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أن تعزز اللجنة تعاوا مع املنظمات الدولية األخـرى العاملـة يف             أمهية على   يشدد  - ٤ 
 ومنظمـة    الضريبية، مبا فيها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل        املسائلميدان التعاون الدويل يف     

  ؛التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ن عـ  إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس االقتـصادي واالجتمـاعي               يطلب  - ٥ 
إضـافية   خيـارات    يطـرح فيـه    الـدويل يف املـسائل الـضريبية،         التعـاون يف تعزيز   وعملها  دور اللجنة   

 املتعــددة األطــراف واملنظمــات اإلقليميــة ودون لتعزيــز عمــل اللجنــة وتعاوــا مــع اهليئــات املعنيــة
  ؛املعنيةاإلقليمية 

مــع االجتمــاع   يتــزامن ٢٠١٢يف عــام   عقــد اجتمــاع مدتــه يــوم واحــد     يقــرر  - ٦ 
ــس   االســتثنائي  ــستوى للمجل ــع امل ــاعي  الرفي ــصادي واالجتم ــع االقت ــون وودز مؤســساتم  بريت

للنظــر يف التعــاون الــدويل يف   والتنميــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة ومنظمــة التجــارة العامليــة  
  التعاون؛هذا املسائل الضريبية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية لتعزيز 

ــه  واالجتمــاعي علــى االقتــصاديرئــيس الــس  يــشجع  - ٧  ممثلــي إىل دعــوات توجي
  السلطات الضريبية الوطنية حلضور االجتماع؛

مبا يكفـي مـن املـوارد لتمكينـها     للجنة ابعة  التهليئات الفرعية   تزويد ا  ضرورة يؤكد  - ٨ 
 واليتها؛من االضطالع ب

املعنية واجلهات املاحنة  مناشدته الدول األعضاء واملنظمات   ، يف هذا الصدد   ،يكرر  - ٩ 
النظر يف أمر املسامهة بسخاء يف الصندوق االستئماين للتعاون الدويل يف املسائل            احملتملة األخرى   

 العـام إىل  األمـني موارد امليزانية العادية، ويدعو تكملة ألمني العام من أجل  الضريبية الذي أنشأه ا   
  .هذه الغايةلبلوغ  هتكثيف جهود

  ٤٧اجللسة العامة 
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٧

  
  على الصعيد العامليجلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية   - ٢٠١١/٢٤

  ،يإن الس االقتصادي واالجتماع  

 الــذي طلــب فيــه إىل ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢١ املــؤرخ ٢٠١٠/٢٤٠ إىل مقــرره إذ يــشري  
 تقريـرا عـن إدارة املعلومـات    ٢٠١١ورتـه املوضـوعية لعـام    األمني العام أن يقـدم إىل الـس يف د      

  ،على الصعيد العاملياجلغرافية 

ــة اإلحـــصائية إىل مقـــرروإذ يـــشري أيـــضا   ــباط٢٦ املـــؤرخ ٤١/١١٠  اللجنـ ــر فرب/ شـ ايـ
ــة    )٨٠(٢٠١٠ ــه اللجنـ ــت فيـ ــذي طلبـ ــصادية   إىلالـ ــشؤون االقتـ ــصاءات يف إدارة الـ ــعبة اإلحـ  شـ

فريق خرباء دويل ـدف تنـاول املـسائل       لواالجتماعية التابعة لألمانة العامة أن تدعو إىل اجتماع         
_______________  

ل، ، الفـصل األو )E/2010/24 (٤، امللحق رقم ٢٠١٠الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      )٨٠(
 .الفرع باء
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ئمـة  ، مبـا يف ذلـك اسـتعراض اآلليـات القا          على الـصعيد العـاملي    املتصلة بإدارة املعلومات اجلغرافية     
   إمكانية إنشاء منتدى عاملي،حبثو

الـذي   على الصعيد العـاملي    إىل القرار املتعلق بإدارة املعلومات اجلغرافية        وإذ يشري كذلك    
الـذي  و )٨١(سـيا واحملـيط اهلـادئ   آلرائط اخلـ  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن عشر لرسم        اختذه

ن تنـسيق إدارة   بـشأ مـة البـدء يف إجـراء مناقـشات          طلب فيه املـؤمتر إىل األمـني العـام واألمانـة العا           
، مبا يف ذلك النظر يف إمكانيـة إنـشاء منتـدى عـاملي تـابع      على الصعيد العاملي  املعلومات اجلغرافية   

تبـادل  ل، وبوجـه خـاص    األخـرى تبـادل املعلومـات بـني البلـدان واألطـراف املعنيـة        للألمم املتحدة   
انونية وصـكوك الـسياسات ومنـاذج اإلدارة املؤسـسية        الصكوك الق فيما يتعلق ب  أفضل املمارسات   

