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اجلغرافيـة  جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـا   
 الصعيد العاملي املكانية على

 الدورة السادسة
 2016آب/أغسطس  5-3نيويورك،

 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 
يف  إســماا اللنــاق امقليميــة واألفرقــة املوا ــيعية 

اجلغرافيـة املكانيـة علـى    اخلطة املتعلقة باملعلومـا   
    الصعيد العاملي
إسماا اللناق امقليمية واألفرقة املوا يعية يف اخلطة املتعلقـة باملعلومـا      

 فية املكانية على الصعيد العاملياجلغرا
  

 مذكرة من األمانة العامة  
ه نظـر جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـا  اجلغرافيـة        تتشرف األمانة العامة بأق توج ـ  

املكانية على الصـعيد العـاملي إت تقرير ـا عـن إسـماا اللنـاق امقليميـة واألفرقـة املوا ـيعية يف          
ا هبـا  د ، و و متاح باللغة الـ  ق ـ  فية املكانية على الصعيد العاملياخلطة املتعلقة باملعلوما  اجلغرا

 . وجلنـة (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) لشـبكي للننـة اخلـرباء   فقط علـى املوقـا ا  
اللنـاق امقليميـة    سـ  عمـ   اخلرباء مدعوة إت امحاطة علما بالتقرير وإت إبداء آرائمـا بشـأق   

 .واألفرقة املوا يعة وإجنازاهتا
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 التقريرموجز   
: يقدا التقرير معلوما  عن إسماا وإجنازا  اللناق واألفرقة املوا يعية السبعة التاليـة  

اللننة امقليمية مدارة املعلوما  اجلغرافية املكانيـة لممـم املتحـدة علـى الصـعيد العـاملي املعنيـة        
ــإدارة األمــم املتحــدة للم      ــة ب ــة املعني ــة امقليمي ــة  بآســيا واطــيط ا؛ــادجن اللنن علومــا  اجلغرافي

ــى الصــعيد    ــة عل ــريكت ن   املكاني ــاملي لصــام األم ــادرة    الع ــة ملب ــا التابع ــة ألفريقي ــة امقليمي اللنن
اللننـة امقليميـة   ة املكانيـة علـى الصـعيد العـاملين     املتحدة بشأق إدارة املعلومـا  اجلغرافيـ   األمم

أوروبـان اللننـة    - ى الصعيد العامليملبادرة األمم املتحدة مدارة املعلوما  اجلغرافية املكانية عل
يـة املكانيـة علـى الصـعيد     امقليمية للدول العربية ملبادرة األمم املتحدة مدارة املعلومـا  اجلغراف 

اجمللس املشترك جلمعيا  املعلوما  اجلغرافية املكانيةن الشبكة األكادميية ملبـادرة األمـم    العاملين
 .فية املكانية على الصعيد العاملياملتحدة بشأق إدارة املعلوما  اجلغرا

وتتضمن تقارير اللناق امقليمية واألفرقة املوا يعية معلوما  عن أنشطتما وإجنازاهتـا   
 أغســطس آب/ 7إت  5يف نيويــورك، مــن    عقــد منــذ الــدورة اخلامســة للننــة اخلــرباء، الــ 

املعلومـا  اجلغرافيـة   ، تشم  منتدى األمم املتحـدة الرابـا الرفيـا املسـتوى بشـأق إدارة      2015
نيســاق/أبري    22إت  20عقــد يف أديــس أبابــا، مــن    املكانيــة علــى الصــعيد العــاملي، الــذي     

. وتقدا التقارير أيضا طة عامة عن أعمال اللنـاق امقليميـة وأفرقتـما العاملـة وأفرقتـما      2016
ن )ج( احلـد   ي وتنظيممـا األرا)أ( التنمية املستدامةن )ب( إدارة : املوا يعية يف اجملاال  التالية

من خماطر الكوارثن )د( املوا ـيا الرئيسـية للبيانـا  اجلغرافيـة املكانيـة علـى الصـعيد العـاملين         
ــة القــدرا  علــى     ـ) ــ ــةن )و( التعــاوق وتنمي ــة املكاني ( تكامــ  املعلومــا  امحصــائية واجلغرافي

ــادة امل    كســيكن )ز( امطــار الصــعيدين امقليمــي والــدويف، لــا يف علــك مشــروي الكــاري  بقي
الشـبكة األكادمييـة ملبـادرة األمـم املتحـدة بشـأق إدارة       إنشـاء  املرجعي اجليوديسي العاملين )ح( 

املعلومــا  اجلغرافيــة املكانيــة علــى الصــعيد العــاملين )ل( املســائ  والتحــديا  عا  األولويــةن   
 .)ي( اخلطط واملناسبا  املقبلة

 


