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  العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات إبدارة املعنية اخلرباءالدورة احلادية عشرة للجنة 

 (2021 آب/أغسطس 4-6)

 

هتا قياداليت تتوىل ، (اخلرباء )جلنة العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات إبدارة املعنية اخلرباء جلنةهتدف  -1
ة، مبا تذليل االدول األعضاء يف األمم املتحدة، إىل  يشمل لتحدايت العاملية املتعلقة ابستخدام املعلومات اجلغرافية املكاني

ة اخلرباء عقد تسو لسياسات العاملية يف جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية. لرسم اهيئة العمل كإىل التنمية، و خطط  جلن
 . وميكاااا  ا عااااائ علااااى ولعاااا  الاااادورة العا اااارة 2021 آب/أغساااط  6إىل  4الفاااانة ماااا  ل خااااااحلاديااااة عشاااارة هتاااا دور 

 .Session/documents-th10committee/-http://ggim.un.org/meetings/GGIM/على الرابط التايل: 

 

 :يلي مبايف دورهتا العا رة  اخلرباء جلنة امتد ققو  -2
 ةاجلغرافياا اخلطاة" وإجنااا  إعاداد يف مسااتفي  عمالماا   املكانياة اجلغرافياة املتحاادة األمام  ااةكةا اضااطلعت با  مبا تأ ااد

 اجلغارايف املشهدخطة " املعنونة هلا املصاحةة والوثيقة" والكوكب واألماك  الناس حياة تغيري: أفضل عامل أجل م  املكانية
استعراضًاا  انتقادمني لتاوال املتحادة، األمام منظوماة ما  الوثي  لتشاورمها ابدإعدا متاللتني  ،"املتحدة األمم ملنظومة املكاين
 عمل  ستوج   اليتا سناتيجية  واألنشطة ا سناتيجي والتصميم املتحدة األمم يف املكاين اجلغرايف للمشهد احلايل للوض 

 .(10/102 قررامل) املستقةليف  تهاوأنشطاملكانية  اجلغرافية لشةكةا
 التعااونضارورة توعياد أوا ار ب 2011 متاو يوليو/ 27 يف وا جتمااعي ا قتصااد  اجمللا  أقار ،ذا املنطلا وما   ا -3

 املعلوماااات إبدارة املعنيااة اخلاارباء جلناااة إنشاااء ،لصااددا  ااذا يف ر،وقااار   العامليااة املكانيااة اجلغرافياااة املعلومااات جمااال يف الاادويل
  ا ختصا اااااات تشااااريو (. 2011/24 وا جتماااااعي ا قتصااااااد  اجمللاااا  قاااارار) العاااااملي الصاااااعيد علااااى املكانيااااة اجلغرافيااااة

 .مراقببصفة  الدولية املنظمات م  خرباءإضافة إىل  األعضاء، مجي  م  خرباء م ل شك  ستت اللجنة ذه  أن إىل

 عاااام ماادةغرقت اساات تشااااورية عمليااةبعااد  ،وا جتماااعي ا قتصااااد  اجمللاا  اعتمااد ،2016 متااو يوليو/ 27ويف  -4
 املعلومات إدارةيف جمال  املؤسسية النتيةات تعزيز" بعنوان اقرارً  وعملياهتا، اخلرباء جلنة لعمل الشامل  ستعراضصوص اخب

 اهليئاةو افها ب اخلارباء جلناة و يةتوسي  وتعزيز  ،القرارر اجملل ، مبوجب  ذا وقر  (. 2016/27 القرار" )املكانية اجلغرافية
 ابجلغرافيااا املتعلقاةسااعل امل مجيا  عا  تقااريرال لتقادم حكاوميني خارباء ما  تتالل  الايت املكانياة اجلغرافياة ابملعلومااتاملعنياة 

 .الصلة ذات واملواضي  املكانية اجلغرافية واملعلومات

 قااارارات  ختااااذ الرعيسااية الدولياااة احلكومياااة اآلليااةو ااافها ب اخلاارباء جلناااة وا جتمااااعي ا قتصاااد  اجمللااا وأنشاال  -5
ة السياسات أعر ضم  وتطةيقها وتوافر ا املكانية اجلغرافية املعلوماتص إعداد خي ما يفهات توج  ال وحتديد مشنكة ي  الوعن

