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بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة  الميةا ةة   لجنة  البراا  المننةة   
 على الصنيد النالمي

 الدوة  الحادي  عشا  
 2021آب/أغسطس  27و  24 و 23نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  3البند 
 الميا ة  تنزيز إداة  المنلمااا الجاااةة   

   
 تنزيز إداة  المنلمااا الجاااةة  الميا ة    

  
 اذكا  ان األاا   الناا     

 
ا نبل ل نن اليبلاإ المجنلن نومارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن عا    ــلع األمانن الجامن نظر توجة  تتشـــــــــ

ا ع ا  الصــجيد الجالمإ ىل  التيليل المتجاب عتجزيز ىمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن، ال س تــيتال نالاان التإ قمدة 
 /http://ggim.un.org/meetings)  نن اليبلاإ فيط، عا  الصـــــــاحن اليا ـــــــن ع لش فإ الموق  الشـــــــ  إ لا 

GGIM-committee/11th-Session/ )   ــظر تناي . والا نن مدعوة ىل  اإلحاطن عاما نالتيليل وإعداإ آرائ ا نشــ
تجزيز التلتي ا  المؤتـــــســـــلن فإ م ال ىمارة  ” المجنور   27/ 2016الا نن ليلار الم اس االقتصـــــامس واالجتماعإ 

، وفإ ه ا الســـــــــــــلات، ىل  مراتـــــــــــــن تجزيز تلتي ا  الا نن فإ ه ا الم ال، و  لش “ المجاوما  ال الاةلن الم انلن 
  ال الاةلــن الم ــانلــن فإ ال  وم التإ تبــ ل ــا الــدول  الطلييــن التإ تســـــــــــــ م ع ــا الــدوائل المجنلــن نــومارة المجاومــا 

 األعضاإ لتجزيز تلتي ات ا فإ م ال ىمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن. 
 

 امجز التقايا   

آب/أغســــــــــــــطس    27و    26اعتمـد  ل نـن اليبلاإ، فإ مورت ـا الجـااــــــــــــــلة المجيومة افتلا ــــــــــــــلـا فإ   
الـ س رحبـت ةلـا نـال  وم التإ تبـ ل ـا األمـانـن الجـامـن وم تـ    10/101، اليلار  2020أياول/تــــــــــــــبتمبل   4 و

ــتلاتل لن من أجف تجزيز ىمارة المجاوما  ال الاةلن   ــان اتيات جطوا  عمالن واتــــــــ ــ  فإ موا ــــــــ الا نن الموتــــــــ
الم انلن وأوجا التلانط تا  الصــــــان لاائدة الدول األعضــــــاإ تمشــــــلا م  توتــــــل  نطات وال ن الا نن عم  نيلار 

. وأحاطت الا نن عاما أ ضــــا نال  وم المب ولن لتحســــين وتجزيز 2016/27قتصــــامس واالجتماعإ الم اس اال
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أنشـــطن عناإ اليدرا  الوطنلن فإ م ال المجاوما  ال الاةلن الم انلن فإ البادار الناملن، والحاجن ىل   ـــمار 
الميزانـلن من ج ل عـدة جـلارا  وآلـلا  لاتموـيف، وإل   ـيامة ال  وم المـب وـلن فإ هـ ا   ىـتاحـن موارم جـارجـن عن

الصــــــــــــــدم لت ـن  اتســــــــــــــال الا وة اللقمـلن فإ م ـال المجاومـا  ال الاةـلن الم ـانـلن. وأقل   الا ـنن ـنظر اإلطـار  
 س نا  عا  مدى السنوا   المتكامف لامجاوما  ال الاةلن الم انلن  ار تتوي ا لبلنامج الجمف الوات  النطات ال

الجشــــــــل الما ــــــــلن، للس فيط عو ــــــــاا ملي  عا  ىن ا ا  الا نن حت  اار، عف لكونا وتــــــــيان تم ن الدول  
ــاإ من ىممـات وتجزيز تلتيـ ات ـا الوطنـلن فإ م ـال ىمارة المجاومـا  ال الاةـلن الم ـانـلن وفيـا لبلوف ـا  األعضــــــــــــ

ما اقتلر نحافبن قوين من النواتج المستمدة من البلنامج األوت  الوطنلن. وأقل   الا نن أ ضا نظر اإلطار، ىتا 
. وباإل ـــــــافن ىل  تلش، أحاطت الا نن  2021لا نن، يوفل أتـــــــاتـــــــا قويا لتيد م التياريل ىل  الم اس فإ عاا  

، ناألهملن الجالملن لإلطار ال س  مثف مبان رئلســــلن لةنشــــطن الجديدة التإ 10/103عاما، ناعتمامها الميلر  
 جف فإ نطات اجتصاص الا نن.تد

