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المةن ةةةل   الاء ال  المةلت ةةةا   لجنةةةل  بةةةرداال 
 الجغ اف ل المكان ل على الصةيد الةالمي

 الدوال الثان ل عش ل 
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  
 * من جدول األعمال المؤقت  14البند 

األط  السةةةةةةةةة ةااةةةةةةةةةا  ةل وال ةانتن ةل  بمةا  ي  لة   
 المسائل المتصلل بالء انا  الم جع ل 

   
 األط  الس ااا  ل وال انتن ل  بما  ي  ل  المسائل المتصلل بالء انا  الم جع ل   

  
  ذك ل  ن األ انل الةا ل  

 
ه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على   تتشرَّف األمانة العامة بأن توج ِّ
ه الفريق العامل المعني باألطر الســــياةــــاتية والقانونية مدارة المعلومات الصــــعيد  العالمي إلى التقرير الذي أعد 

الجغرافية المكانية، والذي ةـيتا  باللغة التي قدد ِّ  هاا قق  على الصـفحة تات الصـلة من الموقل الشـلكي للجنة  
ــدعوة /https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-sessionالخبراء ) ــة مــ (. واللجنــ

إلى امحـاطـة علمـا بـالتقرير وءهـداء آراياـا قي الت قـد  الـذي أحرقه الفريق العـامـل قي ةــــــــــــــيـا  جاوده المبـذولـة 
ســايل الســياةــاتية والقانونية قي إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، بما قي تلا المســايل المتصــلة  لمعالجة الم

 بالبيانات المرجعية.
 

  تجز الت  ي    

ــيا قي   ــرة، المعقودة اقترا ــــــــــ   آب/ 27و  24و   23اعتمدت لجنة الخبراء، قي دورتاا الحادية عشــــــــــ
د  المحرق، بقيادة الســــويد وأةــــتراليا، قي تحد    طة  ، وأشــــادت فيه بالتق11/110، المقرر  2021أغســــطس  

، بحي  انتقل الفريق العامل من تناول حاالت اقترا ـــــــــية إلى تناول 2022-2020عمل الفريق العامل للفترة 
حاالت واقعية على الصــــعيد ن الســــياةــــاتي والقانوني. ومن مظا ر تلا البدء قي نــــياغة ورقة عن البيانات 

 

 * E/C.20/2022/1. 
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لونـــــــاية، وأ رت عن اةـــــــتاشـــــــاف البيانات الجغرافية المكانية من أجل الصـــــــال  العا  المرجعية والســـــــلطة وا
 واالةتخدا  األ القي والتانولوجيات الجد دة، بما قي تلا ما  تعلق بمسايل الخصونية والسرية.

ــاتية والقانونية مدارة المعلومات الجغرافية المكان   ــياةـــ ية  وأعربت لجنة الخبراء عن وعياا بأن األطر الســـ
دا ـل اـلدول األعءـــــــــــــاء وفيـما هينـاا  ي مئي  معـقد من المســـــــــــــاـيل المترابطـة التي تتســـــــــــــم قيـاا النظم الـقانونـية  
واال تصـــــــانـــــــات القءـــــــايية القايمة بالتنوج وتفاوت مســـــــتويات النءـــــــ ، ومن  م تشـــــــكل مجاال نـــــــعلا و اما 

ــياةــــات  مجاالت عمل اللجنة وعلى نــــعيد تنفيذ امطار المتاامل، وأشــــارت إلى أ مي  من  ــانعي الســ ة تعريف نــ
 ونناج القرار وأنحاب المصلحة المعنيين وعامة الجماور هاذه المسايل وتوعيتام هاا على نحو قعال. 

ــاتية والقانونية التي تؤ ر   ــياةـــ ــل الفريق العامل النظر قي البيلات الســـ وطلبت لجنة الخبراء أن  وانـــ
ومات التجارية الســــــرية والســــــلطة وتنوج مصــــــادر قي الخصــــــونــــــية واألمن الوطني والشــــــواغل المتعلقة بالمعل

ــانعي   ــه بأن نــــــــ ــتخداماتف واعترقت قي الوقت نفســــــــ ــؤولية وتعدد االةــــــــ المعلومات الجغرافية المكانية والمســــــــ
الســـــياةـــــات والقرارات يســـــعون إلى التقة قي المعلومات الجغرافية المكانية وحســـــن توقيتاا ومالءمتاا للغر ، 

لحفاظ على التقة قي المعلومات الجغرافية المكانية ألغرا  و ــل الســياةــات وأهرقت قي  ذا الصــدد أ مية ا
واتخات القرارات اةـتنادا إلى األدلة. وشـجعت اللجنة الفريق العامل على موانـلة نظره قي المسـايل السـياةـاتية  

عية يمكن أن والقانونية المتصـــــــلة بالبيانات المرجعية والصـــــــال  العا ، وأشـــــــارت إلى أن تحد د البيانات المرج
يكون عمال معقــدا ونــــــــــــــعلــا، قي وـل تفــاوت الظروف الوطنيــة، وأن إنتــار المعلومـات والخــدمـات الجغرافيـة  
المكـانـية لم يعـد مقصــــــــــــــورا على الواـاالت المكلفـة وطنـيا نظرا لتغير المشــــــــــــــاـد الرقمي والتانولوجي، والتنوج، 

اللجنة أيءـــــا الفريق العامل على التعاون قي  واالةـــــتخدا  االهتااري للمعلومات الجغرافية المكانية. وشـــــجعت  
  ذه األمور مل المنظمات الدولية المعنية.