 قاسـم  وتعلـى حنـو متبـادل    النظم والبيانات إمكانية االستفادة من واحللول واملعايري التقنية ومدى     
وإعداد تقرير  اآلليات اليت تضمن سهولة احلصول على املعلومات واخلدمات اجلغرافية يف حينها،

  ،دي واالجتماعيلتقدميه إىل الس االقتصاعن ذلك 

البيانات املكانية واخلرائط واإلحصاءات املتعلقة برسم  املعلومات  إدماج  أمهية  ب سلموإذ ي   
  ،إىل املوقعاملستندة من أجل تعزيز املعلومات والتطبيقات واخلدمات اجلغرافية املكانية 

 يف الــدور الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة يف تعزيــز التعــاون الــدويل  ب  أيــضاسلموإذ يــ  
جماالت رسم اخلرائط واألمساء اجلغرافية واملعلومات اجلغرافية املكانية بسبل منها تنظيم املؤمترات            

  التعاون، الدورات التدريبية وإقامة مشاريععقد ووإصدار املنشورات التقنية واجتماعات اخلرباء 

اون الـدويل يف   ختاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التع    ال امللحة   الضرورة وإذ يضع يف االعتبار     
  ،على الصعيد العامليجمال املعلومات اجلغرافية املكانية 

على الـصعيد    بتقرير األمني العام عن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية          حييط علما   - ١  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛ )٨٢(العاملي

 علـى  كانيـة  تعزيز التعاون الـدويل يف ميـدان املعلومـات اجلغرافيـة امل      بضرورة يسلم  - ٢  
  ؛الصعيد العاملي

 إنشاء جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة       ، يف هذا الصدد   ،يقرر   - ٣  
، وفقا لالختصاصات الواردة يف مرفق هـذا القـرار، علـى أن تنـشأ وتـدار يف                  على الصعيد العاملي  

إىل اللجنــة أن تقــدم إىل الــس وفقــا لــذلك، ويطلــب أعماهلــا تــنظم أن واملتاحــة حــدود املــوارد 
ميع جوانب عملـها وعملياـا لكـي        جل استعراضا شامال    ٢٠١٦االقتصادي واالجتماعي يف عام     

  يتسىن للدول األعضاء تقييم فعاليتها؛
_______________  

تقريـر املـؤمتر،    :سـيا واحملـيط اهلـادئ   آلرائط  اخلـ مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن عـشر لرسـم               : انظر )٨١(
ــانكوك،  ــوبر/ تــشرين األول٢٩-٢٦ب ، الفــصل )E.10.I.2املبيــع   األمــم املتحــدة، رقــم اتمنــشور( ٢٠٠٩ أكت

 .باءالرابع، الفرع 

)٨٢( E/2011/89. 
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تـشارك فيهـا   مناقشات منتظمة رفيعة املستوى     إجراء   الدول األعضاء على     يشجع  - ٤  
عقـد  ، بـسبل منـها      علـى الـصعيد العـاملي     غرافية املكانيـة    جهات معنية متعددة بشأن املعلومات اجل     

   إقامة حوار شامل مع مجيع اجلهات الفاعلة واهليئات املعنية؛تشجيعمنتديات عاملية، من أجل 

الـوطين واإلقليمـي والعـاملي      املبذولـة علـى الـصعد        على أمهية تعزيـز اجلهـود        يشدد  - ٥  
يف وتعزيزهـا  بنـاء قـدراا الوطنيـة    يف لـدان الناميـة   ساعدة البملـ لنهوض بتبادل املعارف واخلربات  ل

  .اال هذا

  ٤٧اجللسة العامة 
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٧

  
  املرفق

  على الصعيد العاملياختصاصات جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 

  األهداف واملهام

علـى الـصعيد   ملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة    تكون أهداف ومهام جلنة اخلرباء املعنية بإدارة ا         - ١
  : على النحو التايلالعاملي

علــى  تعزيـز التعـاون يف ميـدان املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة       لتنـسيق تـوفري منتـدى     )أ(  
ــصعيد العــاملي   ــشأن فيمــا    ال ــضاء وبــني الــدول األعــضاء      والتحــاور يف هــذا ال بــني الــدول األع

 ذلك مؤمترات األمم املتحدة اإلقليمية املعنية برسم اخلـرائط ومـا           واملنظمات الدولية املعنية، مبا يف    
   األساسية للبيانات املكانية؛باهلياكل من جلان دائمة معنية منهاينبثق 

