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 بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالميلجنة الخبراء المعنية  
 الدورة الحادية عشرة 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  
 من جدول األعمال المؤقت*  9البند 

مجاااان تن ي  تطبيق المعلوماااات الجغرافياااة المكاااانياااة  ي  
 األراضي وإدارتها 

   
 تطبيق المعلومات الجغرافية المكانية  ي مجان تن ي  األراضي وإدارتها   

  
 مذكرة من األمانة العامة  

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

التقرير الذي أعده فريق الخبراء المعن  بتنظيم األراضـــــ  وهدارتاا، والذي  ـــــيتا  باللغة الصـــــعيد العالم   لى 
اـلخــبراء   ــة  ـلجـنـــــ ــا  ــد ـــــ ـتـتعـاـــــ اـلـت   ــة  ــلـــــ الصــــــــــــ ــة  ات  ـــ كـيـــــ الشــــــــــــ ــة  ــلـحـــــ الصــــــــــــ عـلـى  فـقـة  ــا  ـباـــــ ــد   قـــــ اـلـت  

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/ ــدعــوة  لــى مـــــ ــة  والــلــجــنـــــ  .)
اإلحاطة علما بالتقرير واإلعراب عن آرائاا بشـأن عم  فريق الخبراء وما أحرهه من تقدم ، بما ف   ل  الجاود 

 المبذولة للدعوة  لى وضع  طار لإلدارة اللعمالة لألراض  وللتوعية باذا اإلطار.
 

 موجز التقرير   

ــيا ف   ف  دورتاا الع  ــرة المعقودة افتراضـــــ ــبتمبر  4آب/أغســـــــطس و   27و  26اشـــــ ، 2020أيلول/ ـــــ
الذي نوم ت فيه بجاود فريق الخبراء المتواصــــــلة للدعوة والتوعية بم ا ا  10/107اتخذت لجنة الخبراء المقرر 

وفوائد تنظيم األراضــ  وهدارتاا بلعالية والاءة من ل ل وضــع  طار اإلدارة اللعالة لألراضــ  وهنجاه صــيغته 
  تل  الناائية بوصـله مرجعا للدول األعاـاء عند وضـع عمليات ونظم  دارة األراضـ  بلعالية والاءة وهصـ 

العمليات والنظم وتع ي  ا وتحديثاا. وأعربت اللجنة عن تقدير ا لمواءمة  طار اإلدارة اللعالة لألراضـــ  بشـــك  
تا  مع اإلطار المتكام  للمعلومات الجغرافية المكانية بوصـــله دلي  شـــام  للســـيا ـــات يدعم  نجاهات أ داف 

ة النمو على الســــــواء، وأشــــــارت  لى أن تمتع الجميع بحقو   التنمية المســــــتدامة للبلدان النامية والبلدان المتقدم
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األراضــ  والملكية على نحو شــلاف وماــمون  و عنصــر حا ــم إلنشــاء مجتمع مســتدا  اقتصــاد ا واجتماعيا 
ــ  من  ــعة إلطار اإلدارة اللعالة لألراضــ ــارات التســ ــم  جميع المســ ــع آلية تقييم تشــ وبيئيا. واقترحت اللجنة وضــ

 جمعت فريق الخبراء على مواصلة الدعوة  لى اإلدارة اللعمالة لألراض  والتوعية باا. أج  دعم تنليذه، وش

ويقد  اللريق ف  التقرير معلومات عن التقد  الذي أحرهه واألنشــــطة الت  اضــــطلع باا، بما ف   ل   
، وبخصـــــــوا الجاود المبذولة للدعوة  لى 2022-2020بخصـــــــوا ا ـــــــتعرام وتحديت لطة عمله لللترة 

ــيا   اإلد ــ  ف   ــــــ ــمان جدول اإلطار المعتمد لإلدارة اللعالة لألراضــــــ ــ  والتوعية باا وضــــــ ارة اللعالة لألراضــــــ
الظروف الوطنية. ويتاـمن التقرير معلومات عن العملية األولية لنظر فريق الخبراء ف  مسـألة ا ـتخدا  دلي  

يا عند وضــــــع توجياات لتنليذ  طار  تنليذ اإلطار المتكام  للمعلومات الجغرافية المكانية بوصــــــله موردا مرج 
اإلدارة اللعالة لألراضـ  على المسـتول القطري. وف   ذا الصـدد،  شـير فريق الخبراء  لى أنه ينظر أ اـا ف   
طرائق لتقا ــم وت ادل المعارف والمعلومات والخبرات، بما ف   ل  الحا ت ا  ــتخدامية والممار ــات واألمثلة 

، ولترجمة الملاهيم  لى  رشـادات عملية، بما ف   ل  آليات التقييم المنا ـ ة   ات الصـلة على الصـعيد القطري 
الت  تشــــم  جميع المســــارات التســــعة إلطار اإلدارة اللعالة لألراضــــ  لدعم تنليذه. ويءدري فريق الخبراء أ اــــا 

قا لم يد من معلومات عن جاوده الرامية  لى تشــجيع ترجمة  ل  اإلطار  لى لغات ألرل غير اإلنكلي ية تح ي 
التواصــ  والدعوة والتوعية بخصــوا اإلدارة اللعالة لألراضــ ص وتلاصــي  الجاود المبذولة لدعم تنليذ اإلطارص  
ومناقشـــــة للعملية األولية لنظر فريق الخبراء ف  طريقة عم  إلجراء ا ـــــتعرام دوري لإلطار وتحديثه وهبقائه 

 وثيقة قابلة للتعدي .
 


