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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*  7البند 

 المكانية اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية  
   

 اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية   
  

 مذك ِّرة من األمانة  
 

ه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على   تتشرف األمانة العامة بأن توج ِّ
المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، الذي الصعيد العالمي إلى تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لإلطار  

الشــــــــــــــ كي  الموقع  وــــــذلــــــ   ي  ــة  الخــــــا ـــــــــــــــــ الصــــــــــــــفحــــــة  على  وقــــــا  ق ،  ل  د ِّ قــــــف التي  بــــــاللغــــــة  ســــــــــــــيتــــــا  
(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/12th-session/  .)  واللجـنة مـدعوة إلى ااطاطة

علما بالتقرير وإوداء آرائقا بشـأن موا ـلة تطوير ااطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية ودليل تنفيذ ،  
وكذل  بشـــــــــأن التيادة اةســـــــــتراتيجية والتنســـــــــيق والرقابة من جانا الفريق الرفيع المســـــــــتوى ل ـــــــــمان النجا   

 لإلطار. المستدال
 

 موجز التقرير   

 آب/ 27و  24و   23اعتمدت لجنة الخبراء،  ي دورتقا الحادية عشـــــــــرة، المعقودة ا ترا ـــــــــيا أيال   

، الذي سـل مت فيه بالجقود التي ببذلقا الفريق الرفيع المسـتوى لتيبيت نفسـه  11/103، المقرر  2021أغسـطس  
األســـــــاســـــــية من عمل بســـــــرعة وو ـــــــع يطة طموطة لتو ير التيادة والتوجيه اةســـــــتراتيجيين  ي تل  المرطلة  

ااطـار. وأـبدت اللجـنة الخطـة اةســــــــــــــتراتيجـية للفريق الرفيع المســــــــــــــتوى وأـبدت األ ـداف الي ـ ة  ات األولوـية 
ــتدال   -المحددة للنظر  يقا  ورا   ــد التمويل المســــ ــال، وتعقيق تنمية القدرات، وطشــــ ــين اةتصــــ من أجل    -تحســــ

 ه تركيق  وأنشطته ي ل السنتين القادمتين. و ع يطة العمل األولية للفريق الرفيع المستوى وتوجي 

 

 * E/C.20/2022/1. 

http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/12th-session/
https://undocs.org/en/E/C.20/2022/1
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باأل مية والحاجة الملحة إلى تو ير الموارد الكافية   11/103وكذل  سـل مت لجنة الخبراء  ي المقرر  
لتحســـــين واســـــتكمال دليل تنفيذ ااطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، وتحدبس ااطار اةســـــتراتيجي  

، واســــــتكمال األدوات والمواد المرجتية  ات الصــــــلة لمســــــاعدة الدول األع ــــــاء  ي  الشــــــامل لإلطار المتكامل
و ــــــــــــــع يط  عملقـا على الصــــــــــــــعيـد القطري. واعتبرت  ـذ  ااجراءات أولويـة عليـا لتعقيق اادارة الوطنيـة  

دت ال لجنة  للمعلومات الجغرافية المكانية على المســتوى المؤســســي ولدعم تنفيذ أ داف التنمية المســتدامة. و ــد 
على الحاجة الملحة إلى الحصـول على تمويل مسـتدال لتنفيذ ااطار المتكامل وتطوير  على نحو متكرر طتى 
ــتند إلى يبرات التنفيذ العملي  ــتمرار ويســـ ــتكمل باســـ ــتمرة ويفســـ ــتعرإ  ي إطار عملية مســـ يظل  أداة طية، ويفســـ

 للدول األع اء.

، إ  يعمل كمظلة رئيســـية للعدبد من األنشـــطة التي وأ ـــارت لجنة الخبراء إلى أ مية ااطار العالمية 
ــيتية، ويمكن تطبيقه على أي ولد لتوجيه   تقع  ــــــــــمن ايتصــــــــــال اللجنة ولجانقا ااقليمية وأ رقتقا الموا ــــــــ
ــل مت اللجنة بأن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على الســــــــــــواء تنف ذ ااطار   التغيير التحويلي فيه. وســــــــــ

ــع يط  ــددت على أ مية الحفا  على   طاليا وت ـــ عمل قطرية و قا للتوجيقات والمواد المرجتية المتاطة، و ـــ
 أ ر ااطار واستمراريته على جميع المستويات.