 .والعاملية واإلقليمية

 املعلومااات إدارة لتطاوير ودلاايًا  أساًساا (اإلعاار املتكاماال) املكانياة اجلغرافيااة للمعلوماات املتكاماال اإلعاارويتاي   -6
 الفجاوة ساد  علاى  الةلادان وسيسااعد. كافاةً   الةلادان يف وتعظيمهاا وتعزيز اا دجمهالاو  ،الصالة ذات واملاوارد املكانية اجلغرافية
 .الركب خل أحد  ترك وعدم وا قتصاد  ا جتماعيرفاه ال وأتمني املكانية اجلغرافية الرقمية

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/2020_UN-Geospatial-Network-Blueprint.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/2020_UN-Geospatial-Network-Blueprint.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/2020_UN-Geospatial-Network-Blueprint-Landscape.pdf
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/2020_UN-Geospatial-Network-Blueprint-Landscape.pdf


CL 165/INF/4-WA3 2 

 إعاار  او 1 اجلازء ابطة يف ماا بينهاا، و اي:من  ولكنها منفصلة كولع   أجزاء ثاثة م ويتكون اإلعار املتكامل  -7
 األجازاءلل  تتاو . القطر صعيد ال على عمل خطة و  3 اجلزءبينما  تنفيذ؛لل دليل  و 2؛ واجلزء  امل اسناتيجي عمل
 العوامااال عاجلاااةماااا يتعلاا  مب يفةلاادان ال احتياجااااتلااا  ي املكانيااة اجلغرافياااة للمعلوماااتمتكامااال   اااامل إعااار مااا  الثاثااة

 التنفياذ دلياليط ويا. ابساتمرار تغاريي عاامل يف ملوقا اخلا اة اب علومااتامل علاىتوقا  ت الايت والةيئية وا جتماعية ا قتصادية
 هماوحتسينمها عزيز وت مهاتنفيذلو  ،املكانية اجلغرافية املعلومات إلدارة وعنيةات وقدر  نظام إلنشاء  م   و مباعلًما  املستخدم

 يهما.عل احلفاظ أو/و

ة ل أخرىجمدية  بياانت أ  م  دجمها يتم اليت ملوق اخلا ة اب علوماتامل على وينصب تركيز اإلعار املتكامل -8 تسوي
 وأ دافمناعية لةلد ما اإل ولوايتاأل فهملو  ا قتصاد يف اجملال  والفرص للنمو كمحفز  عمليو  والةيئية، جملتمعيةاملشاكل ا
 .منها وا ستفادة ،املستدامة التنمية

 األماام بيااانت قيمااة تعظايمهباادف  املةذولاة اجلهااود املكانياة اجلغرافيااة واخلادمات والتكنولوجيااا ملعلومااتاوتادعم  -9
  التنظيمياااة األولااوايتعااا  ت و اااي. والكوكااب واألماااك  للناااسكااارب أ دعااموفري وتاا أفضاال قااارارات ختاااذةلاادان  وال املتحاادة
 املستدامة التنمية أ داف تنفيذم  قةيل  العاملية، األعمال وجداول املتحدة األمم ميثاق يف علي  منصوصما  و  حنو على

ااال العمااال إجاااراءاتو  املناااا  تغاااري بشااالن ابريااا  واتفااااق ساااندا  وإعاااار ور اااد ا  ، النامياااة الصاااغرية اجلزرياااة للااادول املعجَّ
 .الركب خل  أحد ترك بعدم وا لتزام 19-جاعحة كوفيد أ مة مثل عاملية، ألحداثولدى التصد  

 والتكنولوجيااات الةيااانت جماال يف راعادةاألمار جهاة  واقاا  يف اي و  جلناة اخلارباء، يفة ساامهيف امل نظماةساتمر املتو  -10
 أ حاب مي الدعم جل نظمةاليت وضعتها امل بيد يًدا العمل ملةادرة التابعة املكانية اجلغرافية املنصةوتقدم . املكانية اجلغرافية
  ،ةئاايدفال وغااا ات والنبااة، واألراضااي، وامليااه، ،ةاإليكولوجياا الزراعااة)ميكا  تةادهلااا و خصااةة  ةياااانتتزويااد م بب ،املصالحة