ورحبت لجنة الخبراء بالتقد  المحرق قي و ــــــــل وءعداد مجموعة من الســــــــياةــــــــات والموارد القانونية   
ــا  لتن  ــكل األةــــ ــر البيانات وتلادلاا، والحظت أن  ذه الموارد تشــــ ــين نشــــ ــاء قي تحســــ فيذ  لدعم الدول األعءــــ

امطار المتاامل للمعلومات الجغرافية المكانية من  الل و ـل أطر ةـياةـاتية وقانونية مناةـلة على الصـعيد 
ــلة التعاون مل المجموعات الووييية واللجان امقليمية التابعة للجنة من أجل   الوطني، وشــــــــجعت على موانــــــ

 ذ امطار على الصعيد القطري.قيادة قام العوامل واآل ار السياةاتية والقانونية والناو  هتنفي 

ويقد  الفريق العامل قي تقريره معلومات عن التقد  الذي أحرقه واألنشطة التي ا طلل هاا، مءمنا  
تلا مســتجدات  طة عمله وجاوده لمعالجة المســايل الســياةــاتية والقانونية المعقدة قي مجال إدارة المعلومات 

يذ امطار المتاامل. ويشـــــــــير أيءـــــــــا إلى التقد  الذي أحرقه قي إعداد الجغرافية المكانية ولتقديم الدعم قي تنف
ورقة عن البيانات المرجعية والسلطة والوناية. وأهدت الفريق العامل قي  ذا الصدد ترحيله بمجموعة متنوعة 
من وجاــات النظر األوليــة التي أعرب عناــا ممــارةــــــــــــــون قي مجــال المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة و براء  

ــا ــياةـــ ــاء إطار  تي  قاما ةـــ ــل وءنشـــ ــعى الفريق العامل إلى و ـــ تيون وقانونيون من مختلف أنحاء العالم. ويســـ
 (.authoritative) “مرجعي ة”أقءل لمختلف اةتخدامات نفة 

وعالوة على تلــا،  تنــاول الفريق العــامــل التقــد  الــذي أحرقه قي إعــداد الورقــة المتعلقــة هتســــــــــــــخير   
قي الصــــــــــــــال  العـا  واالةــــــــــــــتخـدا  األ القي والمســــــــــــــاـيل تات الصـــــــــــــــلة المتعلـقة   البـياـنات الجغرافـية المكـانـية

بالخصــــــونــــــية والســــــرية والتانولوجيات الجد دة. ويتءــــــمن التقرير أيءــــــا لمحة عن العمل الجاري قي إعداد 
ــاء قي تحســـين نشـــر البيانات وتلادلاا، اما  رد   ــاتية والقانونية لدعم الدول األعءـ ــياةـ مجموعة من الموارد السـ
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ي التقرير أن  ذه الموارد أةــــاةــــية لتنفيذ امطار المتاامل وقق األطر الســــياةــــاتية والقانونية المناةــــلة على ق
الصـــــعيد الوطني. وتتألف مجموعة الموارد من  الئ و ايق  دراد لاا أن تاون بمتابة مورد مرجعي أو توجياي 

  عملاا القطرية. والمقصـود من تلا  و قي وقت تبدأ فيه البلدان قي تفعيل امطار المتاامل عن طريق  ط
نياغة أ داف امطار المتاامل وغاياته هلغة مألوقة لدت األوةاط السياةاتية والقانونية. قالمسار االةتراتيجي  
التاني من امطار المتاامل، و و  تعلق بالمســايل الســياةــاتية والقانونية،  بين أن امطار الســياةــاتي والقانوني  

الذي يشتمل على عدد من األدوات الءرورية لمعالجة طايفة عريءة من المسايل السياةاتية   الناج   و تلا
 والقانونية تات الصلة بجمل المعلومات الجغرافية المكانية وباةتخداماا وتخئيناا وتوقيعاا.

ــال الادف مناا   ــير التقرير قي الختا  إلى أن الفريق العامل ال  ئال يعمل معداد  طة اتصـــــــــ ويشـــــــــ
 شجيل الحوار والتفاعل هين لجنة الخبراء والمانيين السياةاتيين والقانونيين.ت 
 


