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الميلاتةةا   لجنةةا الراءاا المين ةةا   بةةادا ا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الحاديا عشءا 
 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  13البند 
تنفية  واعتمةاد تيةا يء تج  جةد الةدواعء اليةالم ةا  

 المين ا بالميلاتا  الجغءاف ا المكان ا 
   

بةةةةالميلاتةةةةا      المين ةةةةا  اليةةةةالم ةةةةا  الةةةةدواعء  تج  جةةةةد  تيةةةةا يء  تنفيةةةة  واعتمةةةةاد 
 المكان ا  الجغءاف ا 

  
 ت كءا تج األتانا الياتا  

 
ء انتـعاة لإـنه ال باا  المانـ ه ـل  ارة   المالومـا  الإراايـ ه المنـانـ ه تتشــــــــــــــامة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

در ـلاشتــــــــــــــتااك تين التإما المجتوا لل ـدمـا  الإراايـ ه المنـانـ ه، عـا على الصــــــــــــــاـيد الاـالمذ  لى الت ايا اـل   أ  
التالاه للمنظمه الدول ه لتوحيد الم اي س، والمنظمه الهيدروغااي ه الدول ه، وال   ســــــــــي تاا   211واللإنه الت ن ه 

ق تها      على الموقا  -http://ggim.un.org/meetings/GGIMالشـــــــعنذ للإنه ال باا  لاللره التذ ق در

committee/11th-Session/  واللإنه مدعوة  لى اإلحاطه علما لالت ايا وإلى  تدا  آرائها لشـنة األعمال .)
 يه التذ ت وق تها المنظما  الثالث المان ه توضا المااييا.الإار 

 
 تاجز التقءيء   

، 2020أيلول/ســــبتمبا  4آب/أغســــطس و  27و  26 ذ الدورة الااتــــاة، التذ ع  د  ا تااضــــ ا  ذ   
ــا تتنجـي  واعتمـا  ماـاييا من أجـا  ، اـل   رحـبت يـ ء لـ 10/111اعتمـد  لإـنه ال باا  الم ار   الت ايا المتصــــــــــــ

الــدوائا الاــالم ــه المان ــه لــالمالومــا  الإرااي ــه المنــان ــه، وأعامــت عن ت ــديامــا للــدعم الــ   قــدمتــء المنظمــا   
الثالث  ذ وضــا  ليا تنجي  اإلطار المتماما للمالوما  الإرااي ه المنان ه، لشــنا رئ ســذ من مالل المســار  

الماـاييا، وللت ـدق المحاف  ذ تاهـد ماـاييا جـدـيدة وتاويومـا و عمهـا، لســـــــــــــــبا منهـا م تاا :  6اشســــــــــــــتاات إذ  
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اســـــــــــــتاااي  ليا المااييا وتحديثء، من أجا تاويو  ســـــــــــــهاق  وائا المالوما  الإرااي ه المنان ه  ذ تح ي  
ــتدامه والتصــــــــد  لإائحه ماي  ياو   ورونا   و يد اللإنه  ( الاالم ه؛ وتــــــــإات  19-أمداة التنم ه المســــــ

ــا   ذ تنجي ما للمااييا،   ــله التنســــي  والاما ما الدول األعهــ المنظما  المان ه توضــــا المااييا على موااــ
و ذ م ا الصــــــد ،  عم تابوه الموار  والنظا  ذ  منان ه الحصــــــول على المااييا لشــــــاو  ما وله، وش ســــــ ما 

ــام ـــه، والتا يو على  تااف الت ـــدق المحاف  ذ ــالنســــــــــــــعـــه للبلـــداة النـ ــانـــ     لـ ــا من جـ ــ مـ ــاييا وتنجيـ ــا  الماـ اعتمـ
 األعها . الدول

ق تجااــــــــــيا عن عما التإما   ويااي الت ايا الإهو  الإماع ه التذ ت لتها المنظما  الثالث. وي در
المجتوا لل دما  الإرااي ه المنان ه من أجا وضـــا مااييا حديثه لواجهه تامإه التطب  ا  المجتوحه، وإ ما  

ــا ا  وغياما من الب انا  لماالإه الواـــــول  لى مالوما  منان ه عن المالوما  الإرااي ه   المنان ه واإلحصـــ
ــحه، والبيوه وتريا المناا، وإ ما  تل  المالوما .  ــتإاله لها، والصـــــ ــد األري، والتنم  للموارث واشســـــ راـــــ

ــا المااييا المتاد ة األجوا     211ويصــــــل أعمال اللإنه الت ن ه     ISO 19152والت دق ال   أحافتء  ذ وضــــ
لشنة  ISO 19160 لشنة الرطا  األرضذ و ISO 19144لنموذ  مإال   ارة األراضذ، وسلسله المااييا  

وإثعا  اســـــــت داق المااييا. وأمياا،  ااي  ISOماالإه ومناقشـــــــه اشســـــــت داق المتوايد للســـــــإا الإيو  ســـــــذ 
ذ  البـ اـنا  الهـيدروغاايـ ه الاـالمذ الت ايا التـ دق اـل   أحافـتء المنظمـه الهـيدروغاايـ ه اـلدولـ ه  ذ وضــــــــــــــا نمو 

S-100    ــلســــله ــجا  منتإا  الب انا  العحايه ال اتله للتشــــريا البينذ المتوا  ه ما ســ د موااــ ــا  وتاهر لدعم  نشــ
 ال ااه لالمالوما  الإرااي ه. ISO 19100المااييا  

لإرااي ـه   مـا ت ـدق المنظمـا   ذ الت ايا لمحـه عـامـه عن عملهـا ي مـا   م اســــــــــــــت ـداق الماـاييا ا 
المنان ه  ذ  عم ق ا  وراـــد أمداة التنم ه المســـتدامه؛ وتناقا  ور المااييا  ذ اشســـتإاله لإائحه ماي 

( الاالم ه؛ وتسـل  الهـو  على  عمها المسـتما لوضـا وإعدا  توجيها   ذ مإال  19- ياو   ورونا   و يد
ــار المااييا من أجا  ل يا تنجي  اإلطار المتماما للمالوما  الإرااي ه  التنجي  وال  ارا  والتداتيا الالفمه لمســــ

، “ ليا  ور المااييا  ذ   ارة المالوما  الإرااي ه المنان ه”المنان ه؛ وتااي مااجاه رئ س ه للدليا المانوة 
  مور  حذ على اإلنتانت يتماتى ما اإلطار المتماما للمالوما  الإرااي ه المنان ه.

 


