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بججججج دامع الجمج جلج  جججججا   لججج جججججا الجمجنجةا  الجمج ج ج جججججا 
 الجغةاف ا المكان ا على الص يد ال المي

 الدومع ال اشةع
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 
    اإلطام المتكا ل للم ل  ا  الجغةاف ا المكان ا

 اإلطام المتكا ل للم ل  ا  الجغةاف ا المكان ا  
  

  ذكةع  ن األ انا ال ا ا    
 

تتشرف األمانة العامة بأن توّجه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على  
كامل للمعلومات الصـــــعيد العالم  للى الت رير، العد أبعّد بمســـــاعدة مجموعة البنب الدول ، بشـــــأن ا  ار المت

الجغرافية المكانية. وســـيتال الت رير باللغة الت  قبّده  فا   ل على الصـــشحة الشـــاكية  ات الصـــلة الت  تتعفد ا 
(. واللجنــــة مــــدعوة  للى http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-sessionلجنــــة الخبراء  

ا حا ة علمًا بالت رير وا عراب عن آرائفا بشـأن موالـلة تطوير ا  ار ودليل تنشيعو وططل العمل الخالـة 
 به على الصعيد ال طرد.

 
   جز التقةية    

ــاســــــــــــــعــــــة المع ودة    نيويورك    الشترة من   ــا التــــ للى  7اعتمــــــدت لجنــــــة الخبراء،    دورتفــــ
عة   9/103، الم رر  2019آب/أغســــــطس   9 ــّ ــاورية الموســــ ــلة اجتماعات الخبراء التشــــ ــلســــ العد رحبت فيه بســــ

والمثمرة الت  عب دت  عداد ولــــــــــــ ل دليل تنشيع ا  ار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية،    ســــــــــــيا  
ضـاء وألـحاب التحضـير للمشـاورات العالمية األوسـط نطاقا الت   ان من الم رر ع د ا اح ًا مط الدول األع

المصـــــلحة الرئيســـــيين ااطرين. وأاـــــارت لجنة الخبراء للى أن الدليل أناغ  أن أتضـــــمن أعمال أ رقة الخبراء 
ــتند للى  عو األعمال ورأت أنه من الضـــــرورد، حين أتعلف األمر  تنشيع  واأل رقة العاملة التابعة للجنة وأن يســـ

 ائمة    مجال تنشيع البنى التحتية الو نية للبيانات المكانية ا  ار، أن يسـتند الدليل للى الخبرات ا قليمية ال
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ــًا على أ مـية تنمـية   ــّددت اللجـنة أيضــــــــــــ وأن ي ر  وجود أكثر من نفج واحـد يمكن اتـااعـه لتنشـيع ا  ـار. واــــــــــــ
 ال درات والموارد، بما     لب الدعم المال  والمؤسس  الشعال،    سيا  تشعيل ا  ار.

الت رير معلومات عن الجفود المشـــــــــتر ة الت  تبعلفا األمانة العامة والبنب الدول  من أجل وترد     
ــيما من  ــلة تطوير ولــــ ل ا  ار ودليل تنشيعو وططل العمل الخالــــة به على الصــــعيد ال طرد، ا ســ موالــ

ا قليم .   طالل عملية تشــــمل اجتماعات تشــــاورية واجتماعات أل رقة الخبراء على الصــــعيدأن ا قليم  ودون 
والـدليـل مورد  مرجع  أو ر لراـــــــــــــــادات وطيـارات بشـــــــــــــــأن ا جراءات الت  يمكن اتخـا  ـا لتنشيـع المســـــــــــــــارات 
ااسـتراتيجية التسـعة لا ار وتعزيز لدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـعيد الو ن . وقد  ان الدليل 

األعضــاء وألــحاب المصــلحة المعنيين. و    عا موضــوعًا لمشــاورة عالمية واســعة النطا  أبجريت مط الدول  
الصــــدد، ي ّده الت رير تشالــــيل عن المشــــاورة العالمية الت  أجريت بشــــأن الدليل ويو ر للجنة معلومات محد  ة 
عما أحرزته البلدان المنشِّعة على أســــار تجريب  من ت ّده    مجال وضــــط ططل العمل وأســــالياه ومجموعات 

 ا لكترون . األدوات ومواد التعّلم
 