وأطــاطــت لجنــة الخبراء علمــا بــاقترا  إدرام ااطــار المتكــامــل  ي اتفــاويــات األمم المتحــدة واتفــاقــاتقــا  
ــتدا مة والقيئة الحكومية الدولية المعنية وتغير المناخ، بغية  ـــــــــمان وأطر ا القائمة، ميل أ داف التنمية المســـــــ

وجود الوعي الســـــــياســـــــي الرفيع المســـــــتوى بااطار واســـــــتدامته على المدى الطويل. وأقر ت اللجنة بعمل أ رقة  
ــطتقا وو ائققا المرجتية مع ــيتية ولجقود ا الرامية إلى مواءمة أنشـــــــ  الخبراء واأل رقة العاملة واأل رقة الموا ـــــــ

المسـارات اةسـتراتيجية لإلطار المتكامل، وةطظت أن موا ـلة التعاون سـتكون  ـرورية مع الم ادرات النا ـئة  
والتكميلية األيرى، ميل البنية التحتية للمعارف الجغرافية المكانية، ومخط  إطار ااطصــــــــــــاءات والمعلومات 

افيــة مكــانيــة تتجــاوا البنى التحتيــة للبيــانــات الجغرافيــة المكــانيــة الخــال بــاةتحــاد األورولي، وتحــدبــد ويئــة جغر 
ع نطــا  أ ميــة ااطــار المتكــامــل  ي ويئــة  المكــانيــة ممــا بو ر رواب  م ــا ــــــــــــــرة مع ااطــار المتكــامــل ويوســــــــــــــ 

 المعلومات الجغرافية المكانية  ي المستقبل.

الموارد وأطاطت لجنة الخبراء علما باةقتراطات اا ــافية التي  ــملت و ــع آليات وا ــحة لتو ير  
الكافية لدعم تنفيذ ااطار وو ــــع يط  عمل على الصــــعيد القطري يمكن تشــــغيلقا بفعالية. وســــيشــــمل  ل  
مجموعة من مؤ ــــرات األداء أو التداوير التشــــخيصــــية التي قد تســــاعد البلدان  ي تحدبد األ داف واألنشــــطة  

الراميــة إلى تنفيــذ ااطــار. وأعرلــت وااجراءات  ات األولويــة التي بتعين تطبيققــا  ي يط  عملقــا القطريــة  
اللجنة عن تقدبر ا للدول األع ـــــــاء وللبن  الدولي، اللذبن ســـــــا ما  ي ســـــــلســـــــلة التعلم اة ترا ـــــــي للمعارف 
المتعلـقة ـبااطـار التي جرت عبر مجمع التعلم المفتو  الـتابع للبـن  اـلدولي، وأقر ت ـبأ ر ـا اايجـاوي على تنمـية  

 القطرية  ي العدبد من البلدان.القدرات وتنفيذ يط  العمل 

ــانعي القرارات  ي   ــيما مع  ـــــــــ ــجعت لجنة الخبراء على عقد منتديات عالمية وإقليمية، وة ســـــــــ و ـــــــــ
المؤســســات العالمية غير الجغرافية المكانية، لت ادل الممارســات الجيدة واةســتراتيجيات الناجحة لتنفيذ ااطار  

لفريق الرفيع المسـتوى على موا ـلة العمل مع اللجان ااقليمية  على الصـعيد القطري. وأييرا،  ـجعت اللجنة ا
واللجـان ااقليميـة التـابعـة لم ـادرة األمم المتحـدة ادارة المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة على الصــــــــــــــعيـد العـالمي 

ى والمجموعات الموا ــــــــــــــيتـية وقـدف تعقيق وتنفـيذ ااطار ودعم تعقيق إدارة المعلومات الجغرافـية المكـانـية عل
 الصعيد ااقليمي.
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ويت ــــــــــــــمن التقرير معلومــات عن التقــدل المحرا  ي عمــل الفريق الرفيع المســــــــــــــتوى وأنشــــــــــــــطتــه،  
 ل  أســـاليا عمله واةجتماعات التي عقد ا. و ي اةجتماال اة ترا ـــي الرابع، الذي عفقد  ي تشـــرين    ي بما

. وت ـم نت 2023-2022عمل للفترة ، اسـتعرإ الفريق الرفيع المسـتوى مشـروال يطة ال2021الياني/نو مبر  
يطة العمل تفا ـــــــيل عن المقال واألنشـــــــطة ال امة لتنفيذ األ داف الي  ة  ات األولوية المحددة للنظر  يقا 

