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اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي
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املعلوما اجلغرافي البحري

املعلوما اجلغرافي البحري
مذكرة من األمان العام

تتشرف األمانة العامة أبن ِّ
توجه انتباه جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة علـ
الصعيد العاملي إىل تقريرها عن املعلوما اجلغرافية البحريـة .وسـتتا إمكانيـة االطـع علـ التقريـر ابللغـة
اليت سيُقدم هبا فقط عل املوقع الشبكي للجنة اخلرباء (.)http://ggim.un.org/ggim_committee.html
وجلنــة اخل ـرباء مــدعوة إىل اإلحاطــة علمــا ابلتقريــر وإىل اإلع ـراب عــن رأيهــا بش ـ ن ســب املضــي قــدما ،مــع
مراع ــاة أمهي ــة ت ــوفر معلوم ــا جغرافي ــة حبري ــة موثوق ــة وعالي ــة اجل ــودة ويف أواهن ــا ل ــدعم إدارة البيئ ــة البحري ــة
وتنظيمها وتسيرها.
موجز التقرير
يف الــدورة السادســة املعقــودة يف نيويــورك يف الفـ ة مــن  ٣إىل  ٥آب/أغســطس  ،٢٠١٦ســلمت
جلنة اخلرباء ،يف مقررها  ،١٠٨/٦بضرورة النظـر يف البيئـة البحريـة ،أي السـواح وامليـاه السـاحلية والبحـار
واحمليطا  ،بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصـر اهلياكـ األساسـية للبيـات املكانيـة الـيت ترتكـ عليهـا إدارة
األراضــي ،واحلي ـ البحــري ،وامل ـوارد اجلغرافيــة املكانيــة الوطنيــة وتنظيمهــا لــد العديــد مــن الــدول األعضــاء
الســاحلية .وســتكون املعلومــا اجلغرافيــة البحريــة ضــرورية لــدعم إدارة البيئــا البحريــة واحمليطيــة وتنظيمهــا
وتســيرها مــن أجـ تلبيــة االحتياجــا مــن التحلــيع النقديــة عنــدما تُطــر أســئلة متعلقــة بتســير البحــار
واحمليطــا وامل ـوارد وإدارهتــا وتنســيقها .وتتضــمن ه ـ ه االحتياجــا املعلومــا املتعلقــة ابألمــاكن املتاحــة
لل فيــه واالتصــاال الســلكية والعس ــلكية والنق ـ وابألمــاكن ال ــيت توجــد فيهــا امل ـوارد الطبيعيــة الــيت ت ــوفر
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األغ ية واألدوية والطاقة واملعادن .وستضطلع ه ه املعلوما  ،بعد مجعها ،بدور حيوي يف تقييم املخاطر
املناخيــة يف البحــار واحمليطــا ورصــدها والتخفيـ مــن حــدهتا ،ويف دعــم أولــو التنميــة الوطنيــة وتنفي ـ
خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠
ويتضــمن تقريــر األمانــة العامــة معلومــا عــن نظــر مكتـ جلنــة اخلـرباء يف تع يـ إدارة املعلومــا
اجلغرافية املكانية عل الصعيد العاملي ،مبا يف ذلك بش ن معاجلة املسائ املوضوعية املتصلة ابلبيئة البحريـة
مــن خــعل إنشــاء فريـ عامـ جديــد ،بغيــة ضــمان أن تــدعم املعلومــا اجلغرافيــة البحريــة املســاعي اهلادفــة
لتــوفر معلومــا شــاملة بش ـ ن املواقــع وإاتحــة إمكانيــة االطــع عل ـ هـ ه املعلومــا مــن أج ـ مســاعدة
الدول األعضاء عل وضع أولو هتا االس اتيجية واختاذ القرارا وقياس النتائج ورصدها.
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