اقتــراح خطــط عمــل ومبــادئ توجيهيــة للتــشجيع علــى وضــع مبــادئ وسياســات    )ب(  
ــايري موحــدة    ــات ومع ــى  وأســاليب وآلي ــضمان القــدرة عل ــاتاالســتفادة مــن ا ل  واخلــدمات لبيان

  ؛وتبادهلااجلغرافية املكانية 

ن كيفيـة بنـاء القـدرات الوطنيـة     بـشأ استراتيجيات فعالـة  منهاج عمل لوضع توفري    )ج(  
 يف البلـدان الناميـة، مـع القيـام، يف هـذا            وخباصـة يف جمال املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،         وتعزيزها  

 تطـوير املعلومـات اجلغرافيـة     ل مـا ينطـوي عليـه      حتقيـق كـ   علـى   املهتمـة   الصدد، مبـساعدة البلـدان      
  ؛ بالكاملوما تقوم عليه من تكنولوجياتمن إمكانات املكانية 

وخرباـا يف   جتميع وتعميم أفـضل ممارسـات اهليئـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة                 )د(  
 اإلدارة  الــصكوك القانونيــة ومنــاذجهايتــصل بــأمور منــ فيمــااملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة جمــال 

ــة، إســهاما يف إقامــة   ــة، مــع  اهلياكــلواملعــايري التقني ــة يف تــوخي  األساســية للبيانــات املكاني املرون
  ؛الوطينعلى الصعيد استحداث األنشطة اجلغرافية املكانية 

 املنتــديات الــيت أجنزــا بالفعــلاألعمــال علــى  لــدى اضــطالعها مبهامهــا االعتمــاد  )هـ(  
  . تلك األعمالين ذات الصلة باملوضوع واالستفادة مناألخرى يف امليادواآلليات 
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   الواليةفترةالتكوين والعضوية و

صفة بـ تتألف اللجنة من خرباء من مجيـع الـدول األعـضاء وخـرباء مـن املنظمـات الدوليـة                   - ٢
ممـن يلمـون بـصفة خاصـة     وتسعى الدول األعضاء لدى تعـيني ممثليهـا إىل اختيـار خـرباء        . مراقب

واالستــشعار مــن بعــد ونظــم املعلومــات  وإعــدادها واجلغرافيــا ورســم اخلــرائط  املــسح مبجــاالت
  . اليت يرتبط كل منها باآلخرالبحرية ومحاية البيئة/اجلغرافية الربية

التـوازن  احتـرام  تنتخب اللجنة رئيسني مشاركني من بني أعضائها خالل كل دورة، مـع      - ٣
  .والتمثيل اجلغرايفاجلغرايف 

دعت احلاجة، أفرقة عاملـة أو جلـان فرعيـة غـري رمسيـة         مىت  كلما و  تنشئ،   جيوز للجنة أن    - ٤
  .تتناول مسائل حمددة تتعلق بربنامج عمل اللجنة

  
  إجراءات تقدمي التقارير

  . اللجنة تقاريرها إىل الس االقتصادي واالجتماعيقدمت  - ٥
  

  عقد االجتماعاتتواتر 

حالـة وجـود    يف  اجتماعـات إضـافية     ا أن تعقـد     لجنة عادة مرة يف السنة وجيوز هلـ       الجتتمع    - ٦
  .ظروف استثنائية، حسب االقتضاء

  
  األمانة

تتلقى اللجنة الدعم من شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية             - ٧
  .ومن قسم رسم اخلرائط التابع إلدارة الدعم امليداين

  
  وثائق االجتماعات

مواضـيعية  ألعمال وتقرير اللجنة الـسابق ومـذكرات   ل عات جدوال وثائق االجتما ضمنتت  - ٨
تتــصل  األفرقــة العاملــة أو اللجــان الفرعيــة ومــذكرات مــن األمانــة العامــة ووثــائق أخــرى  تعــدها

  .خارجيني خرباء أو أفرقة خرباء باملوضوع يعدها
  

ــة بنقــل البــضائع اخلطــرة وبالنظــام املتــو     - ٢٠١١/٢٥ ائم علــى أعمــال جلنــة اخلــرباء املعني
  الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

 ١٩٩٩أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٢٦ املــــــؤرخ ١٩٩٩/٦٥ إىل قراريــــــه إذ يــــــشري  
  ،٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ املؤرخ ٢٠٠٩/١٩ و

ضائع اخلطــرة  يف تقريــر األمــني العــام عــن أعمــال جلنــة اخلــرباء املعنيــة بنقــل البــ وقــد نظــر  
وبالنظــام املتــوائم علــى الــصعيد العــاملي لتــصنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا خــالل فتــرة الــسنتني   

٨٣(٢٠١٠-٢٠٠٩(،  
_______________  

)٨٣( .E/2011/91  


