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جلنة ة ة ة اخلة ة ة ة ا املعنية ة ة ة إبدارة املعلوم ة ة ةةا
اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي
الدورة السابع
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ٤من جدول األعمال املؤقت*
إس ة ة ة ة ة ا اللجة ة ة ة ةةا اإلقليمي ة ة ة ة ة واألفرق ة ة ة ة ة
املواض ةةيعي يف اخلطة ة املتعلقة ة ابملعلوم ةةا
اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي

إسة ة ا اللج ةةا اإلقليمية ة واألفرقة ة املواض ةةيعي يف اخلطة ة املتعلقة ة ابملعلوم ةةا
اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي
مذكرة من األمان العام

تتشرف األمانة العامة أبن ِّ
توجه نظـر جلنـة اخلـاا املعنيـة إبدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة علـ
الص ــعيد الع ــامل إىل تقريره ــا املتض ــمن إس ـ اما اللج ــان اإلقليمي ــة واألفرق ــة املواض ــيعية يف اخلط ــة املتعلق ــة
ابملعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة عل ـ الصــعيد العــامل  ،وهــو ســيتا ابللغــة الــي قُـ ِّـد هبــا فق ـ عل ـ املوق ـ
الش ـ ـ ــبك للجن ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـاا ( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلن ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـاا م ـ ـ ــدعوة إىل
اإلحاطة علما ابلتقرير وإىل إبدا آرائ ا بشأن سري عمل اللجان اإلقليمية واألفرقة املواضيعة وإجنازاهتا.
موجز التقرير
يق ــد التقري ــر معلوم ــا ع ــن إسـ ـ اما وإجن ــازا اللج ــان واألفرق ــة املواض ــيعية الثماني ــة التالي ــة
اللجن ــة اإلقليمي ــة إلدارة املعلوم ــا اجلغرافي ــة املكاني ــة لألم ــم املتح ــدة علـ ـ الص ــعيد الع ــامل املعني ــة آبس ــيا
واحملــي اهلــاد واللجنــة اإلقليميــة املعنيــة إبدارة األمــم املتحــدة للمعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة علـ الصــعيد
العــامل لصــاح األمـريكت واللجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا التابعــة ملبــادرة األمــم املتحــدة بشــأن إدارة املعلومــا
اجلغرافيـة املكانيــة علـ الصــعيد العـامل واللجنــة اإلقليميـة ملبــادرة األمـم املتحــدة إلدارة املعلومـا اجلغرافيــة
املكاني ــة علـ ـ الص ــعيد الع ــامل – أورواب واللجن ــة اإلقليمي ــة لل ــدول العربي ــة ملب ــادرة األم ــم املتح ــدة إلدارة
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املعلوما اجلغرافية املكانية عل الصعيد العامل واجمللـس املشـكك جلمعيـا املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة
والشــبكة األكادمييــة ملبــادرة األمــم املتحــدة بشــأن إدارة املعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة عل ـ الصــعيد العــامل
والشــبكة األكادمييــة ملبــادرة األمــم املتحــدة بشــأن إدارة املعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة عل ـ الصــعيد العــامل
للقطاع اخلاص.
وتتضمن تقارير اللجان اإلقليمية واألفرقة املواضيعية معلوما عن أنشطت ا وإجنازاهتا منذ الدورة
السادس ـ ــة للجن ـ ــة اخل ـ ـاا  ،ال ـ ــي عق ـ ــد يف نيوي ـ ــورك ،يف الف ـ ــكة م ـ ــن  3إىل  5آب /أغس ـ ــطس ،٢٠١6
مبــا يشــمل االجتماعــا وحلقــا العمــل اإلقليميــة الــي ُعقــد يف الفــكة ب ـ الــدورا  .وتقــد التقــارير
أيضــا حملــة عامــة عــن أعمــال اللجــان اإلقليميــة ،مبــا يشــمل أفرقت ــا العاملــة وأفرقت ــا املواضــيعية ،يف اجملــاال
التالي ـ ـ ــة (أ) التنمي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدامة (ب) إدارة األراض ـ ـ ـ وتنظيم ـ ـ ــا (ج) احل ـ ـ ــد م ـ ـ ــن خم ـ ـ ــاطر الك ـ ـ ـوار
(د) املواضــي الرئيســية للبيــا اجلغرافيــة املكانيــة (ه) تكامــل املعلومــا اإلحصــائية واجلغرافيــة املكانيــة
(و) األط ــر القانونيـ ــة والسياسـ ــاتية (ز) التعـ ــاون وتطـ ــوير القـ ــدرا عل ـ ـ الصـ ــعيدين اإلقليم ـ ـ والـ ــدوي،
مبا يشمل مشروع منطقة األمريكت و البحر الكارييب ومشروع بنا القدرا اجليوديسـية يف آسـيا ومنطقـة
احملي اهلاد  ،التابع ملبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة ( ) اإلطـار
املرجع اجليوديس العامل (ط) املسائل والتحداي ذا األولوية (ي) اخلط واملناسبا املقبلة.
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