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 ةةةةةداام الم لومةةةةا   لجنةةةةخ الء اام الم ن ةةةةخ 
   الجغااف خ المكان خ على الص  د ال المي

 الدوام ال اشام

 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 ت ز ز إداام الم لوما  الجغااف خ المكان خ
   

 ت ز ز إداام الم لوما  الجغااف خ المكان خ   
  

 مذكام من األمانخ ال امخ  
 

تتشرف األمانة العامة بأن توجه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على  
ســـيتاا باللغة التل قدم الصـــعيد العالمل  لى ترريراا المتعلت بتع ي   دارة المعلومات الجغرافية المكانية، ال    

ــة الـخـبـراء   ــا فـرـط، و لـــــــك عـلـى الـمـوقـ  الشــــــــــــــبـكـل لـلـجـنـــــ -http://ggim.un.org/meetings/GGIMبـاـــــ

committee/10th-Session/ ـبداء آرائاـا بشــــــــــــــأن الكي ـية التل (. واللجـنة مـدعوة  لى ااحـاطـة علمـا ـبالتررير وا 
ــاط فل  ــاام بنشــــــ ــعيد العالمل أن تســــــ يمكن باا للدوائر المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــ

 الجاود التل تب لاا الدول األعضاء لتع ي   دارتاا للمعلومات الجغرافية المكانية.

 
 موجز التقا ا  

ــاســـــــــــــــعـــــ   ــا التــــ  لى  7ة المعرودة فل نيويورك فل ال ترة من اعتمــــــدت لجنــــــة الخبراء، فل دورتاــــ
اـل   رحـبت فـيه ـبالجاود التل تـب لاـا األمـاـنة العـامـة ومكـتب اللجنة  9/101، الررار 2019آب/أغســــــــــــــطس   9

الموســـــــ  فل مواصـــــــلة اتخا   جراءات عملية واســـــــتراتيجية من أجل تع ي   دارة المعلومات الجغرافية المكانية 
ــيا ــاء تمشـــــ م  توســـــــي  نطات وجية اللجنة عم  بررار المجلس اجقتصـــــــاد  واججتماعل  ل ائدة الدول األعضـــــ

. وجحظت اللجنة الجاود الكبيرة المب ولة لتحســين وتع ي  األنشــطة 2016تمو /يوليه  27المؤرخ   2016/27
جغرافية المكانية، ورحبت بالجاود الرامية  لى الناوض بإنشـــــــــــاء الوطنية لبناء الردرات فل مجال المعلومات ال

مرك  عـالمل للمعـارف واجبتكـارات الجغرافـية المكـانـية، ممـا يتيل فرصــــــــــــــا لبـناء الـردرات واامكـانـيات الجغرافية 
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ن  المكانية العالمية. وجحظت أيضــا التردم المحر  واألعمال التحضــيرية للمنتدر الرفي  المســتور الســادس بشــأ
 دارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــعيد العالمل، ال   ســـــــــتعردل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

ــان/أبريل  ــمالية فل نيســـــــــ بأن تردم  ليه  2016/27، وك لك طلب المجلس الوارد فل قرارل  2020وأيرلندا الشـــــــــ
 رريرا فل غضون السنتين المربلتين.اللجنة ت 

ــَّ ، معلومات عن الجاود   ــاعدة من المكتب الموســـــــ وتردم األمانة العامة فل التررير، ال   ُأعدَّ بمســـــــ
المب ولة جتخا   جراءات عملية واســـــــــــتراتيجية من أجل تن ي  الررار وتع ي   دارة المعلومات الجغرافية المكانية 

تررير ت اصــــــيل عن تأجيل المنتدر الرفي  المســــــتور الســــــادس بشــــــأن  دارة فل الدول األعضــــــاء. ويتضــــــمن ال
المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــعيد العالمل وعرد ســـــلســـــلة من األنشـــــطة اجفتراضـــــية للمنتدر الرفي  
المســــــــــــــتور نتيجة ل لك التأجيل. وتناقة األمانة العامة فل التررير عملية ااصــــــــــــــدار ال ال  من التررير عن 

ــتربلية فل  دارة المعلومات الجغرافية المكانية  رؤية الخمس ســــــــنوات  لى العشــــــــر ســــــــنوات( ا جتجااات المســــــ
وااكمـال ال حت لتـلك العملـية، ع وة على صـــــــــــــــلة  لك باادارة المتكـامـلة للمعلومات الجغرافـية المكـانـية على 

حر  نحو  نشاء مرك  عالمل للمعارف الصعيد الوطنل. ويردم التررير أيضا معلومات مستكملة عن التردم الم
ــين، لكل يدعم تنمية الردرات واامكانيات  واجبتكارات الجغرافية المكانية تاب  لألمم المتحدة فل ديكينغ بالصــــــــ
الجغرافيـة المكـانيـة ويحـافظ علياـا على المـدر الطوـيل ويع   اادارة المتكـاملـة للمعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة، 

ويرد فل التررير  كر الجاود الرامية  لى بدء عملية ترديم الترارير  لى المجلس اجقتصــــــــــــــاد   قليميا وعالميا. 
. وتردم األمانة العامة فل التررير ت اصـــــــــيل عن جاوداا وجاود المكتب 2016/27واججتماعل بشـــــــــأن قرارل  
للجـنة الخبراء ولجـان األمم المتحـدة ااقليمـية من أجـل   كـاء الوعل وتـبادل المعـارف واللجـان ااقليمـية الـتابعـة 

ــد  ب عالية لجائحة فيروس  ــاء فل ما تب له من جاود للتصــ ــات والخبرات لدعم الدول األعضــ ــم الممارســ وتراســ
 ( من خ ل قدراتاا ومنتجاتاا وخدماتاا الجغرافية المكانية.19-كورونا  كوفيد
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