تحســــــين اةتصــــــال، وتعقيق تنمية القدرات، وتعبئة التمويل المســــــتدال. وايتير رئيس للمقال ليتول ى ودء  - ورا  
  قدف اةستراتيجي  ي األولوية و و تحسين اةتصال.تنفيذ المقال من أجل ولوغ ال

، رطبت المجموعة الرفيعة 2022و ي اةجتماال اة ترا ـــــــي الخامس، الذي عفقد  ي  ـــــــ ا / برابر   
المســتوى بالرئيس المشــارك الجدبد للحفا  على المســتوى التيادة التنفيذية الحالي بعد أن طلبت الســويد التنحي 

الوطنية. و كر الفريق الرفيع المستوى السويد على ويادتقا اةستراتيجية ي ل المرطلة  بسبا ايادة اةلتقامات  
بت المجموعة بالوةيات المتحدة األمريكية التي ان ـم ت إلى إ يوليا للمشـاركة  ي رئاسـة الفريق  األسـاسـية. ورط 

يطة العمل  ي  ــــيغتقا   الرفيع المســــتوى وتو ير التيادة التنفيذية للم ــــي قدما. وإ ــــا ة إلى  ل ، و ــــعت
النقائية، وعرإ وجرى اســـــتعراإ التقدل األولي المحرا بشـــــأن  دف تحســـــين اةتصـــــال. و ـــــمل  ل  تقديم  

 مشروال استراتيجية ل تصال ومشروال يطة ل تصال.

ويرد  ي التقرير أي ــــــــا معلومات عن الجلســــــــة العامة األولى للفريق الرفيع المســــــــتوى، التي عفقدت  
. وعقدت الجلســة  2022نيســان/أوريل   28إلى  26 ي مقر األمم المتحدة  ي الفترة من  بالح ــور الشــخصــي

باة ــــتراك مع مكتا لجنة الخبراء وأ ــــدقاء الرئيســــين المشــــاركين للجنة. وعمل الرئيســــان المشــــاركان للفريق 
ــاركان للجنة معا من ي ل جدول أعمال متكامل يفصــــ   جقء منه ــان المشــ ــتوى والرئيســ للتفاعل  الرفيع المســ

ــة   ــادي واةجتماعي. وكانت الجلســــ مع المميل الدائم لبلغاريا لدى األمم المتحدة ونائا رئيس المجلس اةقتصــــ
ميمرة جدا  ي إ كاء الوعي بااطار وو ــفه مظلة لبرناما العمل الشــامل للجنة، وإ قار ويمة اللجنة بالنســ ة 

لترتي ات المؤســســية بشــأن اادارة العالمية للمعلومات لجميع الدول األع ــاء، و ي تأديد إلحا  وأ مية تعقيق ا
الجغرافية المكانية. و ـددت الجلسـة، وكذل  يطة العمل ال طقة، على  ـرورة تو ير الموارد المسـتدامة لتنفيذ 
ااطـــار، وتعقيق اادارة الوطنيـــة للمعلومـــات الجغرافيـــة المكـــانيـــة، وتطوير القـــدرات الجغرافيـــة المكـــانيـــة على 

 القطري من أجل تحقيق األ داف.الصعيد 

ويت ـمن التقرير أي ـا معلومات عن الجقود المبذولة والتقدل المحرا نحو إنشـاء أ رقة عمل وتعيين   
قادة لكل  دف من األ داف الي  ة  ات األولوية للخطة اةســـتراتيجية لإلطار،   ـــ  عن ااجراءات الرامية  

ة  ي يطة العمل. ونظرت الجلســة العامة  ي التو ــيات األولية إلى  ــمان النقوإ بالمقال واألنشــطة الوارد
بشــــــــــأن رســــــــــائل ااطار و ــــــــــعار  ورمق . وو ــــــــــعت إجراءات لر ــــــــــد التقدل المحرا  ي تنفيذ يطة العمل، 

  ل  تقرير  قري عن الحالة ويريطة غانت.  ي بما

يات الرامية إلى ويت ــــــــمن التقرير أي ــــــــا موجقا لنتائا الجلســــــــة العامة األولى بشــــــــأن اةســــــــتراتيج 
المســــاعدة على اســــتدامة تنفيذ ااطار  ي البلدان. وترت   المفاميم الشــــاملة بمواءمة ااجراءات المتخذة على 
الصــعيد القطري مع األولويات الوطنية، وااو غ عن الفوائد من ي ل قصــ  النجا ، وو ــع نســخة رفيعة 