ا األمانن الجامن مجاوما  عن   وفإ التيليل ال س أمعد  نمســــــــــــاعدة م ت  ل نن اليبلاإ الموتــــــــــــ ، تميدة 
ال  وم المب ولن لموا ــان تجزيز تنســيب واتســات ىمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن عا  الصــجيد الجالمإ فإ  

ــ  المجاييل، و  ــل البلانا ، وت امل البلانا ، من عين أمور م اال  عناإ اليدرا ، وو ـــــــــــ جم  البلانا ، ونشـــــــــــ
أجلى، و ـــــمار اتـــــتيداا ىطار المجاوما  ال الاةلن الم انلن المتكامف  دليف اـــــامف لبلنامج الجمف الواتـــــ  
ــ م  ــمار أر تســــــ ــطت ا، نما فإ تلش أنشــــــــطن ل ان ا اإلقالملن وأفلقت ا الانلن، من أجف  ــــــ النطات لا نن وأنشــــــ

االتـتلاتل لن والجمالن لا نن عا  نحو متسـب فإ ج وم الدول األعضـاإ اللاملن ىل  تجزيز تلتي ات ا   اإلجلاإا 
 فإ م ال ىمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن.

واليصــد من التيليل تســالط الضــوإ عا  م امرا  محدمة ت دع ىل  تحســين وتجزيز ىمارة المجاوما   
ــاإ. وليد أحل  تيدا  بيل من جان  األمم المتحدة وح ومن الصــــــين ال الاةلن الم انلن الوطنلن لادول   األعضــــ

فإ ىنشــــــاإ مل ز األمم المتحدة الجالمإ لامجارع واالعتكارا  ال الاةلن الم انلن فإ م  يني، الصــــــين، نما فإ  
الجالمإ، تلش علنامج عمف لبناإ وتطويل وتوتـل  اليدرا  والكااإا  واليدرا  ال الاةلن الم انلن عا  الصـجيد 

وال تـــــــــلما فإ البادار الناملن. وييدا التيليل أ ضـــــــــا تاا ـــــــــيف عن ال  وم التإ ع لت ا األمم المتحدة وح ومن  
ــلا فإ حلا األمم المتحدة فإ عور، ألمانلا، من أجف   ــاإ مل ز عالمإ لاتاوت فإ م ال ال يوم ســــــ ألمانلا إلنشــــــ

عين الدول األعضــاإ وال  ا  المجنلن ال يوم ســلن  تجزيز التجاور والتنســيب ال يوم ســإ عا  الصــجيد الجالمإ  
 ــاح ن المصــاحن، وتجزيز البنلن التحتلن ال يوم ســلن، ومعم الدول األعضــاإ فإ تحســين مســاهمات ا الوطنلن  

ــإ الجالمإ، والن وة عتناي  قلار ال م لن الجامن  ــتدامن وجومة اإلطار الملججإ ال يوم ســــــــ   69/266فإ اتــــــــ
 نشظر ىطار ملججإ جيوم سإ عالمإ ليدمن التنملن المستدامن.

واليصـد من التيليل أ ضـا تسـالط الضـوإ عا  المسـاهما  الميدمن من الموارم اليارجن عن الميزانلن  
االتـــــت مانإ التإ تدعم أنشـــــطن ل نن اليبلاإ. وتشـــــمف ه ي األنشـــــطن فإ ىطار الملحان الثانلن من الصـــــندوت  

الصـينإ لتحسـين وتجزيز التلتي ا  واليدرا  الوطنلن إلمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن، وال تـلما فإ البادار 
ــاب األمم المتحدة اإلنمائإ، ال س يل ز  ــلول حسـ ــلة من مشـ ــليحن الحام ن عشـ ــطن فإ ىطار الشـ الناملن، واألنشـ

رة المجاومـا  ال الاةـلن الم ـانـلن، واألنشــــــــــــــطـن فإ اـلدول  عا  تحســــــــــــــين وتجزيز اليـدرا  المتكـامـان وطنـلا إلما
( التحول  19-األعضـاإ السـت المشـار ن فإ المشـلول. وقد اتـتازا ج ور جائحن ملة فيلوو  ورونا ) وفيد

ىل  التل يز عا  الطلائب االفتلا ـلن والدعم الانإ، وتوفيل اليبلة الانلن المتيصـصـن افتلا ـلا ع دع موا ـان  
نحو تجزيز أنشـــــــــــــطن اإلمارة المتكامان لامجاوما  ال الاةلن الم انلن المتكامان عا  الصـــــــــــــجيد  ال  وم والتيدا
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الوطنإ لادول األعضــــاإ المشــــار ن. وفإ ه ا الصــــدم، عز   ال ائحن الحاجن ىل  مجاوما  جالاةلن م انلن 
المتكامان الموثوقن وعاللن ملنن ومتكلان ومسؤولن ومتكامان وطنلا. وي   أر تكور البلانا  ال الاةلن الم انلن  

ال ومة متاحن وفإ المتناول لكإ تســــــت ي  الدول األعضــــــاإ فإ الوقت المناتــــــ  وبصــــــورة م ئمن ألس أ من 
 ناا ن، تواإ  انت متصان نالصحن الجامن أو نالبي ن.

