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لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميللجةةاف الج ءا  ةةا  
 المكان ا على الصييد اليالمي  

 الدوعل الثان ا عشءل 
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  8البند 
 اإلطاع المءجيي الجيلديسي اليالمي 

   
 اإلطاع المءجيي الجيلديسي اليالمي   

  
 جذكءل جن األجانا الياجا  

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

الصـعيد العالم  للى التررير الي  أعدته اللجنة الرريية المعنية بالجيودسسـيا، والي  تـيتاا باللغة الت  ق ده   ا 
 /https://ggim.un.org/meetingsء )فرط على الصـــــــرحة لات الصـــــــلة من الموق  الشـــــــ ك  للجنة الخبرا

GGIM-committee/12th-session/  واللجـنة مـدعوة للى ااطـاعـة علمـا ـبالتررير ووـ داء وج ـات نظر ـا .)
ى معالجة الرضــــــــــاسا المعردة الت  تصــــــــــادف  بشــــــــــأن الترده الي  أطر ته اللجنة الرريية ف  ج ود ا الرامية لل

األوتـــــــــاس الجيودسســـــــــية على الصـــــــــعيد العالم ، وتحريد ااتـــــــــتدامة الطويلة األج  وجودة ااعار المرجع   
 الجيودسس  العالم .

 
 جلجز التقءيء   

ــيا ف    ــرة، المعرودة افترا ــــــــــ   آب/ 27و  24و   23اعتمدت لجنة الخبراء، ف  دورت ا الحادسة عشــــــــــ
، ورطبـت فيـه ـبالترـده المحر  فتل فترة مـا  ين الـدورتين، بمـا ف  للـ  11/104، المررر  2021أغســــــــــــــطس 

الج ود الكبيرة الت   يلت ا اللجنة الرريية لمعالجة الرضــــــــــــــاسا المعردة الك يرة لات الصــــــــــــــلة بااعار المرجع   
جراء مشــــــــــاورات عالمية الجيودسســــــــــ  العالم . وأطاعت اللجنة علما م  التردار  تر يل اللجنة الرريية على ل

المعنيين، بإعداد  ون م  الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الجيودسسييناواتعة النطاق، والقياه اطرا، بالتع
الصـيغة الن ايية لورقة الموق  المعلرة باتـتدامة ااعار المرجع  الجيودسسـ  العالم  وورقة المرا يم المتعلرة 

 

 * E/C.20/2022/1. 
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بإنشـاء مر ل تميل جيودسسـ  عالم . واعتمدت اللجنة الورقتين  وصـر ما وتيرتين توجي يتين رييسـيتين لضـمان 
 م  وتعليله.اتتدامة ااعار المرجع  الجيودسس  العال

ورطبت لجنة الخبراء أسضـــا بالنراش بشـــأن  نود مجموعة األعمال المرترطة المبينة ف  ورقة الموق    
لمعالجة الرضاسا الحاتمة الت  تواجه ااعار المرجع  الجيودسس  العالم . ورطبت اللجنة  يل  بالترده الي  

ــاء  ــافة وونشــــــ ــتضــــــ مر ل تميل جيودسســــــــ  عالم  ف  طره األمم أطر ته طكومة ألمانيا واألمم المتحدة ف  اتــــــ
المتحدة ف   ون، ألمانيا، وشــجعت مر ل التميل الجيودسســ  العالم  الي  تــينشــأ ف  المســترب  على التعاون  
ــ يا لتعليل   ــيد الدول  على نحو أ بر تــ ــيد الوتيرين م  اللجنة الرريية من أج  تعليل التخطيط والتنســ والتنســ

 ـا الجيودسســـــــــــــــيا. وف  الخـتاه، أطـاعـت اللجـنة علمـا  ر ـ ة اللجـنة الرريـية ف   الشــــــــــــــرا ـات والرر  الت  تتيح
 اتتعراض عرايد عمل ا، بما ف  لل  افتصاصات ا و يكل ا.

وترده اللجنة الرريية ف  التررير معلومات عن أنشــــــــــــــطت ا، بما ف  لل  عن الج ود الت  تبيل ا ف   
، بشأن لعار مرجع  جيودسس  عالم  لخدمة التنمية المستدامة. 69/266مواصلة تنريي قرار الجم ية العامة  

ــات ا و يكل ا، وعن الترده الي  أطر ته ف     ما تعط  لمحة عن نظر ا ف  عرايد عمل ا، وف  افتصـــــــــــاصـــــــــ
الموق  المتعلرة باتــــتدامة ااعار    اتــــتعرا ــــ ا من أج  مواءمت ا م  ترتي ات العم  المربلة المبينة ف  ورقة

ــاء مر ل تميل جيودسســـ  عالم ، اللتين اعتمدت ما   ــ  العالم  وورقة المرا يم المتعلرة بإنشـ المرجع  الجيودسسـ
لجنة الخبراء. وال دف من لل   و  ـــــمان  راءة وجدوج اللجنة الرريية، م  مشـــــار ة البلدان النامية  نشـــــاس 

 قت ا العاملة.ف  أعمال اللجنة الرريية وأفر 

ويتضـــــمن التررير أسضـــــا معلومات عن الترده واانجا ات الت  أطر ت ا األفرقة العاملة التابعة للجنة   
ــا األنشــــــطة الملم  القياه   ا وااعت ارات المرت طة  الرريية فتل فترة ما  ين الدورتين. ويعرض التررير أسضــــ

التأمتت األولية بشـأن عناصـر مجموعة األعمال المرترطة    ا. وترده اللجنة الرريية أسضـا موجلا للمناقشـات و 
المبينة ف  ورقة الموق  لمعالجة الرضـــاسا الحاتـــمة الت  تواجه ااعار المرجع  الجيودسســـ  العالم . وي توق  

 ف   يا الصدد أن تروه اللجنة الرريية باتتعراض عرايد عم  أفرقت ا العاملة. 

ــاء مر ل تميل جيودسســـ  عالم  وترتـــيخا للترده الي  أطر ته طكو   مة ألمانيا واألمم المتحدة ف  لنشـ
ف  طره األمم المتحدة ف   ون، تؤ د اللجنة الرريية أنه اتعين العم  بشـــك  جماع  م  أصـــحاب المصـــلحة  
المعنيين بالجيودسسـيا للتشـجي  على المليد من التخطيط والتنسـيد على الصـعيد الدول    دف تمتين الشـرا ات  

الرر  الت  تتيح ا الجيودسســـــيا،  ما اتعين التعاون والتنســـــيد بشـــــك  وتيد، بما ف  لل  م  مر ل  وتحســـــين
 .69/266التميل، من أج  تنريي قرار الجم ية العامة 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/266
https://undocs.org/ar/A/RES/69/266
https://undocs.org/ar/A/RES/69/266
https://undocs.org/ar/A/RES/69/266