 وعاااي دون نظااامعلااى  أيًضاااا املنصااةشااتمل تو . الةيااااانت ةسااري  املتعلقااة ب املناساااةة الربوتوكااو ت احاانام مااا  ،(ذلاا غااري و 
 .و ركاؤ ا نظمةإنشاع  امل ، سهرت علىاملاحنة اجلهات ملعلومات

 الزراعة إىلل تحو  ال دعمو  تناولامل يف املعلومات جعل( 1): ، و يرعيسية جما ت مخسة املنظمة أنشطةوتشمل  -11
 العااام القطااعني باني التعاااونوعياد تو ( 3) السياساات؛ جمااال يف اخلاربات وتةاادل السياسااية اإلرادة تعزيازو ( 2؛ )املساتدامة
 لوقايااااة ل الةلاااادان ومااااؤا رة( 5) ؛امليااادان إىل رفاملعاااانقاااال او ( 4) الصااااغرية؛ احلياااا ات أ ااااحاب  راعااااة لتحسااااني واخلااااص

 .م  وعلهتا تخفي الو م  املخاعر 

 بواابت م  وعدداملرجعية  اجلغرافية الةياانت وقواعد املعلومات نظم م  عدد ،املنظمة عب /  إدارات عرب ،ومثة -12
 مكانياة وغاري مكانياةمعلوماات  تقادم نظمةامل يف الغذاعي واألم  الريفية والتنمية الزراعةبشلن  الةياانت وقواعد املعلومات
 .سواء على حد   

  املتخصصااة الفنيااة الفاارق ماا  عاددذ  الصاالة ماا  قةاال  والاادعم املكانياة اجلغرافيااة املنظمااة منتجاااتياتم تقاادم و  -13
 ابلاادعم  األعضااءياد و ز ت ةيمساؤول ملنظماةوتتحمال ا. العااد  الاربانم  وأنشااطة امليزانياة خاار  ما  ممولاة مشااري ال خا ما 
 السياساتوض  م  أجل  يةوعن أو ةحمليجهات تتوىل  مامها  أفضل ومعلومات بياانتعداد إل جهودن  م  و ما يةذل يف

 ةياااانتال جمموعاات ما  عاادد واستضاافة إنشااء أيًضاااقهاا تعلاى عا نظمااةوأتخاذ امل. الاوعيالصااعيد  علاى القارارات واختااذ
 واألوساااا  الةحاا  ومؤسسااات احلكوميااة والوكاااا ت الدوليااة واملنظمااات العااام اجلمهاااورإىل  اتدمقاادم خاات الاايت العامليااة

 .احلكومية غري واملنظمات األكادميية
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 األرضاااي الاااذ  يعتااارب معيااااًرا  ااااادًرا  الغطااااء تصاااني  تنقاااي  نظاااامو  تطاااويرعمليااايت  قياااادة يف نظماااةوتساااتمر امل -14
األرضاي/ الصايغة  الغطااء تصاني  نظااميشاك لل . و والزراعاة األغذياة منظماة وضعت املقايي ،  يدلتوح الدولية املنظمةع  

اساااتجابة ل املروناااةتاااي  قااادًرا مااا  ي مشااانك عااااملي معياااار و اااو األنطولوجياااا، علاااى اقاعًمااا انظاًمااا الفوقيااة للغطااااء األرضاااي
 .اخلراعط رسمفرادى الةلدان يف جمال   حتياجات

ععاة الصايت ذا والتنةاؤ لر ادل ونظام وأدوات ذ االنمالوضا   وأعار مكانياة جغرافياة حتليلياة قادراتولدى املنظمة  -15
  راعادةهناا أبظاى ابعاناف واسا  النطااق حت اآلن حاى تطوير اا مت الايت الانظم جمموعاة ما قاة املست املعلوماتكما أن   ،اعامليً 
تعاون  لمنظمةل املكانية اجلغرافية القدرات تطويروجتدر اإل ارة إىل أن . املةتكر بعهااوع مدا ا حي  م  يقتضي توثي  ال
 .املعلومات تكنولوجيا وقدرات والفنية واإلحصاعية املكانية اجلغرافية الوحدات بني

 


