجراء  طريق  عن  (E/C.20/2021/1)  المؤقأأأت  أعمأأأأالهأأأأا  جأأأدول  الخبراء  لجنأأأأة  اعتمأأأأدر - 6
  :األعمال جدول يلي ما وفي الصامتة 

 المىتب  أعضاء انتخاب - 1 

  أخر   تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - 2 

  .المىانية الج رامية المعلومار إدارة  تعزيز - 3 

  الج رامية  دالمعلومار المتعلقة  الخطة في  المواتأأأأأأأأأأي ية  واألفرقة اإلقليمية اللجاق  إسأأأأأأأأأأها. - 4 
  .العالمي الصعيد  على المىانية

  المىانية  الج رامية للمعلومار المتكامل اإلطار - 5 

  العالمي  الجيوديسي المرجعي اإلطار - 6 

  .المستدامة التنمية ألغراض المىانية الج رامية المعلومار استخدا. - 7 
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 من  وغيرهأا  اإلحصأأأأأأأأأأأأأأأائيأة  والمعلومأار  المىأانيأة  الج راميأة  المعلومأار  يين  التكأامأل  تحقيق - 8 
  .الصلة ذار المعلومار

  وإدارتها  األراتي تنظيم مجال في المىانية الج رامية المعلومار تطبيق - 9 

  .دالكوارث المتعلقة المىانية الج رامية والخدمار المعلومار - 10 

  البحرية المىانية الج رامية المعلومار - 11 

  .المرج ية دالبيانار المتصلة المسائل ذلك في  دما والسياساتية، القانونية األطر - 12 

  المىانية  الج رامية دالمعلومار المعنية العالمية الدوائر أجل  من  معايير  واعتماد  تنفيه - 13 

  .الج رامية داألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق مع  التعاوق  - 14 

  .البرامج إدارة  عن  التقرير - 15 

  انعقادها  ومواعيد الخبراء للجنة عشرة الثانية للدورة المؤقت األعمال جدول - 16 

 عشرة  الحادية دورتها عن الخبراء لجنة  تقرير - 17 

  إجراء  طريق  عن  (E/C.20/2021/2/Rev.1)  للدورة  المنقح األعمال تنظيم  أيضأأأأأأأأأأأأأأا  اللجنة وأقرر - 7
 الصامتة  الموافقة

 أنه  أسأأأأأأأأأأأأأأاس على -  (E/C.20/2021/3)  الداخلي نظامها اللجنة اعتمدر  ذلك، إلى  وباإلتأأأأأأأأأأأأأأافة - 8
  الصامتة  الموافقة إجراء طريق عن - المقبلة اللجنة دورار جميع على أيضا سينطبق

ه المنظمار غير الحىومية واتخهر اللجنة أيضأأأا مقررا من خالل إجراء الموافقة الصأأأامتة، دعت مي  - 9
والكيانار األخر  التالية التي ال تتمتع دمركز اسأأأتشأأأاري لد  المجلس إلى المشأأأاركة في أعمال الدورة دصأأأفة  

(؛ والجم يأأة األمريىيأأة للمسأأأأأأأأأأأأأأح Aligarh Muslim Universityمراقأأب: جأأامعأأة ألي أأار  اإلسأأأأأأأأأأأأأأالميأأة )
(؛  Carleton Universityللعلو.؛ وجامعة كارلتوق ) التصأويري واالسأتشأعار عن دعد؛ واألكاديمية النمسأاوية
 Curtin؛ وجأأامعأأة كورتين )ConsultingWhereومركز القوانين والسأأأأأأأأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأار المىأأانيأأة؛ وشأأأأأأأأأأأأأأركأأة  

University  ؛ ومعهأأد دحوث النظم البيئيأأة؛ والرادطأأة األوروبيأأة للمعلومأأار الج راميأأة؛ والرادطأأة األوروبيأأة)
 –مة األوروبية الجامعة المعنية دالمعلومار الج رامية؛ ومعهد ميمو لشأأأأأأأأركار االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأعار عن دعد؛ والمنظ

 Geospatial(؛ ومؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأة  FIMO – Vietnam National Universityجأامعأة فيتنأا. الوطنيأة )

Frameworks  ؛ ومنظمأأأةGeospatial World( ؛ وجأأأامعأأأة غريفيأأأثGriffith University  ؛ وأمأأأانأأأة)
؛ ومعهد Hexagon؛ وشأأأركة  Health GeoLab Collaborativeالفريق المعني يرصأأأد األرض؛ وشأأأركة 