 المستوى من دليل تنفيذ ااطار.
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ــا معلومـات عن الجقود المـبذولـة والتقـدل المحرا نحو تنتي  دلـيل التنفـيذ  ويت ــــــــــــــمن التقرير أي    ــــــــــــ
وو ـــــــــــعه  ي  ـــــــــــيغته النقائية، الذي يقصـــــــــــد به أن يكون و يقة عملية طية ومتطورة. ويشـــــــــــمل  ل  تقديم  
المســــــــاعدة، بما  ي  ل  المواد المرجتية ومواد التعلم االكتروني، وقدف و ــــــــع يط  عمل على المســــــــتوى 

أجــل تعقيق القــدرات الوطنيــة على إدارة الموارد الجغرافيــة المكــانيــة بفعــاليــة وتحــدبــس الترتي ــات  القطري من  
الوطنية  ي مجال المعلومات الجغرافية المكانية  ي الدول األع ـــــــــــــاء، وة ســـــــــــــيما  ي البلدان النامية. ويفيد 

ية القدرات دعما لتفعيل ااطار  التقرير أي ــــــــــا  ي إط ال لجنة الخبراء على النقا الذي تت عه األمانة  ي تنم
على الصـعيد القطري، بما  ي  ل  عبر الدورة الحادية عشـرة لمشـروال طسـاب األمم المتحدة للتنمية )المشـروال 

دال(،   ــ  عن  ــرادة تحالا ويانات أ داف التنمية المســتدامة وين أ ــحاب المصــلحة المتعددبن،   1819
 التي تعد األمم المتحدة  ريكا  يقا.

ذلـ  أفولغـت لجنـة الخبراء  ي التقرير بـالجقود اا ــــــــــــــافيـة المبـذولـة لتنميـة القـدرات، بمـا  ي  لـ  وكـ  
ــات الجيدة  ــ ات العالمية وااقليمية من أجل ت ادل الممارســــــــ طلقات العمل والدورات التي عفقدت ي ل المناســــــــ

ــيع نطا  ا ــتراتيجيات الناجحة  ي تنفيذ ااطار على الصــــــــعيد القطري، وتوســــــ اطار ليشــــــــمل مجاةت  واةســــــ
البيانات المترابطة، وة سيما إدارة األرا ي والمعلومات الجغرافية المكانية ال حرية. ويت من التقرير اقتراطات  
ومعلومـات عن الجقود التي ببـذلقـا الفريق الرفيع المســــــــــــــتوى للتنســــــــــــــيق والتعـاون مع األ رقـة الفنيـة واأل رقـة  

اعت ارات ادرام ااطار المتكامل  ي اتفاويات األمم المتحدة واتفاقاتقا الموا ــــيتية التابعة للجنة،   ــــ  عن  
 وأطر ا القائمة.

ل من أجـل    ويمكن أن بتوقع من لجنــة الخبراء أن تقــدل مــدي ت وتوجيقــات وأن تنــاقم الــدعم المقــد 
وترجمتقا ونشـر ا تو ير الموارد ال امة لتنتي  مجموعة و ائق ااطار المتكامل وو ـعقا  ي  ـيغتقا النقائية 

ــامل لإلطار المتكامل، ودليل تنفيذ ، واألدوات والمواد المرجتية   ــتراتيجي الشـــــ رقميا، بما  ي  ل  ااطار اةســـــ
ــألة   ــيما بالنظر إلى أ مية المســـ ــميمقا وتطوير ا، ة ســـ التي يمكن من ي لقا تقييم يط  العمل القطرية وتصـــ

إ ـافية بشـأن سـبل الم ـي قدما المتاطة للدول األع ـاء من وإلحاطقا. وسـتفدعى اللجنة إلى تقديم توجيقات  
أجل تنفيذ ااطار وو ـــــــفه إطارا تطلتيا على الصـــــــعيد القطري، عبر جميع مجاةت عمل اللجنة وفيم بتعل ق 
بمجاةت البيانات، وأوجه التراب  وين ااطار واألطر ااقليمية والعالمية األيرى، وموا ـــــلة اعتماد  اســـــتجابة  
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