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بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية  لجنة الخبراء المعنية  
 على الصعيد العالمي 
 الدورة الثانية عشرة 

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  
 * من جدول األعمال المؤقت  6البند 

إسههههااش الشههههوكات الموا ههههي ية تي الخ ة المتعل ة  
 بالمعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي 

   
إسههااش الشههوكات الموا ههي ية تي الخ ة المتعل ة بالمعلومات الجغرافية المكانية    

 على الصعيد العالمي 
  

 مذك ِّرة من األمانة العامة  
 

ه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة    المعلومات الجغرافية المكانية على تتشرف األمانة العامة بأن توج ِّ
الصعيد العالمي إلى التقرير المتضمن إسهامات الشبكات المواضيعية األربع لمبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة  
ــعيد العالمي مي الخطة المتعلقة بالمعلومات الجغرافية المكانية على  المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــ

م بها مقط على الموقع الشــــــــبكي  ل الصــــــــلة للجنة  الصــــــــعيد العالمي  وســــــــيكو  ن التقرير متاحا باللغة التي ُقد ِّ
مـــــدعوة /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Sessionالخبراء ) ــة  (. واللجنـــ

 وإبداء آرائها بشأن سير عمل الشبكات المواضيعية وإنجازاتها. إلى اإلحاطة علما بالتقرير
 

 موجز الت رير   

 27و    24و    23اعتمــدت لجنــة الخبراء، مي دورتهــا الحــاد ــة عشــــــــــــــرة، المعقودة امتراضــــــــــــــيــا مي   
، وهنأت فيه األمرقة المواضـــــــــيعية األربعة )الشـــــــــبكات( على عملها 11/102، المقرر 2021آب/أغســـــــــطس  
(، 19-ل مترة مـا بين اـلدورتين، بمـا مي  ـلت اســــــــــــــتجـابتهـا لجـائحـة مر  ميرو   وروـنا ) ومـيدوإنجـازاتهـا  ا

وأقرت بأن نواتجها، بما مي  لت وثائق المعلومات األســاســية ال،نية، تومر المعارف األســاســية الازمة لتطوير 
عضـــــــــــاء، وأن الشـــــــــــبكات  وتعزيز قدرات المعلومات الجغرافية المكانية وعملية صـــــــــــنع القرارات لد  الدول األ

المواضـــــــــيعية تســـــــــاهم بقدر  بير مي تحقيق الربية العامة وتن،ية برنامت عمل اللجنة. ورحبت اللجنة أ ضـــــــــا 
 

 * E/C.20/2022/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/1
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ــيعية مي مجاات منها البحخ والتعليم واســـــتخدام الت نولوجيات  ــبكات المواضـــ باســـــتمرار الدعم الةل تومرب الشـــ
ــتدامة من  ال منتجات أو  دمات جغرافية  المبت رة وتنمية القدرات، للدمع قدما بتحقيق أهدا ف التنمية المســـــــ

مكــانيــة، ولتعزيز اإلطــار المت ــامــل للمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة، ومن أجــل النظر مي المبــادرات التعــاونيــة 
 والمشتر ة بين الشبكات للنهو  بمهمة اللجنة وبرنامت عملها.

عن إســــــــهامات الشــــــــبكات المواضــــــــيعية األربع  ويقدم التقرير إلى لجنة الخبراء معلومات مســــــــت ملة  
وإنجازاتها التي تحققت بين الدورتين، وهةب الشـــــــــــبكات هي الجمعيات الجغرافية المكانية لمبادرة األمم المتحدة 
بشــــــــأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــــعيد العالمي  والشــــــــبكة األ اد مية لمبادرة األمم المتحدة 

ومات الجغرافية المكانية على الصــعيد العالمي  وكــبكة القطاخ الخاب لمبادرة األمم المتحدة بشــأن إدارة المعل
ــبكة األمم المتحدة للمعلومات الجغرافية   بشـــــأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــعيد العالمي  وكـــ

متعمقا واسـتعراضـا عاما لعمل    المكانية. والتقرير مشـ،وخ بوثائق معلومات أسـاسـية تقنية م،صـلة تتضـمن تحليا
 الشبكات المواضيعية. 

ــبكة   ويتضـــــمن التقرير معلومات عن أنشـــــطة بناء القدرات وتبادل المعارف التي اضـــــطلعت بها الشـــ
األ اد مية لمبادرة األمم المتحدة بشــــأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــعيد العالمي. وتقدم وثيقة 

ســـــــاســـــــية مزيدا من الت،اصـــــــيل عن التقدم المحرز حاليا والممارســـــــات التشـــــــغيلية للشـــــــبكة  تقنية للمعلومات األ
األ اد مية، بما مي  لت صــــــــــــياغة  تاب أبي  عن التعليم وبناء القدرات، ووضــــــــــــع مهر  بالمواد التعليمية،  

كـانـية على والتعـاون مع كــــــــــــــبكـة القطـاخ الخـاب لمـبادرة األمم المتحـدة بشــــــــــــــأن إدارة المعلومـات الجغرافـية الم
التي تتناول   “تســــــخير الة اء ااصــــــطناعي لةغرا  الم،يدة”الصــــــعيد العالمي مي تنظيم المناســــــبة المعنونة  

 أوجه التقاطع بين المعلومات الجغرافية المكانية والة اء ااصطناعي والتعليم.

