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 املعلومــات بــإدارة املعنيــة اخلــرباء جلنــة
  العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية
  السادسة الدورة
    ٢٠١٦ أغسطس/آب ٥-٣ ،نيويورك

  ت*من جدول األعمال املؤق ٦ البند
 الوطنيـة  املؤسسـية  الترتيبـات  يف االجتاهات

        املكانية اجلغرافية املعلومات إدارة جمال يف
 املعلومـــات إدارة جمـــال يف الوطنيـــة املؤسســـية الترتيبـــات يف االجتاهـــات    

  املكانية اجلغرافية
    

  العامة األمانة من مذكرة    
    

 اجلغرافيـة  املعلومـات  بـإدارة  املعنيـة  اخلـرباء  جلنـة  نظـر  توجـه  بـأن  العامة األمانة تتشرف  
ــة ــى املكاني ــاملي الصــعيد عل ــر إىل الع ــذي التقري ــده ال ــق أع ــل الفري ــين العام  يف باالجتاهــات املع
 للجنـة  الشـبكي  املوقـع  علـى  فقـط  هبـا  قـدم  الـيت  باللغـة  متـاح  وهـو  ،الوطنية املؤسسية الترتيبات
 علمـا  اإلحاطـة  إىل مدعوة اخلرباء وجلنة .)http://ggim.un.org/ggim_committee.html( اخلرباء
 الـيت  التقيـيم  عمليـة  نتـائج  إىل باالسـتناد  قـدما  املضـي  سـبل  بشأن آرائها عن واإلعراب بالتقرير
  .املكانية اجلغرافية املعلومات بإدارة املعنية الوطنية للكيانات أجريت
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  التقرير موجز    
 ٧ إىل ٥ مــن الفتــرة يف نيويــورك يف املعقــودة اخلامســة دورهتــا يف اخلــرباء جلنــة اختــذت  

 العامـل  الفريـق  أعـده  الـذي  بـالتقرير  فيـه  رحبـت  الـذي  ،٥/١٠٦ املقرر ٢٠١٥ أغسطس/آب
ــة املعلومــات إدارة جمــال يف الوطنيــة املؤسســية الترتيبــات يف باالجتاهــات املعــين  وفــرق اجلغرافي
 مصـدرا  أمثـرت  الـيت  لالسـتبيانات  املسـتفيض  بالتحليل علما وأحاطت ،له التابعة الثالث العمل
ــا ــات قيمـ ــتخدم للمعلومـ ــتقبل يف يسـ ــ وأعربـــت ،املسـ ــديرها نعـ ــدول تقـ ــاء للـ ــى األعضـ  علـ

ــيت اإلســهامات ــها ال ــرت .قدمت ــة وأق ــة اخلــرباء جلن ــد بأمهي ــات وتعقُّ ــة املؤسســية الترتيب  الوطني
 هبـا  ميكـن  اليت الكيفية بشأن توجيهات وقدمت تسجيلها حتاول اليت للعمليات الواسع والنطاق
ــا جيـــري أن العامـــل للفريـــق ــة تقييمـ ــود حلالـ ــة اجلهـ ــية الترتيبـــات يف املبذولـ ــة املؤسسـ  ،الوطنيـ

 االســتنتاجات وبشــأن العمليــة بشــأن الوضــوح مــن إضــايف قــدر تــوفري أجــل مــن ذلــك يف مبــا
 جلنـة  إطـار  يف أخـرى  عاملـة  أفرقـة  عمـل  تكـرار  لتفـادي  إضـافية  جهـود  بـذل  وكفالة ،املصاغة
 .التركيـز  مـن  أكـرب  قـدر  علـى  إليهـا  توصـل ي الـيت  والنتـائج  مداوالتـه  تكـون  أن وكفالة ،اخلرباء

 عمـل  برنـامج  يف بنشـاط  املشـاركة  علـى  األعضـاء  الـدول  اخلرباء جلنة شجعت ،ذلك ولتحقيق
  .العامل الفريق

 العمـل  وفـرق  هـو  هبـا  اضـطلع  الـيت  األعمـال  تفاصـيل  تقريـره  يف العامـل  الفريـق  ويقدم  
 العمـل  وهـو  ،اإلنتـاج  نظـم  حتليل :التايل النحو على الدورات بني الفاصلة الفترة خالل الثالث
ــذي ــل وهياكــل ؛تنســيقه إســبانيا تولــت ال ــاذج التعمــيم ونظــم التموي ــة السياســات ومن  املتعلق

 بــإدارة املعنيــة املنظمــات وهيكــل ؛تنســيقه املكســيك تولــت الــذي العمــل وهــو ،بالبيانــات
 تولـت  الـذي  العمـل  وهو ،طوعاً املقدَّمة اجلغرافية املعلومات ودور املكانية اجلغرافية املعلومات
ــنغافورة ــيقه س ــّدمت .تنس ــر يف وقُ ــة التقري ــة املنهجي ــر املتبع ــد املســتخدم واملؤش  أفضــل لتحدي
ــة املؤسســية الترتيبــات يف املمارســات ــة املعلومــات إدارة جمــال يف الوطني  فيهمــا للنظــر اجلغرافي
  .عليهما واملوافقة

 


