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لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميل  ةةا   
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي  

 الدوعل الحاديا عشءل 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  11البند 

 الجغءاف ا المكان ا البحءيا الميل  ا   

   
 الميل  ا  الجغءاف ا المكان ا البحءيا   

  
  ذكءل  ن األ انا اليا ا  

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

ــعيد العالمر رلى التأرير الفر أعدل اللري  العام   المعنر بالمعلومات الجغرافية المكانية البحرية، والفر الصــــــــ
د ــا لجنــة الخبراء   ل بكــا اأ  على الصــــــــــــــلحــة الشــــــــــــــبكيــة  ات الصــــــــــــــلــة التر تتعكــ  د ا ســــــــــــــيتــاد بــاللغــة التر قــح

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session/.)   الخبراء مــــدعوة رلى ولجنــــة 
اإلحاطة علما بالتأرير وإبداء رأيكا ار التأدل الفر أحرزل اللري  العام  ار جكودل من أج  تأديم اإلرشـــــادات  
وتشــــــــجيا تواار المعلومات الجغرافية المكانية البحرية وتيســــــــير الووــــــــول رليكا بما يعود بالنلا على المجتما 

 صاد.والبيئة واالقت 

 
   جز التقءيء   

ــيا ار    ــرة المعأودة ااترا ـــــ ــبتمبر  4آب/أغســـــــطس و   27و  26ار دورتكا العاشـــــ ، 2020أيلول/ســـــ
، الــفر نو  ــت فيــه بــالتأــدل الــفر أحرزل اللري  العــامــ ، بمــا ار  لــ  109/10اتخــفت لجنــة الخبراء المأرر  

البيانات وقابليتكا للتشـــــــغي  البينر، النجاد ار رنجاز دراســـــــة حالة االســـــــتخدال التر أجرا ا بخصـــــــو  تواار 
والكتاب األبيض المرتب  بفل  بشــــــــــأن رتاحة الحصــــــــــول على المعلومات الجغرافية المكانية البحرية بســــــــــرعة  
وســــــــــــــكولـة، والجكود الجـارـية التر يـبفلكـا اللري  العـامـ  من أجـ  تنلـيف اإلطـار المتكـامـ  للمعلومـات الجغرافـية  

ــا بأن المكانية ار المجال البحرر، حي  ث يكون الماء  و المعلم الجغراار المكيمن. وأحاطت اللجنة علما أيضـ

 

 * E/C.20/2021/1. 
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اللري  العام  ينظر ار ممارســـــــــات متكاملة إلدارة البيانات تأول على النظم اإليكولوجية وتتطل  التعاون من 
 العديد من التخصــصــات والمؤســســات، بما ار  ل  المســتخدمون وأوــحاب المصــلحة، وكأن اإلطار المتكام 

للمعلومات الجغرافية المكانية يوار آلية متســــــــــــــأة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية البحرية على نحو اعال  
ــية  ــ  والتعاون بين المجاالت البحرية واألر ــــــ ــير التواوــــــ ــيلة الوزمة للتوعية والدعوة وتيســــــ ومتكام ، والوســــــ

عزيز التعاون ما المنظمة الكيدروغرافية والمســــــــحية. وعووة على  ل ، شــــــــجعت اللجنة اللري  العام  على ت 
للحدود واللواوـــ    S-121الدولية، وال ســـيما ار مجالر تنمية الأدرات وتطبي  المعايير، بما ار  ل  المريار 

 البحرية، والنظر ار العم  ما منظمات دولية أخرى تركز على علول المحيطات ورود ا.

التـأدل اـلفر أحرزل واألنشــــــــــــــطـة التر ا ــــــــــــــطلا بكـا،    ويـأدل اللري  العـامـ  ار التأرير معلومـات عن 
اســــتعراط لخطة عمله وأنشــــطته الرامية رلى مواوــــلة تأديم اإلرشــــادات وتشــــجيا تواار المعلومات   يشــــم  بما

ــمن   ــاد. ويتضـ ــول رليكا بما يعود بالنلا على المجتما والبيئة واالقتصـ ــير الووـ الجغرافية المكانية البحرية وتيسـ
ثة لللري  العام  لللترة التأرير خطة العم   ــلة    2022-2021المحد  ــطته المأترحة، بما ار  ل  مواوــــــــ وأنشــــــــ

الجكود الرامية رلى تنليف اإلطار المتكام  للمعلومات الجغرافية المكانية ار المجال البحرر. وار  فا الصدد،  
ــادات عملية ومليد ــيات لتواير ررشـــ ــاد  بكدف رعداد تووـــ ة تســـــتطيا الدول  يناقش اللري  ما نظر فيه من مســـ

األعضـاء االسـتلادة منكا لتعزيز تواار المعلومات الجغرافية المكانية المتصـلة بالماء وتيسـير الحصـول عليكا،  
االقتصــــــــــادية والبيئية على أعرط نطا  ممكن عند تنليف اإلطار. وينظر التأرير   -  وجنر اللوادد االجتماعية

على النظم اإليكولوجية والتعاون بين مختلف المؤســــــــــــســــــــــــات   ار ممارســــــــــــات ردارة البيانات المتكاملة الأادمة
وأوـــحاب المصـــلحة، وكين المجاالت البحرر واألر ـــر والمســـحر. ويأدل اللري  العام  أيضـــا معلومات عن 
ــلة بعأد األمم  ــاد  المتصــ تعاونه المســــتمر ما المنظمة الكيدروغرافية الدوليةم وعملياته األولية للنظر ار المســ

ــمر ال الث وحلأته   المتحدة لعلول ــير الجتماعه الرســــــ ــتدامةم وأعمال التحضــــــ المحيطات من أج  التنمية المســــــ
ز على المعلومات الجغرافية المكانية البحرية اللع الة والمتكاملة، والتر تم  الدراســية الدولية المأترحة التر ســترك 

ار تحوي  نم  القـيادة ار  (م وما تحأ   من نجـاد 19-تأجيلكـا بســـــــــــــــب  جادحـة مرط ايرو  كورونا ) واـيد
 العام . اللري 

 