ية  ويتضـــــــمن التقرير معلومات مســـــــت ملة عن أنشـــــــطة المنظمات األعضـــــــاء مي الجمعيات الجغراف 
المكانية لمبادرة األمم المتحدة بشـــــــــــأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــــعيد العالمي. والشـــــــــــبكة  
ائتاف من الربســــــاء أو األمناء العامين أو من  تولون مناصــــــم مشــــــابهة أو مم ليهم الة ن  قودون منظمات  

والمســـــــــــــائل  ات الصـــــــــــــلة أو مي تطويرها دولية معترما بها تعمل مي تنســـــــــــــيق المعلومات الجغرافية المكانية 
ــ،ة رســـــمية مرة واحدة   أو إدارتها أو توحيدها أو تنظيمها. وتحاول الجمعيات الجغرافية المكانية أن تجتمع بصـــ

مي الســـــنة، و لت بالتزامن عادة مع الدورة الســـــنوية للجنة الخبراء، وبصـــــ،ة غير رســـــمية، متى ســـــم  الجدول  
علومات األســـــاســـــية التقنية المرمقة مزيدا من المعلومات عن أنشـــــطة الجمعيات  الزمني بةلت. وتقدم الوثيقة الم

 الجغرافية المكانية فيما بين الدورتين.

ويتضــــمن التقرير موجزا ألنشــــطة وإنجازات كــــبكة القطاخ الخاب لمبادرة األمم المتحدة بشــــأن إدارة   
ــعيد العالمي، بما مي  لت  ــبكة، ومعلومات المعلومات الجغرافية المكانية على الصـ اجتماعات مجلس إدارة الشـ

عن الدعم المقدم من أعضـاء الشـبكة للجان اإلقليمية والشـبكات المواضـيعية التابعة للجنة الخبراء. وتقدم وثيقة 
معلومات أســـــــــاســـــــــية تقنية لمحة عامة عن عمل كـــــــــبكة القطاخ الخاب مي المجاات التالية  )أ( ااعتراف  

ل القطـاخ الجغرامي  العـالمي ـبالقطـاخ الجغرامي ا ــاد والمجتمع  )ب( تحو  لمكـاني وـبأهميـته ـبالنســـــــــــــــبة لاقتصــــــــــــ
المكاني إلى منصـــــــــــات معرفية تومر  دمات التحليل  )ت( تعزيز التعاون والشـــــــــــرا ات بين القطاخ الجغرامي  
المكــاني والو ــاات الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة  )د( دور القطــاخ الخــاب مي تحويــل و ــاات  
المعلومات الجغرافية المكانية بحيخ تصـــــــير لها مكانة أســـــــاســـــــية ضـــــــمن البنية التحتية للمعارف الرقمية، مع 

 تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي.
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  ويقدم التقرير سـردا للتقدم الةل أحرزته كـبكة األمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية  ال مترة 
ــتراتيجية التوجيهية   ــية التقنية المرمقة تن،ية وثيقة ااســــ ــاســــ ما بين الدورتين. وتســــــتعر  وثيقة المعلومات األســــ

إحــدات تحول مي حيــاة   - طــة عمــل  المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة من أجــل عــالم أمضــــــــــــــــل  ”المعنونــة  
مكـانـية دا ل  ـيانات منظومة األكــــــــــــــخـاب واألما ن وال و م“ التي تهـدف إلى تعزيز المعلومات الجغرافـية ال

ــاء مر ز بيانات  األمم المتحدة وفيما بينها. وعاوة على  لت،  ورد التقرير الخطوات التي  تعين اتخا ها إلنشــ
لشـــبكة األمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. والغر  من هةا المر ز هو أن  كون آلية عملية تســـاعد 

ــي  ــرها، ومق م،هوم مر ز عمليات منظومة األمم المتحدة على تنســـــــ ق إدارة المعلومات الجغرافية المكانية ونشـــــــ
ــات والمعا ير واألطر   ــيعمل المر ز، ومقا للممارســـــ موحد للمعلومات الجغرافية المكانية مي األمم المتحدة. وســـــ
ــاتهـا   ــاعـدة منظومـة األمم المتحـدة على النهو  بتن،ـية ســـــــــــــــياســــــــــــ التي وضــــــــــــــعتهـا لجـنة الخبراء، على مســــــــــــ

ألولوـية، بمـا مي  ـلت اســــــــــــــتراتيجـية األمين العـام اســــــــــــــتخـدام البـياـنات من قـبل الجميع ومي  ـل مكـان، ا  ات
 واستراتيجية األمين العام بشأن الت نولوجيات الجد دة، و ريطة الطريق من أجل التعاون الرقمي.

 


