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لجنة  البراا  المننةة  دةرداال المنلت ةاج الجياا ةة   
 المكانة  على الصنيد النالمي  

 الدورة الحادية عشرة

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  10البند 

المكةةةانةةةة    المنلت ةةةاج والبةةةد ةةةاج الجياا ةةةة  
 المتنلق  دالكتااث 

   
 الجياا ة  المكانة  المتنلق  دالكتااث المنلت اج والبد اج    

  
  ذكال  ن األ ان  النا    

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

يــة الصــــــــــــــعيــد العــالم  على التررير الــل  أعــد  المريو العــامــا المعن  بــالمعلومــات والخــدمــات الجغرافيــة المكــان 
د ا   ــلة الت  تتعطه ــاكية تات الصـــ ــيتال باللغة الت  ق دها  قطا لر  على الصـــــمحة الشـــ المتعلرة بالكوارث، والل  ســـ

ة مـدعوة (. واللجنـ /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-sessionلجـنة الخبراء  
على اإلحاطة علما بالتررير وإقداء آرائطا بشــــأن الترد  الل  أحرل  المريو العاما، بما يشــــما ععداد  طة عمله 

ووثيرــة المعلومــات األســـــــــــــــاســــــــــــــيــة الت  تبرل نتــائ  المســــــــــــــ  الترييم  الــل  قــامــت بــه   2023-2021للمترة  
المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية  األعضــــاء ل  عطار جطود ا لتنميل اإلطار ااســــتراتيج  بشــــأن الدول

 المتعلرة بالكوارث.

 
  تجز التقايا   

ــيا ل     ــرة المعرودة الترا ـــــ ــبتمبر  4آب/أغســـــــطس و   27و  26ل  دورتطا العاشـــــ ، 2020أيلول/ســـــ
ــ  قدما  10/108 المررراتخلت لجنة الخبراء  ــا بالمضـــــــــــ ، الل  رحبت فيه قتررير المريو العاما فيما يتصـــــــــــ

ـقدراســــــــــــــة المســــــــــــــاـئا تات األ مـية الحـاســــــــــــــمـة الت  تتعلو ـبالمعلومـات والخـدمـات الجغرافـية المكـانـية المتعلـرة 
ــأن المعلومات بالكوارث، وأعربت عن تردير ا للترييم الل ــتراتيج  بشــــــــــ ــمهن المرارنة قين اإلطار ااســــــــــ   تضــــــــــ

 

 * E/C.20/2021/1. 
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والخـدمـات الجغرافيـة المكـانيـة المتعلرـة بـالكوارث واإلطـار المتكـامـا للمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة، ولمـا جر   
من مواءمة قين اإلطارين بصـــــورة تضـــــمن توالرطما. وعكوة على تلل، أقرهت اللجنة اا تصـــــا ـــــات المنرحة  

ــا للمريو  ــما قنود العما الحالية والمربلة. وأقرت اللجنة أيضــــ ثة تشــــ العاما ووالرت على ععداد  طة عما محده
( قـد أهطرت األ ميـة الحـاســــــــــــــمـة إلمكـانيـة الحصــــــــــــــول على 19-بـأن جـائحـة مري ليروو وورونـا  دوليـد

دارة مخـاطر الكوارث، المعلومـات الجغرافـية المكـانـية المـتاحـة والموثوقـة ـلدعم اتخـات الررارات ل  جمي  مراحـا ع
ــتراتيج ، وح ت الدول   ــير تنميل اإلطار ااســـــــ ــلة الت  يبللطا المريو العاما لتيســـــــ ــادت بالجطود المتوا ـــــــ وأشـــــــ

 األعضاء على النظر ل  تنميل اإلطار ااستراتيج .

ويرد  المريو العاما ل  التررير معلومات عن أنشـطته ل  ما قين الدورات، بما ل  تلل بشـأن ععداد  
والترده  الل  أحرلته ألرقة العما التابعة له. وعكوة على تلل، يسـل  المريو   2023-2021عمله للمترة    طة

العاما الضــــــــوء على أنشــــــــطة التويية والتعاون الت  ا ــــــــطل  قطا م  ألرقة عاملة أ ر  تجمعه قطا عكقات  
ة، بمـا ل  تـلل اللجـنة المعنـية بســــــــــــــواـتا تكـاملـية وم  البرام  المعنـية ـبالكوارث الـتابعـة للطيـوات الوطنـية واـلدوليـ 

ــد األري، واإلدارة الوطنية للمكحة الجوية   ــد األري، والمريو الحكوم  الدول  المخصـــن المعن  قر ـ ر ـ
والمضــــــــاء  ناســــــــا( ل  الوايات المتحدة األمريكية. ويشــــــــير المريو العاما على أن أنشــــــــطته تطدف على تحديد 

ة لتولير المعلومـات والخـدمـات الجغرافـية المكـانـية الت  تغط  جمي  أبعـاد مجـاات العمـا تات المنمعـة المتـاادلـ 
الخطر الـناجم عن الكوارث، بمـا ل  تـلل مكـامن الخطر ودرجـات التعري وـقاقلـية التضــــــــــــــرر، ول ـيادة المـتال 

 من  ل  المعلومات والخدمات.

الت  يرو  قطا المريو العاما ويسـل  التررير الضـوء على الماادرات التعاونية وماادرات تنمية الردرات   
م  اللجنة اإلقليمية لماادرة األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــــــــعيد العالم  المعنية 
باألمريكتين، بما ل  تلل الماادرة الكاريبية للتنمية الجغرافية المكانية من أجا توســـــــي  نطاا اســـــــتخدا  البوابة 

لدعم تولير المعلومات الجغرافية المكانية المتصــــــــلة بالكوارث والتحليكت اانية لمســــــــاعدة    الجغرافية الكاريبية
آليات ااستجابة. وباإل الة على تلل، يتضمن التررير موج ا للتو يات والنتائ  المنب رة عن المس  الترييم   

ــتراتيج ، م  ترديم م يد من ال تما ـــيا ل  وثيرة معلومات الل  أجر  على مســـتو  العالم بشـــأن اإلطار ااسـ
 أساسية ملحرة بالتررير.

 


