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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  4البند 

 المستقرل تحديد بيئ  المنلمااا الجاااةة  المكانة  في  

   
 تحديد بيئ  المنلمااا الجاااةة  المكانة  في المستقرل   

   
 اذك ِّا  ان األاان  الناا   

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

المعلومات الجغرافية المكانية فا المســــــتلبي، الاح  ــــــيتا  الصــــــعيد العالما تلى التلرير المتعلي  تحدةد  ي ة  
للجنــــة الخبراء   الشــــــــــــــ كا  الموق   فا  الصــــــــــــــكحــــة الخــــا ــــــــــــــــــة  ــــالــــ   فلخ، على  ل  اــــا  د ِّ قــــط التا  بــــاللغــــة 

(https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session تلــى ــدعــوة  مـــــ ــة  والــلــجــنـــــ  .)
المعنية بالمعلومات الجغرافية   اإلحاطة علما بالتلرير وإلى ت داء آرائاا بشـــــأن ال يلية التا بمكن  اا ل و ـــــا 

ــتعدادا لبي ة المعلومات الجغرافية المكانية  ــاء أن ت ون أ ار ا ـــــــ المكانية على  ـــــــــعيد العالم وللدول األعوـــــــ
ي وفي نمخ  ري .وواقعاا المستلبليين اآلخا  ةن فا التشكُّ

 
 امجز التقايا   

ــيا فا   ــرة، المعلودة افترا ــــــــــ   آب/ 27و  24و   23اعتمدت لجنة الخبراء، فا دورتاا الحادبة عشــــــــــ
المكانية ةوفر اآلن ، وأ دت فيه أن اإلطار المت امي للمعلومات الجغرافية  11/103، الملرر 2021أغســـطس  

نموذجا شـــــــامة لعيادة تععيع اإلدارة المت املة للمعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــعيد الوطنا، ليس فلخ  
ــا   للدول األعوـــــــاء التا لا فا المراحي األولى من اعتماد البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية،  ي أبوـــــ

ــرورح للدول التا نجحت بالكعي فا تبجاد قدرات   ــيكون من الوــــــ البنى التحتية للبيانات المكانية. غير أنه  ــــــ
تقـامـة تعـاون مســــــــــــــتمر م  مـ ادرات ـناشـــــــــــــــ ة ومكمـلة أخرا، مـاي البنـية التحتـية للمعـارف الجغرافـية المكـانـية،  

 

 * E/C.20/2022/1. 
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ومخطخ تطــار احتحــاد األوروتا لتحــدةــد المواق ، وإقــامــة  ي ــة جغرافيــة مكــانيــة فوا البنى التحتيــة للبيــانــات 
نية، بما ةوفر روابخ م اشـــــــــــــرة م  اإلطار ويعيد فا ناابة المطاف من ألمية اإلطار فا  ي ة المعلومات المكا

 الجغرافية المكانية فا المستلبي.

ــتلبلية، ومن لم الحاجة تلى النظر   وأطعيَد التأ يد على تعليد  ي ة المعلومات الجغرافية المكانية المســـــــــ
ــية معنون  ــا ـ ــتدامة تتجاوى البنى ” ة  فياا، فا ورقة معلومات أ ـ ــبيي تقامة  ي ة معلومات جغرافية مكانية مسـ فا  ـ

دمـت تلى الـدورة الحـادبـة عشـــــــــــــرة للجنـة الخبراء. وأحـاطـت اللج “ التحتيـة للبيـانـات المكـانيـة  ة علمـا  أبوــــــــــــــا، نـ ، قـط
 ما فا ذل  الصدد، بالحاجة تلى النظر فا  بي تاي ة  ي ة جغرافية مكانية أقوا على الصعيد العالما، ب  لاا  فا 

 و    رنامج شامي للتشجي  على تحدةث الوكاحت الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية وتلبية اححتياجات  
 الجغرافية المكانية المتنامية للبلدان النامية.

وم  تطور اإلطار وتو   نطاا تنكياه،  ار وا حا أن  ي ة المعلومات الجغرافية المكانية توا ي  
ر، وأناا أ ــ حت اآلن أ ار اتســاعا من أح وقت موــى بكوــي التطورات الت نولوجية الســريعة، النمو والتطو 

مما أدا تلى ىيادة ا ـــــــتخدال واعتماد المعلومات الجغرافية المكانية على  ـــــــعيد مختلو المجاحت الحكومية  
طبيلات الجغرافية  واللطاعات الصـــــنافية وف ات المســـــتعملين، فوـــــة عن توليد كميات كبيرة من البيانات والت 

المكانية التا تندرج  ـمن الصـالا العال. وم  ذل ، فإنه  ـيكون من الصـعى على بعق اللطاعات المعنية، 
ــيما فا البلدان النامية، وح أن تتو ـــــي تلى فام وا ـــــا لما بمكن أن ت ون عليه  ي ة المعلومات الجغرافية    ـــ

اد ترت خ فياــا جمي  البيــانــات بموق  مــا بطريلــة المكــانيــة فا المســــــــــــــتلبــي خــارج لــاا اإلطــار، ولا  ي ــة ت ــ 
 بأخرا. أو

وتلدل األمانة العامة فا التلرير معلومات عن الجاود الرامية تلى موا ـــــــلة اتخاذ تدا ير فيما ةتعلي  
با ـــــــــت شـــــــــاف المشـــــــــاد الجغرافا المكانا وتحدةد  ي ة المعلومات الجغرافية المكانية فا المســـــــــتلبي من أجي  

عوـــــــاء والوكاحت الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية فا تك يرلا فا البي ات الجغرافية  مســـــــاعدة الدول األ
التا  ـــــــتؤدح فياا التطورات الت نولوجية دورا حا ـــــــما. وتالنظر تلى حوـــــــور العدةد من   ةالمســـــــتلبلي المكانية 

من المنتدا   2022اللادة العالميين فا المجال الجغرافا المكانا وك ار المســــؤولين التنكياةين فا نســــخة عال 
، اغتنمت 2022و  أبار/ماة  12تلى   10العالما للمعلومات الجغرافية المكانية، الاح علد فا أمســـــــــــــتردال من  

األمانة العامة الكر ــــــــة لعلد جلســــــــة مناقشــــــــة مكتوحة لمدة  ــــــــاعتين ل حث األبعاد والمنظورات العدةدة لبي ة 
ــتلبي، ــمن  ي ة رقمية  المعلومات الجغرافية المكانية فا المسـ بما فا ذل  كيف بمكن أن تتعابش لاه البي ة  ـ

المناقشــــــــــة، كما تطبيضنط فيه بعق الخطوات التالية أو ــــــــــ . ويرد فا التلرير معيد من التكا ــــــــــيي عن جلســــــــــة  
ــك ِّلة لبي ة  ــر المشــ الملترحة. ومن المتوق  أن تلدل لجنة الخبراء معيدا من األف ار والتوجيه، وأن تناقش العنا ــ

 المعلومات الجغرافية المكانية فا المستلبي.
 


