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بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة   لجنة  البراا  المننةة   
 المكانة  على الصنيد النالمي

 الدوة  الثانة  عشا  
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  13البند 
 المنلمااا الجاااةة  المكانة  البحاي  

   
 المنلمااا الجاااةة  المكانة  البحاي    

  
 اذكا  ان األاان  الناا   

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

ــعيد العالمر رلى التأرير الفر أعدل اللريل العاما المعنر بالمعلومات الجغرافية   المكانية البحرية، والفر الصــــــــ
د ــا لجنــة الخبراء  ســــــــــــــي   ط علــا صأح على الصــــــــــــــلحــة الشــــــــــــــبكيــة  ات الصــــــــــــــلــة التر تتعلــف دفق تــاب بــاللغــة التر قــ 

(https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-session/.)  ا مــــــدعوة ولجنــــــة  لخبراء 
رلى اإلحــا ــة علمــا بــالتأرير ويعــداء رأقلــا صر التأــدط الــفر أحر ل اللريل العــامــا صر جلودل من أجــا تأــد م  
اإلرشــادات وتشــجيا تواصر المعلومات الجغرافية المكانية البحرية وتيســير الحصــول عليلا بما  عود بالنلا على 

 المجتما والبيئة واالقتصاد.
 

 امجز التقايا   

 27  و  24  و  23مــدت لجنــة الخبراء، صر دورتلــا الحــاد ــة عشــــــــــــــرة، المعأودة اصترا ــــــــــــــيــا صر  اعت  
  2022-2021، اـلفر رحـبت فـيه بخطـة عمـا اللريل العـامـا لللترة 11/109، المأرر  2021آب/أغســــــــــــــطس  

وبـالتأــدط المحر . وأعربـت اللجنــة عن تأــدقر ـا للجلود المتوايــــــــــــــلــة الراميــة رلى مواءمـة عمــا اللريل العــامـا 
اإل ـار المتاـامـا للمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة صر ســــــــــــــيـا  تحـدقـي عيئـة المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة،   ما

ورحبت عو ــــــا توجيلات ســــــياســــــاتية متااملة وي ار تشــــــغيلر للمجال البحرر )مشــــــرو  اإل ار التشــــــغيلر(،  
 ل الســـــــــاحلية والدلتات  شـــــــــملن جميا العنايـــــــــر المتصـــــــــلة بالميال، بما صر  ل  المحيطات والبحار والمنا
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ــا مة  امة صر  فا التحدقي، ما التأ يد صر الوقت   ــللما مسـ والمجارر المائية الداخلية والممرات المائية، عويـ
مت اللجنة بأن نلســه من جدقد على أن اللريل العاما  جأ أال  كون نســخة مكررة من اإل ار المتااما. وســلف 

ــيا وعد ــاما لعدة موا ـــــ ــما الليدروغرافيا، واألو يانوغرافيا،  المجال البحرر مجال شـــــ ــات، ويشـــــ ــايـــــ ة اختصـــــ
والجيولوجيا البحرية، والبيولوجيا البحرية، واألنشـــطة المتصـــلة باإلنســـان، واإلدارة البحرية، وأن مشـــرو  اإل ار  

 التشغيلر  عد جسرا عين اإل ار وممارسات ردارة المعلومات الجغرافية المكانية البحرية.

على النظر صر اللريل العاما المعنر بعأد األمم المتحدة لعلوط المحيطات   وشـــــــــــــجعت لجنة الخبراء 
ــرو  الخريطة العامة ألعما  المحيطات لعاط  ــتدامة ومشــ ، وعلى تأد م الدعم رليه 2030من أجا التنمية المســ

ــغيلر، صر تحأيل  دف حلح المحيطات والبحار والموارد البحرية ــرو  اإل ار التشـــ ــا مة، من خلل مشـــ  للمســـ
واسـتخداملا على نحو مسـتداط، وأشـارت صر  فا الصـدد رلى أ مية رشـراك الدوائر العلمية السـياسـاتية والأانونية  
المعنـية ـبالمحيطـات من أجـا ر جـاد حلول متاـامـلة. والحظـت اللجـنة أ مــــــــــــــا أن تاـامـا المجـاالت األر ـــــــــــــــية 

جعت على موايــــلة النظر صر  ــــمان والبحرية والعأارية ال قزال  مثا أولوية بالنســــبة للدول األعمــــاء، وشــــ 
تعاون المؤســســات للنظر صر الترتيبات والمعاقير والليا ا األســاســية الأاعلة للتشــغيا البينر وتطوير ا من أجا  
دمج جميا أنوا  المعلومـات الجغرافـية المكـانـية التر تســــــــــــــتلـيد من اإل ـار. و لـبت اللجـنة رلى اللريل العـامـا  

ــتامال مشـــر  أن ــاء  قركز على و ـــا واسـ و  اإل ار التشـــغيلر صر الوقت المناســـأ بالتشـــاور ما الدول األعمـ
 والجلات ياحبة المصلحة المعنية.

