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بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة  الميةا ةة   لجنة  البراا  المننةة   
 على الصنيد النالمي

 الدوة  الثا ة  عشا  
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  12البند 
 المتنلق  بالكماةث المنلمااا والبدااا الجاااةة  الميا ة   

   
 المنلمااا والبدااا الجاااةة  الميا ة  المتنلق  بالكماةث   

  
 اذكا  ان األاا   الناا   

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

العــامــم المعن  بــالمعلومــات والخــدمــات الجغرافيــة المكــانيــة الصــــــــــــــعيــد العــالم  على التررير الــ   أعــد  ال ري   
د ا   ــلة الت  تتعطه ــاكية تات الصـــ ــيتال باللغة الت  ق دها  قطا لر  على الصـــــ حة الشـــ المتعلرة بالكوارث، وال   ســـ

الخــبراء   ــة  والـلجنـــــــة  /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Sessionلجـنـــــ  .)
ــأن الترد  ال   أحرل  ال ري  العامم، ل  أمور منطا و ــــ   مدعوة على اإلحاطة علما بالتررير وإقداء آرائطا بشــ
ــطل  بأنشــــــــطة عدارة مخاطر الكوارث، و يانات  ــمم منظمات تشــــــ قائمة عالمية للحد من مخاطر الكوارث تشــــــ

ية مكانية، وأدوات ومنصـات ممكن أن تسـاعد ل  أنشـطة عدارة مخاطر الكوارث على الصـعيد ومعلومات جغراف
 الوطن  واإلقليم  والعالم .

 
 امجز التقايا   

ــا ل     ــة عشــــــــــــــرة المعرودة الترا ــــــــــــــيـ ــادمـ ــا الحـ ــة الخبراء، ل  دورتطـ ــ ت لجنـ  27  و  24  و  23اتخـ
واصلة الت  يب لطا ال ري  العامم لتعزيز  ، ال   نو ت فيه بالجطود المت 11/108، المررر  2021آب/أغسطس  

أ مية المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية ل  الحد من مخاطر الكوارث وإدارتطا، وال سـيما جدو  اإلطار  
االســـــــــتراتيج  بشـــــــــأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلرة بالكوارث س ل جائحة مر  ليرو   

،  2023-2020نــة. وأيــدت اللجنــة أمشـــــــــــــــا تن يــ  سطــة عمــم ال ري  العــامــم لل ترة  ( الرا 19-كورونــا  كوليــد
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ــاء ل  ال ري  العامم ل  النطو   ــ طم أعشــــ ــا مة قوصــــ ــاء والخبراء المعنيين على المســــ ودعت الدول األعشــــ
ب عـالـية ـباألنشــــــــــــــطـة على النحو المبين ل  سطـة العمـم. وع وة على تـل ،  ـنأت اللجـنة ال ري  العـامـم على 

ه ل  التوعـية ـباإلطـار االســــــــــــــتراتيج ، بمـا ل  تـل  تعزيز المشــــــــــــــار ـة والتعـاون م  مجموعـات الجطـات  نجـاحـ 
صـــــاحاة المصـــــلحة المتعددة الرئيســـــية والمنظمات الدولية، بما مك م التواصـــــم واالتســـــا  المســـــتمرين وتجن  

ــ  قائمة عالمية بالمنظمات والخدمات   ــات ل  مجال  الدواجية الجطود. وأعر ت اللجنة عن دعمطا و ـ والمنصـ
الحد من مخاطر الكوارث، ودعت الدول األعشــــــــــــاء، والمنظمات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتطا 
ــار ة ل    ــات منظومة األمم المتحدة على المشـــ ــســـ ــلة، والرطام الخا ، ومؤســـ ــاا األكادممية تات الصـــ واألوســـ

 لرائمة.اإلدارة العالمية للدراسات االسترصائية المعدة لغر  و   ا

ــروم التررير المعنون  نتائج ترييم عا    ــيات الواردة ل  مشـ وأقرت لجنة الخبراء بأ مية النتائج والتوصـ
ــأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلرة بالكوارث ، وأوصــــــــت  2020 ــتراتيج  بشــــــ : اإلطار االســــــ

اإلطار االســــتراتيج . و اإل ــــالة على تل ،   بشــــرورة مواصــــلة ليادة جطود قناء الردرات والتوعية لتعزيز تن ي 
أوصـــت اللجنة بإعادة عتاحة عجراء المســـي الترييم  لمنطرت  ألريليا والدول العر ية قطدف تولير لرصـــة أسر   

. وع وة على تل ، رحبت  2020لطاتين المنطرتين الســــتكماله عم ععداد طاعة عانية من وعيرة نتائج ترييم عا  
العامم لو ـ  عطار عحصـائ  بشـأن اإلحصـاءات المتصـلة بالكوارث، وأعر ت عن تردير ا اللجنة قدعم ال ري  

 لليا  اللجنة اإلحصائية بإنشاء لري  الخبراء المشترك قين الو االت المعن  باإلحصاءات المتعلرة بالكوارث.

ما قين  ويرد  ال ري  العامم ل  التررير معلومات عن الترد  المحرل واألنشــــــــــــطة المشــــــــــــطل  قطا في  
الــدورات، بمــا ل  تلــ  تن يــ  سطــة عملــه وأوجــه الترــد  الت  أحرلتطــا ألرقــة عملــه األر عــة. ولري  العمــم أل   
ــتراتيج  بشـــــــــأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلرة بالكوارث   مســـــــــؤول عن تن ي  اإلطار االســـــــ

ــيناريو  ــميم وتن ي  تمارين قائمة على ســ ــم ولري  العمم باء عن تصــ  ات  ولري  العمم جيم عن تعزيز التواصــ
والتوعية  ولري  العمم دال عن مواءمة اإلطار االســــــتراتيج  بشــــــأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية 

 المتعلرة بالكوارث م  اإلطار المتكامم للمعلومات الجغرافية المكانية.