وقمدة مت أ ضــا مســاهما  ميصــصــن محدمة فإ الموارم ىل  اــ  ن اإلحصــاإا  عو ــا ا أمانن ل نن   
(  Kadaster. وليد أعار   ف من الو الن ال ولند ن لاســ ف الجيارس وتــ ف األرا ــإ ورتــم اليلائط )اليبلاإ

ــم اليلائط والمســـــاحن وتســـــ يف األرا ـــــإ ( موجاا عمالا لدعم البنوم  Lantmäteriet)  وال ي ن الســـــويد ن للتـــ
مو ــــــــــــــوةـلا عين الو ـاـلن  المتاب عاي ـا من علـنامج عمـف الا ـنن. وتمـثف اإلعـارا  االفتلا ـــــــــــــــلن تجـاوـنا  بيلا و 

ال ولند ن وال ي ن الســويد ن واألمانن الجامن، ومســاهما  ماموتــن من ح ومتإ هولندا والســويد فإ علنامج عمف 
الا نن.  ما  ايد التيليل فإ ىع غ الا نن ناألنشـــــــــــــطن التجاونلن )نما فإ تلش الموارم( التإ  ضـــــــــــــطا  ع ا م  

وتجزيز ىمارة المجاوما  ال الاةلن الم انلن عا  الصــجيد الوطنإ اليطال الياص والمنبما  الييلين لتحســين 
 فإ الدول األعضاإ المشار ن، وال تلما البادار الناملن.

وفإ التيليل، أعاات ل نن اليبلاإ نجمالن ونتائج تيد م الجلوة التــــــــــتضــــــــــافن مؤتمل األمم المتحدة  
. وـقدمـت ح ومـتا الصــــــــــــــين وال ـند  2022دي فإ عـاا  الجـالمإ الـثانإ لامجاومـا  ال الاةـلن الم ـانـلن، الميلر عيـ 

عل ــين ميبولين عا  الســواإ أج    هما فإ الحســ ار ما يلت ط نامتلا  اتــتضــافن المؤتمل الثانإ من أهملن 
وماللن ومسـؤوللن. وتـ لا لاتو ـف ىل  قلار مو ـوعإ، طب ب الم ت  الموتـ  ىطارا اـام  لاتييلم، ومند ال ند 

 ضافن المؤتمل الثانإ.فإ ن ا ن المطاع اتت 

، ىل  ل نن اليبلاإ أر تيدا 2016/27وطا  الم اس االقتصــــــامس واالجتماعإ، لدى اتياتي اليلار   
تيليلا ىل  الم اس فإ غضــــور جمس تــــنوا  عن تناي  اليلار، و  لش عن ال  وم المب ولن لاجمف م  الا نن  

حصـــائلن ومنبومن األمم المتحدة نظتـــلها، وممج نبم المجاوما  ال الاةلن الم انلن واإلحصـــائلن، وفإ ه ا اإل
الســلات، مراتــن تجزيز التلتي ا  المؤتــســلن لا نن. وتبين الا نن فإ التيليل أن ا أثبتت أن ا آللن ح وملن موللن 

ىمارة المجاومـا  ال الاةـلن الم ـانـلن عا    فجـاـلن ومنت ـن ووثلـين الصـــــــــــــــان تجز  عن ـال التجـاور اـلدولإ نشــــــــــــــظر
 الصجيد الجالمإ. وقد نا   الا نن اليلار،  ما عمات ناجاللن وفيا لوال ن الم اس وم  الموارم المتاحن.

ويناقش الم ت  الموتـ  واألمانن الجامن فإ التيليل الجنا ـل اللئلسـلن لمشـلول التيليل الميتلل لا نن   
ا ىل   الم اس االقتصـــــــــــــــــامس واالجتمــــاعإ، عا  النحو المطاوب فإ قلار الم اس  اليبلاإ الــــ س تــــــــــــــلميــــد 

. وتـــلســـتيدا مشـــلول التيليل التـــتجلاة تناي  الا نن لايلار واإلن ا ا  اللئلســـلن، ومناقشـــن ال لمن  2016/27
ــل  الميتلحن والاوائد التإ تجوم عا  الدول األعضـــــــــــ  اإ، نما فإ تلش عا  مدى الســـــــــــنوا  اليمس ىل  الجشـــــــــ

 الميبان، ومراتن عدم من اليلارا  المم ن تطبلي ا عمالا لتجزيز التلتي ا  المؤتسلن لا نن.
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