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الم ن ةةةةخ   الء اام  الم ل  ةةةةا   لجنةةةةخ  بةةةةةدالم 
 الجغااف خ المكان خ على الص يد ال المي

 الدولم الثان خ عشام 

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  3البند 

الم ل  ةةةةةا    ال ةةةةةالم ةةةةةخ  دالم  التاتيبةةةةةا   ت زيز 
 الجغااف خ المكان خ 

   
 الجغااف خ المكان خ ت زيز التاتيبا  ال الم خ  دالم الم ل  ا     

  
  ذك ِّام  ن األ انخ ال ا خ  

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

ــاء المشـــــــار ين للجنة   ــدقاء الر  ـــــ الصـــــــعيد العالمل قلى التذرير العد تم قعدادع، بمســـــــاعدة من المكتس وأاـــــ
يز الترتيبات العالمية إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والعد  ـــــــيلتاة باللغة التل قلد ِّ    ا الخبراء، عن تعز 

الــــخــــبــــراء  ــة  لــــلــــجــــنـــــ الشــــــــــــــــــبــــكــــل  الــــمــــوقــــ   فــــل  ــ   ــعلـــــ ــااــــــــــــــــــــة  ـــــ الــــخـــــ ــة  الصــــــــــــــــــلــــحـــــ عــــلــــى  فــــذــــل، 
(https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session قلــى ــدعــوة  مـــــ ــة  والــلــجــنـــــ  .)

  2016/27اإلحاطة علما بالتذرير وإ داء آرائ ا بشـــــــــــأن تنليع اللجنة لذرار المجلس اجقتصـــــــــــادد واججتماعل 
لجغرافية المكانية“؛ وهل مدعوة أيضـــــا، فل  المعنون ”تعزيز الترتيبات المؤ ـــــســـــية فل مجال قدارة المعلومات ا

هعا الســيا ، قلى درا ــة تعزيز ترتيبات اللجنة فل هعا المجال، و عل  الطريذة التل تســ م   ا الدوائر المعنية 
بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية فل الج ود التل تبعل ا الدول األعضــــــــــــاء لتعزيز ترتيبات ا فل مجال قدارة  

 جغرافية المكانية.المعلومات ال

 
   جز التقايا   

ــيا فل   ــرة، المعذودة افترا ــــــــــ   آب/ 27و  24و   23اعتمدت لجنة الخبراء، فل دورت ا الحادية عشــــــــــ
ــأن ولما للجنة  11/101، المذرر  2021أغســــطس   ، واعترفت فيه بما حذذته لجنة الخبراء من قنجازات ذات شــ

https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/A/RES/11/101
https://undocs.org/ar/A/RES/11/101
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من أهمية متزايدة، حيث  انت لمســـارات عمل ا المتعددة آ ار قيجا ية وا ـــحة على  ل من المشـــ د الجغرافل  
ــية؛ غير أن اللجنة ــر الما ــ ــنوات العشــ ــعيد العالمل ولرامت التنمية الوطنية على مدس الســ   المكانل على الصــ
تحتاج قلى قمدادها بالموارد بصــــــورة مســــــتدامة لتوجيه ودعم الدول األعضــــــاء بلعالية فل ج ودها الرامية قلى 

  ناء قدرات متكاملة فل مجال المعلومات الجغرافية المكانية فل المستذبل وللمحافظة على تل  الذدرات.

ة إلعـداد الجـدول الزمنل وطرائ   ورحبـت لجنـة الخبراء بـالمبـادرة التل اتخـعهـا المكتـس واألمـانـة العـامـ  
العمل والعناار الرئيسية للتذرير المذترة للجنة الخبراء العد  يذد  قلى دورة المجلس اجقتصادد واججتماعل 

، وأيدت قنشــــــاء فري  عمل مخصــــــل يتألو من المكتس وأاــــــدقاء الر  ــــــاء المشــــــار ين للجنة  2022لعا  
ــاء،   ـدف  ـيادة األعمـال  الخبراء، قلى جـاـنس الموارد والخبرات اإل ــــــــــــــ  افـية التل تبرعـت   ـا اـلدول األعضــــــــــــ

التحضـــيرية لصـــياغة مشـــرو  التذرير والتشـــاور بشـــأنه، فل قطار عملية ا ـــتعرات شـــاملة وشـــلافة، ولتكلي  
المكتس وأاـــدقاء الر  ـــاء المشـــار ين  و ـــ  الصـــيغة الن ائية للتذرير لكل تنظر فيه اللجنة قبل تذديمه قلى 

