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جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي
الدورة السابعة
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧

البند  ١5من جدول األعمال املؤقت
نظم البياانت واملعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية

نظم البياانت واملعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية
مذكرة من األمانة العامة
تتشرف األمانة العامة أبن توجه نظـر جلنـة اخلـاا املعنيـة إبدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة علـ
الصــعيد العــامل إىل تقريرهــا ،ال ـ أُعــد مبســاعدة جمموعــة البن ـ الــدوي ،بش ـ ن التطــورا اجلديــدة فيمــا
يتعلـ بــنظم البيــا واملعلومــا اجلغرافيـة املكانيــة الوطنيــة .وميكــن االطـ علـ التقريــر ابللغــة الــي قُــد
هب ــا فق ـ ـ عل ـ ـ املوق ـ ـ الش ــبك للجن ــة اخل ـ ـاا ( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلن ــة
اخلـاا مـدعوة إىل اإلحاطـة علمـا ابلتقريــر واإلعـراب عـن آرائهـا بشـ ن الســب الـي ميكـن أن تتبعهـا الــدوائر
املعنيـة إبدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة علـ الصـعيد العـامل للمسـاةة بصـورة فعالـة يف وضـ أطـر لــنظم
البيا واملعلوما اجلغرافية املكانية الوطنية لصاحل الدول األعضا .
موجز التقرير
تُبلغ األمانـة العامـة ،يف تقريرهـا الـ أعـد مبسـاعدة جمموعـة البنـ الـدوي ،جلنـة اخلـاا ابجلهـود
املش ـ ة ال ــي تب ـ ا ش ــعبة اإلحص ــا ا والبن ـ ال ــدوي الستكش ــاف ووض ـ اآللي ــا املمكن ــة للبي ــا
وا يا ـ األساســية والسياســا اجلغرافيــة املكانيــة الــي يُعت ـ إدماجهــا بصــورة أمش ـ يف خــدما التموي ـ
التســاهل واملســاعدة التقنيــة وتبــادل املعــارف وتنفي ـ ها بعــد ذل ـ يف البلــدان الناميــة .ويف التقريــر ،تبل ــغ
األمانــة العامــة اللجنــة ابحلاجــة إىل التعــاون يف وضـ إطــار جغـرايف مكــاي شــام ميكــن أن تتخـ البلــدان
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مرجعــا عنــد اســتخدا املعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة لوضـ الــنظم الوطنيــة الــي ت ئــم حاالهتــا اخلاصــة .ومــن
املقرر أن يشم اإلطار خطة عم وخريطة طري بش ن وسائ التنفي  ،ابإلضـافة إىل عناصـر مثـ التـ ير
والقيمة االقتصـادين لـنظم املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة ،واالحتياجـا االسـتثمارية واألدوا املرتبطـة هبـا،
واألدلة ،واملمارسا السليمة.
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