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المكةانةة    رةدداا  المنلومةاا الجاااةةة لجنة  البراا  المننةة  
 على الصنةد النالمي  

 الدوا  الناشا 
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 10البند 
 المتنلق  رالكوااثالمنلوماا والبدماا الجاااةة  المكانة  

   
 المنلوماا والبدماا الجاااةة  المكانة  المتنلق  رالكوااث   

  
 مذكا  من األمان  النام   

 
تتشرف األمانة العامة بأن توجه نظر لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على  

العــامـل المعن  بـالمعلومـات والخــدمـات الجغرافيــة المكــانيــة الصــــــــــــــعيــد العــالم  على التررير الـ   أعـد  ال ري  
المتعلرة بالكوارث، وال   ســـــيتال باللغة الت  قبدام بطا فرط، على الصـــــ حة الخاصـــــة ب لك ف  الموق  الشـــــبك  

(. واللجنة مدعوة /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-sessionللجنة الخبراء )
ــأن الترــدم الــ   أحرا  ال ري  العــامــل، بمــا يشــــــــــــــمــل اعتمــاد  بــداء آرالطــا بشـــــــــــــ على اإلحــاطــة علمــا بــالتررير واا
اختصـاصـاته المنرةحة، وفيما يتعل  بتشـجي  الدول األع ـاء على تن ي  اإلطار ااسـتراتيج  بشـأن المعلومات 

 .ت الجغرافية المكانية المتعلرة بالكوارثوالخدما
 

 موجز التقاةا  
 آب/ 9على  7اعتمــدت لجنــة الخبراء، ف  دورتطــا التــاســــــــــــــعــة المعرودة ف  نيويورك ف  ال ترة من  

، ال   رحبت فيه بتررير ال ري  العامل وبالجطود الت  يب لطا للم ـــــــ  قدما 9/109المررر  2019 أغســـــــطس
همية الحاســــــــــمة الت  تتعل  بالمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلرة ف  دراســــــــــة المســــــــــالل  ات األ

بـالكوارث. وأشـــــــــــــــارت اللجنـة على المجـاات الت  يتعين على ال ري  العـامـل أن ينظر فيطـا ف  عملـه المربـل، 
الكوارث  ف   لـك عقـامـة روابط م  المـبادرات والجطـات ال ـاعلـة الـدولـية األخر  ف  مجـال الحـد من مخـاطر بمـا

دارتطا، وتصــميم وتن ي  عمليات قالمة على ســيناريوهات بشــأن مختلف األخطار ومواءمة أعماله م  اإلطار  واا
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ــافة على  لك، أشــــــــــادت بريام ال ري  العامل بإعداد المســــــــــ   المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية. وباإل ــــــــ
ة الدول األع ــاء على و ــ  خطط تن ي  وطنية الترييم  المتعل  باإلطار ااســتراتيج  بوصــ ه أداة لمســاعد

دارتطا.  للمعلومات والخدمات الجغرافية المكانية دعما للحد من مخاطر الكوارث واا

ويرــدم ال ري  العــامــل ف  التررير معلومــات عن أنشــــــــــــــطتــه فيمــا بين الــدورات، بمــا ف   لــك تنري   
العمل ال   ي ـطل  به عدد من أفرقة العمل، وطرال  اختصـاصـاته، وتن ي  أداة المسـ  الترييم ، ومسـتجدات 

مسـاعدة اللجنة اإلحصـالية ف  و ـ  عطار عحصـال  عالم  بشـأن اإلحصـاءات المتعلرة بالكوارث. ويت ـمن 
ــافية الت  ينظر فيطا ال ري  العامل، بما ف   لك تصـــد  الدوالر المعنية  التررير معلومات عن األنشـــطة اإل ـ

(، وتشــــجي  وتعايا مشــــاركة الدول األع ــــاء 19-لمكانية لجالحة فيروس كورونا )كوفيدبالبيانات الجغرافية ا
ــيعية  ــبكات الموا ـــ ــي  والتعاون م  اللجان اإلقليمية والشـــ ــطة ال ري  العامل، والحث على ايادة التنســـ ف  أنشـــ

ـبالمعلومـات  الـتابعـة للجـنة الخبراء واللجـان اإلقليمـية الـتابعـة لتمم المتحـدة بشــــــــــــــأن األنشــــــــــــــطـة  ات الصـــــــــــــــلة
 والخدمات الجغرافية المكانية المتعلرة بالحد من مخاطر الكوارث.

 


