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جلنة ةةا اا ة ة اد اة نملة ةةا دا اة ل ة ةةا
اجلغرافملا اةكانملا على الص ملد ال اةي

الدو الساب ا
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ١٧من جدول األعمال املؤقّت*
اسةةت راأ شنةةةألا اا ةةد اةت ةةد ي جمةةاإ ادا
اة ل ا اجلغرافملا اةكانملا

است راأ شنةألا اا د اةت د ي جماإ ادا اة ل ا اجلغرافملا اةكانملا
ذكر ن اا انا ال ا ا

ِّ
توجه انتباه جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومـا اجلرراييـة املنانيـة علـ
تتشرف األمانة العامة أبن ّ
الصعيد ال عاملي إىل تقريرها عن استعراض أنشطة األمم املتحدة يف جمال إدارة املعلوما اجلررايية املنانيـة
ومينـ ـ ــن اى ـ ـ ـ اب عل ـ ـ ـ التقريـ ـ ــر اللر ـ ـ ــة الـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ِّّد ـ ـ ــا يق ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ الش ـ ـ ــبني لل نـ ـ ــة اخل ـ ـ ـرباء
( )http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــة اخل ـرباء مــدعوة إىل اا ا ــة علمــا التقري ــر وإىل
إب ــداء رأيب ــا بش ــنن لي ــر مين ــن لل ــدواعر املعني ــة إبدارة املعلوم ــا اجلررايي ــة املناني ــة عل ـ الص ــعيد الع ــاملي
أن تساهم بنشاط يف تنسيق األنشطة اجلررايية املنانية املضطلَ ا داخل منظومة األمم املتحدة بفعالية
جز التقرير
يف الدورة السادسة املعقودة يف نيويورك يف الفرتة من  ٣إىل  ٥آب/أغسطس  ،٢٠١٦اعتمـد
جلنة اخلرباء املقرر  ١١٢/٦الذي ر بت ييه بتقريـر األمانـة العامـة عـن اسـتعراض أنشـطة األمـم املتحـدة يف
جمــال املعلومــا اجلرراييــة املنانيــة ،و لبــت إىل األمانــة العامــة أن توا ــل ليلبــا للمشــاورا علـ نطــا
منظومــة األمــم املتحــدة وقــد عمــم اســتبيان مــن أجــل تقــدا مــة عامــة عمــا هــو قــاعم مــن مـوارد املعلومــا
اجلرراييــة املنانيــة واألنشــطة وترتيبــا امولمــة يف منظومــة األمــم املتحــدة بطريقــة منب يــة لتمنـ األمانــة
العامة من إ اب الل نة عل أدلة ونتاعج حمددة خ ل دورهتا السابعة
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وعرضــت األمان ــة العام ــة ،يف تقريره ــا ،م ــة عام ـةو عمــا ه ــو ق ــاعم م ــن م ـوارد املعلوم ــا اجلررايي ــة
املنانية واألنشطة وترتيبا امولمة يف منظومة األمم املتحدة ولمـا تـت اارـارة إىل لـل خـ ل الـدورة
السادســة لل نــة اخل ـرباء ،نظ ـرا إىل أنــه ــري اىضــط اب النثــم مــن أنشــطة التنســيق عل ـ أســا ”بــذل
قصارى اجلبود“ من قِّبل العامل يف جمال اجلرراييا املنانية ،قد تطلبت آليا التعاون غم الرمسية امالية
لل من اادارة العليا لألمم املتحدة وجلنة اخلرباء ويوير التحليل َّ
ـدر يف إ ـار عمـل
املقد سندا لي َ
اهتما ّ
الل ن ــة النظ ــر يف إنش ــاء آلي ــة رمسي ــة ألنش ــطة إدارة املعلوم ــا اجلررايي ــة املناني ــة ال ــا تق ــو ــا منظوم ــة
األمم املتحدة

2/2

17-08223