،  11/108المبينة ل  مررر لجنة الخبراء ويبلغ ال ري  العامم أمشـــــا عن تن ي   ل نشـــــطة الرئيســـــية  
بما مشـــــــمم و ـــــــ  قائمة عالمية للحد من مخاطر الكوارث تشـــــــمم منظمات تشـــــــطل  بأنشـــــــطة تتعل  بإدارة  
مخاطر الكوارث، و يانات ومعلومات جغرافية مكانية، وأدوات ومنصـــــــات ممكن أن تســـــــاعد ل  أنشـــــــطة عدارة  

والعـالم . ومن تـل  ععـداد اســــــــــــــتبـيانين علكترونيين، جر   مخـاطر الكوارث على الصــــــــــــــعـيد الوطن  واإلقليم  
تعميمطمـا على الو ـاالت الوطنـية المعنـية قرســــــــــــــم الخرائ  وـ الجغرافـيا المكـانـية والمنظمـات المعنـية ـبالحـد من 
مخاطر الكوارث وإدارتطا واألوســــــاا األكادممية والرطام الخا  ومؤســــــســــــات منظومة األمم المتحدة، لتجمي  

دمة وتصــــــميم قاعدة معارف وسطة عمم من أجم و ــــــ  الرائمة الرئيســــــية المرترحة واســــــتكمالطا البيانات المر
 واستاار ا ونشر ا.

ويســــــــل  التررير الشــــــــوء على الماادرات التعاونية الت  ا ــــــــطل  قطا ال ري  العامم باال ــــــــتراك م   
من مخـاطر الكوارث الـتاب    يـئات أسر  معنـية ـبالحـد من مخـاطر الكوارث، مـفم ال ري  العـامـم المعن  ـبالحـد

لل ري  المعن  قرصــــــــــــــد األر ، و رنامج الكوارث التاب  للدارة الوطنية للم حة الجوية وال شــــــــــــــاء، واللجنة  
اإلقليمية لماادرة األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـعيد العالم  المعنية باألمريكتين،  

ــالة على تل ، مرد  التررير لمحة عامة عن الجطود الت  والماادرة الكاريبية للتنمي  ة الجغرافية المكانية. و اإل ــــــ
ق لطا ال ري  العامم من أجم تحســـــــين لطم حالة المشـــــــطد الوطن  للمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية ل   
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ــطل  به فيما يتعل  بإ عادة عتاحة عجراء  جمي  مراحم الكوارث، بما ل  تل  التحدمات المطروحة والعمم المشـــ
المســــــي الترييم  لمنطرة الاحر الكاريب ، قدعم من مكت  اللجنة االقتصــــــادمة ألمريكا ال تينية ومنطرة الاحر 
الكاريب  ل  ترينيداد وتو اغو. ومن األعمال المنجزة عرد اجتمام تشــــــــاور  سا  م  أصــــــــحاب المصــــــــلحة  

لطم إلكمال الترييم. وقد مســــــــرت     العملية قدء   الرئيســــــــيين ل  منطرة الاحر الكاريب  إلتاحة لرصــــــــة أسر  
. وســــــــــت ســــــــــتخد  المعلومات المحصــــــــــم عليطا  2020العمم على ععداد طاعة عانية من وعيرة نتائج ترييم عا  

إلط م لجنة الخبراء على مســتجدات تن ي  ورصــد اإلطار االســتراتيج  بشــأن المعلومات والخدمات الجغرافية  
 ارث.المكانية المتعلرة بالكو 

ــا عاما لماادرات تنمية الردرات الت  ا ــــطل  قطا ال ري  العامم،   ــا اســــتعرا ــ ويتشــــمن التررير أمشــ
ل  تل  نجاحه ل  عرد مؤتمر لتنمية الردرات الجغرافية المكانية بشــــــأن تطبيرات النظا  العالم  لســــــواتم  بما

ــالته ال ري  العامم، ــتشــــــ ــترك ل  اســــــ واللجنة اإلقليمية لماادرة األمم  الم حة والحد من مخاطر الكوارث، ا ــــــ
المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــــــعيد العالم  المعنية باســـــــــــــيا والمحي  الطاد ، و يئة 

 المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية.

تاادل ويرترل ال ري  العامم أن مرو  قاحث واســـــــــتكشـــــــــاف وتوعي  جم  البيانات الجغرافية المكانية و  
المعلومـات المتعلرـة بـالتحـدمـات الت  تواجططـا الو ـاالت الوطنيـة والمنظمـات الـدوليـة المعنيـة بمخـاطر الكوارث 
والتصـــــــــــــــد  لطــا ل  جمي  مراحـم دورة عدارة مخــاطر الكوارث، وتحــديـد وإعـداد ماــاد  توجيطيــة و روتو والت  

ا ل  الـتأ ـ  دعمـا لجطود الحـد من المخـاطر  عـالمـية لجم  البـياـنات الجغرافـية المكـانـية وتـاادلطـا واســــــــــــــتخـدامطـ 
وإدارة حاالت الطوار ، وال ســـــــــــيما أعناء األلمات. وي رترل ق ل     الجطود بالتعاون م  ال ري  العامم المعن  
باألطر السـياسـاتية والرانونية إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية، بةية االسـت ادة من سبرته وعمله ت  الصـلة  

 ن  الرانونية لتوالر المعلومات الجغرافية المكانية وترسيص استخدامطا.بشأن الجوا
 