ويأـدط اللريل العـامـا صر التأرير معلومـات عن التأـدط الـفر أحر ل، بمـا صر  لـ  اســــــــــــــتعرا  خطـة   
ــتاملة لللترة  ــطته. ويناقت مجاالت التركيز صر خطة عمله المســــ ء من الجلود كجز   2023-2022عمله وأنشــــ

المبـفولـة للممــــــــــــــر صر  يـادة الوعر وتوصير التوجيـه وتشــــــــــــــجيا تواصر المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة البحريـة  
ــعى اللريل العاما، من خلل خطة العما   ــاد. ويســـــ ــول عليلا للائدة المجتما والبيئة واالقتصـــــ ويمكانية الحصـــــ

الحاجة رلى التعاون والشـــــــرا ات واالتصـــــــاالت  )أ(    :المســـــــتاملة، رلى النلو  بأ داصه وواائله، التر تشـــــــما
وتنميــة الأــدرات، بمــا صر  لــ  االعتبــارات  ات الصــــــــــــــلــة بــالمنظمــة الليــدروغرافيــة الــدوليــة ولجــانلــا اإلقليميــة،  
ومختبر االعتاار والتانولوجيا المشترك عين سنغاصورة والمنظمة الليدروغرافية الدولية، ومشرو  الخريطة العامة  

ــا ــا  المحيطـ ــاط  ألعمـ ــة  2030ت لعـ ــدامـ ــة المســــــــــــــتـ ــا التنميـ ــات من أجـ ــدة لعلوط المحيطـ ــد األمم المتحـ ، وعأـ
األ ر الســياســاتية والأانونية والبيانات المو وقة والســلطة والويــا ة  )ه( الواجلة البينية التر تصــا البر  )ب(

 بالبحر والمنا ل الساحلية  )د( تااما المجاالت البحرية واألر ية والعأارية.

ــياغته   ويتمـــــــمن  التأرير لمحة عامة عن التأدط الفر أحر ل اللريل العاما والخطوات التالية صر يـــــ
لمشــرو  اإل ار التشــغيلر وتشــاورل بشــأنه، قتم اإلقرار صيلا بأن اإل ار قوصر النمو ه الشــاما لكدارة المتااملة 

االســــتراتيجية التســــعة ا لية    للمعلومات الجغرافية المكانية البحرية. وصر  فا الصــــدد، تشــــكا مســــارات اإل ار
التر  مكن من خلللـا تحأيل التاـامـا عين المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة البحرـية وغير ـا من البيـاـنات المليـدة 
ــادر واللرد. ويلدف مشـــرو  اإل ار   ــا ا المجتم ية والبيئية، وحلز النمو االقتصـ من أجا ر جاد حلول للمشـ

العـامـا ا ن بـاعتبـارل اإل ـار التشــــــــــــــغيلر لكدارة المتاـاملـة للمعلومـات التشــــــــــــــغيلر، الـفر اتلل عليـه اللريل  
الجغرافية المكانية البحرية، رلى توصير مبادئ توجيلية عملية  مكن للبلدان اسـتخداملا لتعزيز تواصر المعلومات 

املــة إلدارة  الجغرافيــة المكــانيــة البحريــة، ويمكــانيــة الحصــــــــــــــول عليلــا، وتحأيل أ بر صــائــدة من ترتيبــاتلــا المتاــ 
 المعلومات الجغرافية المكانية من أجا تحسين المجتما والبيئة واالقتصاد.
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ويأدط التأرير أ مــا للجنة الخبراء ســردا الجتما  الخبراء الثالي الفر عأدل اللريل العاما بالحمــور   
ية دولية بشـأن ، والفر تزامن ما حلأة دراسـ 2022أ ار/ماقو  13رلى  9الشـخصـر صر سـنغاصورة صر اللترة من  

اإلدارة اللعالة والمتااملة  ”ردارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، نظمتلا األمم المتحدة حول مو ــــــــــــــو   
. والحح اللريل العــامــا أن  يــادة تواصر المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة “للمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة البحريــة

صواـئد ـبالنســـــــــــــــبة للعـدـقد من جواـنأ المجـال البحرر، ومنلـا مـا قتعلل البحرـية ويمكـانـية الحصــــــــــــــول عليلـا للمـا  
قلر: )أ( الشــــحن التجارر والملحة ا منة، ويدارة الموارد البحرية، واالقتصــــاد األ ر ، والتخطيح المكانر  بما

حرـية  البحرر  )ب( ردارة حـاالت الطوارئ واالســــــــــــــتجـاـبة للـا  )ه( البحـي العلمر والحـدود البحرـية واإلدارة الب 
رنلـا  الأـانون والـدصـا . ويمكن أن قوصر الحصــــــــــــــول على معلومـات جغرافيـة مكـانيـة بحريـة مو وقـة وعـاليـة  )د(

ــد التأدط المحر  يـــــــــوب تحأيل أولويات التنمية الو نية   الجودة صر الوقت المناســـــــــأ البيانات الل مة لريـــــــ
ــتدامة. ويجأ أن تاون المعلومات الجغرافية ال ــول  وأ داف التنمية المســــــــ مكانية البحرية متاحة ويمكن الحصــــــــ

عليلا بســــــــــــلولة لدعم التنظيم واإلدارة الأائمين على البيانات واألدلة للبحار والمحيطات والمنا ل الســــــــــــاحلية  
والميال الداخلية. صمعرصة مكان وجود الناس والحياة واألحداث واألنشـطة البحرية والعلقات المكانية التر تجما 

 ـــــــــا ســـــــــياســـــــــات واتخا  قرارات مســـــــــتنيرة. ويتســـــــــم توقيت  فل البيانات عنلس الأدر عينلم أمر  ـــــــــرورر لو 
األ مـية. و ـناك حـاجـة رلى معلومـات جغرافـية مكـانـية بحرـية آنـية من أجـا الـتأ ـأ واالســــــــــــــتجـاـبة لحـاالت   من

ولويات  وارئ من قبيا الاوارث، ولان البيانات ا نية أو شبه ا نية  مكن أن تاون مليدة أ ما صر تحدقد األ
 .2030االستراتيجية و ياس النتائج وريد ا، بما صر  ل  ما قتعلل بخطة التنمية المستدامة لعاط 

 