المسح التصويري والمعلومار الج رامية، جامعة اليبنيز هانوفر، ألمانيا؛ والرادطة الدولية للجيوديسيا؛ والرادطة  
الدولية لرسأأأأأأأم الخرائط؛ والجم ية الدولية لألرض الرقمية؛ واالتحاد الدولي للجيوديسأأأأأأأيا والجيوفيزياء؛ وشأأأأأأأركة  

John Kedar Geospatial Initiatives, Ltd( الأأكأأأأأأأاثأأولأأوكأأيأأأأأأأة  لأأوفأأيأأن  وجأأأأأأأامأأعأأأأأأأة   Katholieke ؛ 

Universiteit Leuven يلجيىا؛ ومؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة ،)Land Equity International ؛ وشأأأأأأأأركةLocation 

International Ltd  ؛ ومنظمأأةMapAction  ؛ وشأأأأأأأأأأأأأأركأأةMaxar Technologies  ؛ والجأأامعأأة الوطنيأة
(؛ والجامعة الوطنية في  National Autonomous University of Mexico) المسأأأأأأأتقلة في المىسأأأأأأأيك

) ال )National University of La Plataيالتأأأأأأا  المعلومأأأأأأار  إلدارة  نوفأأأأأأا  ومأأأأأأدرسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة   NOVA(؛ 
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Information Management School ؛ و التجمع المفتوح للخأدمأار الج راميأة المىأانيأة؛ ومعهأد البلأداق)
؛  RSS-Hydro؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ ومنظمة  PlaceFundالتاريخ؛ ومؤسسة  األمريىية للج راميا و 

( نشأأأأأأأأأأأأأأر  Southwest Jiaotong Universityوجأأأأأامعأأأأأة جنوب غرب جيأأأأأاوتونغ   & Taylor(؛ ودار 

Francis Group( ؛ والجامعة التقنية في فييناTechnical University of Vienna  ؛ وجامعة تكسأأأأأاس)
(؛  Texas A&M University-Corpus Christiكوربوس كريسأأأأأأأأأأأأأأتي )  -الميىأأانيىيأأة  للعلو. الزراعيأأة و 

(؛  University of Botswana ؛ وجامعة يوتسأأأأأأأأأأأأأوانا )Three Trees and a Map PR, Ltdووكالة 
(؛ وجامعة  University of Pretoria(؛ وجامعة يريتوريا)University of Melbourneوجامعة ملبورق )

(؛ والمجلس العالمي University of Winnipeg(؛ وجامعة وينيبيغ )University of Twenteتوينتي )
   (Wuhan Universityلقطاع الج رامية المىانية؛ وجامعة ووهاق )

 
   الوثائق -  دال 

 الموقع على  عشأأأرة  الحادية  دورتها في  الخبراء لجنة على  ُعرتأأأت التي  الوثائق على  االطالع  يمىن - 10
   (/http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-session) للجنة الشبىي
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 الثالث  الفصل 

 الصاااااااااعياد على   المكاانياة   الجغرافياة   المعلوماات  باإدارة   المعنياة  الخبراء   لجناة  تقرير   
  عشرة  الحادية  دورتها   عن   العالمي 

 
 وكهلك  (،E/C.20/2021/L.2) عشأأأأأأأأرة  الحادية  دورتها  عن  التقرير مشأأأأأأأأروع  الخبراء لجنة اعتمدر - 11

 إلى وعهدر  ،2021  أيلول/سأبتمبر 1 في  الصأامتة الموافقة  إجراء  دموجب  سأيتضأمنها،  التي  المقررار  مشأاريع
  في  واالجتماعي  االقتصأأأادي  المجلس إلى لتقديمه العامة األمانة من  يدعم  له  النهائية  الصأأأي ة  يوتأأأع المقرر
  2022 لعا. دورته
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 الرابع  الفصل 

 بااإدارة  المعنيااة   الخبراء   للجنااة   عشااااااااارة   الثااانيااة   للاادورة   المؤقاات   األعمااال   جاادول   
 انعقادها   ومواعيد   العالمي،  الصعيد   على   المكانية   الجغرافية   المعلومات 

 
  انعقادها   ومواعيد عشأأأأأأأأأأأرة الثانية  لدورتها المؤقت  األعمال  جدول  مشأأأأأأأأأأأروع على  الخبراء لجنة  وافقت - 12
(E/C.20/2021/L.1)  المىتب إلى وعهدر  ،2021  أيلول/سأأأأأأبتمبر 1 في الصأأأأأأامتة  الموافقة  إجراء  دموجب 

 النهائية  صي ته في ووتعه تبسيطه دمهمة
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