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جلن ة اخل ة ا املعني ة إبدارة املعلومةةا اجلغرافي ة
املكاني على الصعيد العاملي
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املؤقت*
البند  ١6من جدول األعمال
تعزيز التعاون مع فريق خ ا األمم املتحدة املعين ابألمسا اجلغرافي

تعزيز التعاون مع فريق خ ا األمم املتحدة املعين ابألمسا اجلغرافي
مذكرة من األمان العام
تتشرف األمانة العامة أبن توجه انتباه جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومـا اجلغرافيـة املكانيـة علـ
الصـعيد العـامل إىل التقريــر الـي أعــده فريـ خـرباء األمـم املتحـدة املعــي ابألمسـاء اجلغرافيــة ،والـي ســيتا
ابللغ ــة ال ــي قُــد هب ــا فقـ ـ يف املوقـ ـ الش ــبك للجن ــة (.)http://ggim.un.org/ggim_committee.html
وجلنة اخلرباء مدعوة إىل اإلحاطة علما ابلتقرير وبوثيقة املعلوما األساسية املرتبطة به ،وإىل اإلعراب عـن
آرائهــا بش ـ ن ســب املض ـ قــدما فيمــا يتعل ـ بتعزيــز التنســي واالتســا يف جمــال إدارة املعلومــا اجلغرافيــة
املكانية م فري اخلرباء ،مبا يف ذلك إقرار مبادئ التعاون بني اهليئتني.
موجز التقرير
اعتمـ ـ ـ ــد جلن ـ ـ ـ ــة اخل ـ ـ ـ ـرباء يف دورهتـ ـ ـ ــا السادس ـ ـ ـ ــة املعق ـ ـ ـ ــودة يف نيويـ ـ ـ ــورك يف الف ـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ـ ــن  ٣إىل
 ٥آب/أغســطس  ،٢٠١6املقــرر  ،١١٢/6الــي أحاطــت فيــه علمــا ابألعمــال اجلاريــة الــي يضــطل هبــا
فري خرباء األمم املتحدة املعي ابألمساء اجلغرافية من أجـ حتـدي أسـالي عملـه وتعزيـز عالقتـه مـ جلنـة
اخلـرباء فيمــا يتعلـ أبمســاء األمــا ن .ويف هــيا املقــرر ،طُلـ إىل مكتـ جلنــة اخلـرباء إجـراء حـوار مـ فريـ
اخلرباء بغية إقامة عالقة فعالة بني اهليئتني وإجياد أفض السـب لالسـتفادة مـن الفرصـة الـي يتيحهـا تعاقـ
دورتيهمــا يف عــا  .٢٠١٧وقــد مت إق ـرار أوجــه التــر ر احملتملــة وجمــاال التعــاون املمكنــة بــني فري ـ اخل ـرباء
وجلن ــة اخل ـ ـرباء مـ ــن خ ــالل القيـ ــا يف متو /يولي ــه  ٢٠١6ابعتمـ ــاد ق ـ ـرار اجمللـ ــس االقتص ــاد واالجتمـ ــاع
 ٢٧/٢٠١6بش ـ ن تعزيــز ال تيبــا املؤسســية يف جمــال إدارة املعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة ،وخباصــة فيمــا
يتعل ـ بتعزيــز التنســي واالتســا يف جمــال إدارة املعلومــا اجلغرافيــة املكانيــة عل ـ الصــعيد العــامل  ،وبنــاء
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القــدرا  ،ووض ـ املعــاي  ،ومج ـ البيــا ، ،ونش ـر البيــا ، ،وتبــادل البيــا ،بوصــفها مــن االحتياجــا
احليوي ــة لل ــدول األعضـ ــاء .وابإلض ــافة إىل ذلـ ــك ،ق ــا فري ـ ـ اخل ـ ـرباء املع ــي ابألمسـ ــاء اجلغرافي ــة ،يف املقـ ــرر
 ١٠١/٢٩الي اعتُمد يف دورته التاسعة والعشرين ،بتشجي مكتبه عل حتديد العالقة القائمة بـني فريـ
اخلرباء وجلنة اخلرباء.
ويورد فري اخلرباء يف تقريره تفاصي سلسلة من املها واألنشطة املضطل هبا مـ مكتـ اللجنـة
يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز التعــاون وتنفيــي املقــررا املــي ورة أعــاله .أمــا وثيقــة املعلومــا األساســية
بش ن مد جسور التواص بني فري اخلرباء وجلنة اخلرباء ،الي أعدها مكت فري اخلرباء ،فهـ تكـر إىل
حــد بـ هــيه األنشــطة وتتضــمن املبــادئ املشـ ة ومنوذجــا مق حــا للتعــاون بــني اهليئتــني .ويتضــمن أيضــا
التقرير املعروض عل جلنـة اخلـرباء معلومـا عـن أول اجتمـا ُعقـد بـني املكتبـني يف شـبا//فرباير ٢٠١٧؛
والعملي ــة التش ــاورية ال ــي أجري ــت م ــن أج ـ التوص ـ إىل اتف ــا بش ـ ن املب ــادئ املش ـ ة ومن ــوذ التع ــاون؛
وإعــداد وتنظــيم األنشــطة املش ـ ة املتعاقبــة يف ـ دورة مــن الــدورا احلكوميــة الدوليــة الــي ســتعقد يف
آب/أغســطس  .٢٠١٧وقــد طُل ـ إىل جلنــة اخل ـرباء النظــر يف املبــادئ املش ـ ة للتعــاون وإقرارهــا ،ودع ــم
األنشطة املش ة يف املستقب  ،مبا يف ذلك نشا /موا مش ك بش ن املواضـي الرئيسـية للبيـا ،اجلغرافيـة
املكاني ــة واألمس ــاء اجلغرافي ــة والثقافي ــة والسياس ــية م ــن املق ــرر تنظيم ــه عل ـ ه ــام املنت ــد اخل ــامس الرفي ـ
املستو املعي إبدارة املعلوما اجلغرافية املكانيـة علـ الصـعيد العـامل  ،الـي سـيعقد يف مدينـة مكسـيكو
يف تشرين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧
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