 .2022المجلس فل عا  

وأكــدت لجنــة الخبراء على أهميــة  يــا  حوار و ي  وتعــاون ملتوة  ين الخبراء فل قدارة المعلومــات  
الجغرافـية المكـانـية فل اـلدول األعضــــــــــــــاء، ووزارات اـارجيت ـا ولعـمات ـا اـلدائمـة ـلدس األمم المتحـدة فل نيويورك  

مالئمة للمســـائل المتعلذة بإدارة المعلومات لتوعيت م بما تضـــيله لجنة الخبراء من  يمة ملمو ـــة فل المعالجة ال
ــياغة التذرير العد  ــيرية لصـ ــعيدين الوطنل والعالمل، وإلاطارهم باألعمال التحضـ الجغرافية المكانية على الصـ

 وطبيعته. 2022 يذد  قلى المجلس اجقتصادد واججتماعل فل عا  

ــدقاء   ــاعدة من المكتس وأاـ ــار ين للجنة الخبراء، تذد  فيه وهعا التذرير العد ألعد بمسـ ــاء المشـ الر  ـ
األمانة العامة معلومات عن الج ود المبعولة لموااــــــــــــــلة تعزيز التنســــــــــــــي  واجنســــــــــــــجا  فل قدارة المعلومات 
الجغرافية المكانية على الصعيد العالمل؛ وتحلل التذد  العد أحرزته اللجنة  ين الدورتين، وج  يما فيما يتعل  

ــوريا فل نيويورك من باجتما  مكتس وأاــــــ  ــار ين، العد علذد حضــــ ــاء المشــــ ــان/ 28قلى  26دقاء الر  ــــ  نيســــ
؛ وتناقش الو ـائل التل ا ـتجا ت   ا اللجنة، بايادة المكتس وأاـدقاء الر  ـاء المشـار ين، بشـكل 2022 أ ريل

ــادد واججتمــاعل    تذرير عن تعزيز قدارة المعلومــات الجغرافيــة    2016/27جمــاعل لذرار المجلس اجقتصـــــــــــــ
 .2022المكانية على الصعيد العالمل يلذد   قلى المجلس قبل ااتتا  المجلس دورته لعا  

والتذرير العد يلـذد  قلى المجلس هو تتويت للعمـل المتعل  تحـديدا   ـعا البـند من جدول األعمـال على  
ويتألو من أرلعة أجزاء تتناول ما يلل: )أ(  ي  تحول عمل اللجنة على مدس الســـــــنوات الســـــــت الما ـــــــية، 

ــه اللجنة على الدول   ــى العد تعر ـــــــــ ــل من التذرير قلى التنليع؛ )ب(  يان الايمة الوا ـــــــــ مدس العذد الما ـــــــــ
ــيا  التذد  الم م العد أحرزته اللجنة منع آار مرة قدمت في ا تذريرا  ــاء واألمم المتحدة، م  تو ـــيى  ـ األعضـ

ــامال قلى المجلس فل عا   ــتممار فل اللجنة؛ )ج( تبيان دواعل 2015شــــ ــديد على أنه آن األوان لال ــــ ، والتشــــ
التغيير  تســــــــــــــليل الضــــــــــــــوء على مـا تبذى من تحـديـات تعترت اللجنـة ومـا يوجـد من  غرات فل تنليـع الذرار  

ترتيبات وتوايات مؤ سية بشأن طرائ  عمل اللجنة ولرنامت عمل ا فل المستذبل، ؛ )د( مجموعة  2016/27
 تلعرت على المجلس لينظر في ا.

لل علي ا الضـــوء فل التذرير أن الترتيبات المؤ ـــســـية الحالية للجنة    ومن المجاجت الرئيســـية التل  ـــل
ن التذد ،  ما تحد من األ ر العد تحد ه  الخبراء ليست قا لة لال تمرار، ف ل تحول دون قحراز اللجنة مزيدا م

اللجنة. وقد عملت اللجنة بلعالية نســـبية بلضـــل المســـاهمات الم مة واإلرادة الحســـنة من الخبراء الوطنيين فل  

https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/27


E/C.20/2022/5  

 

22-07807 3/3 

 

مجال الجغرافيا المكانية من الدول األعضـــاء. غير أن اإلرادة الحســـنة ليســـت موردا ج ينضـــس، وهل فل هعع 
فل الميزانيات والموارد البشـــــرية ليســـــت مســـــتدامة وج  افية لتحذي  األ ر الممكن األوقات التل تشـــــ د  ـــــائذة  

وغيرها من اطل التنمية. وعالوة على  2030تحايذه من عمل اللجنة فل دعم اطة التنمية المســــــتدامة لعا  
جنسجا  فل  ذل ، تتطلس هعع المساهمات واإلرادة الحسنة موارد ق افية من األمانة العامة لضمان التنسي  وا

  رنامت عمل اللجنة المتنامل.

ــافة ذات شــــأن منع    ويو ــــى التذرير  ي   ان للجنة الخبراء، وهل تعمل بموارد محدودة،  يمة مضــ
قنشــــــــائ ا، وهل ج تزال ملتزمة  تحســــــــين قدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــــعيد العالمل من أجل  

  2030لالحتياجات الملحة ذات الصـــــلة بخطة التنمية المســـــتدامة لعا   اج ـــــتجابة بمزيد من الكلاءة واللعالية
نداد للحد من مخاطر الكوارث لللترة  ،  2030-2015وعذد العمل من أجل تحذي  التنمية المستدامة وإطار  ِّ

(.  ـيد أن هـعا اجلتزا   19-و ـعلـ  فيمـا يتعل   تغير المـنال والتعـافل من جـائحـة مرت فيروا  وروـنا )كوفـيد
ينبغل ل ا أن تصـــــــــير من ال ي ات  مســـــــــتمر يجلس معه احتياجات جديدة للجنة: فاللجنة، من حيث  يكل ا،ال

اللرعية التابعة للمجلس، تعمل بطرائ  شــــــــــــــاملة وتشــــــــــــــار ية تمكن ا من اتخاذ قرارات مشــــــــــــــتر ة ومن تحديد 
بغل أن تخصــل ل ا التوج ات  تواف  اآلراء م  جمي  الدول األعضــاء؛ وهل من حيث مطلس اج ــتدامة، ين 

موارد من الميزانية العادية لضـمان ا ـتمرار التنسـي  واجنسـجا ، بما فل ذل  ما يتعل   و ـ  المعايير وتنمية  
الذدرات؛ وأما من حيث مر زها، فينبغل ل ا أن تســتليد من ادمات اججتماعات لكل تنعذد فل دورات  ــنوية.  

ا هي ة فرعية تابعة للمجلس،  ـــــتكون عندئع فل و ـــــ  جيد ولما تتعزز مكانة اللجنة على هعا النحو  واـــــل 
يمكن ا من دعم العمل البالغ األهمية العد يذو  به المجلس والدول األعضـــــــــــــاء فل مجال التنمية، ومن  لالة  

 أج يترك الر س وراءع أحدا فل مجال المعلومات الجغرافية المكانية.

المكتس وأاــدقاء الر  ــاء المشــار ين للجنة الخبراء،  وفيما يتعل  بالتذرير العد تم قعدادع بمســاعدة   
تذـد  األمـاـنة العـامـة قلى لجـنة الخبراء لمحـة عـامـة عن التذـد  المحرز بخصــــــــــــــو  عذـد مؤتمر األمم المتحـدة 

ــو    تعزيز قدرات الذرية العالمية فل مجال المعلومات ”العالمل المانل للمعلومات الجغرافية المكانية، فل مو ــ
، الــعد تســـــــــــــتضـــــــــــــيلــه حكومــة ال نــد من االل وزارة العلو  “ كــانيــة: ج يتر نر الر ــس وراءع أحــدا الجغرافيــة الم 

تشـــــــــــــرين   14قلى    10والتكنولوجيـا، فل مر ز حيـدر أبـاد الـدولل للمؤتمرات الكـائن فل حيـدر أبـاد، بـال نـد، من  
لعذد منتديات عالمية  . ويندرج عذد المؤتمر  ـــــــــــــمن الوجية التل أناط ا المجلس باللجنة2022أكتولر  /األول 

ــعيد العالمل م  جمي   ــأن قدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــ ــامل بشــــــ ــجي  الحوار الشــــــ   دف تشــــــ
ــا معلومات عن التذد   ــمن التذرير أيضــــ ــلحة المعنيين. ويتضــــ ــحاب المصــــ الحكومات والمنظمات الدولية وأاــــ

ــاء وافتتاة مر ز األمم المتحدة العالمل ل لمعارف واج تكارات الجغرافية المكانية فل ديكينغ،  المحرز نحو قنشــــــ
 الصين، ومر ز تميز جيوديسل عالمل فل حر  األمم المتحدة فل  ون، ألمانيا.

 


