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بةدداة  المنلماةا  لجنة  البراا  المننةة  
 الجغاافة  المكانة  على الصنيد النالمي

 الناشا الدوة  
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 11البند 
 المنلماا  الجغاافة  المكانة  البحاي 

  
 المنلماا  الجغاافة  المكانة  البحاي   

 
 اذكا  ان األاان  الناا   

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

ــعيد العالمر  لى الت ر  ير الذي أعده الفريق العامل المعنر بالمعلومات الجغرافية المكانية البحرية، والذي الصــــــــ
-http://ggim.un.org/meetings/GGIMسيتاح باللغة التر قدم بها ف ط على الموقع الشبكر للجنة الخبراء )

committee/10th-Session/ ولجنــة الخبراء مــدعوة  لى أن تحيط علمــا بــالت رير، وتبــدي رأقهــا فر الت ــدم .)
الذي أحرزه الفريق العامل ضمن جهوده من أجل وضع  رشادات وتشجيع توافر المعلومات الجغرافية المكانية 

 .البحرية وتيسير الوصول  ليها بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة واالقتصاد

 امجز التقايا  

 آب/ 9  لى 7اعتمـــدت لجنـــة الخبراء، فر دورتهـــا التـــاســــــــــــــعـــة المع ودة فر نيويورك فر الفترة من  
الذي أحاطت فيه علما بالت دم الذي أحرزه الفريق العامل فر دراســــــة حالة   9/108، الم رر 2019 أغســــــطس

وقابلية تبادلها، ودعت الفريق  لى أن قنظر فر االســـــــتخدام التر يجريها من أجل الوقوف على توافر البيانات  
مصــــادر البيانات البحرية المتنوعة التر قد تمون متاحة، وي وم فر اذا الصــــدد ببحل أنشــــطة لتنمية ال درات 
من أجـل تعييي ال ـدرات فر مجـال المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة البحريـة فر البلـدان النـاميـة والـدول الجيريـة 

. والحظت اللجنة أن اختصـاصـات الفريق العامل تشـمل النظر فر المناطق السـاحلية والطر  الصـغيرة النامية
المائية والمســـــــطحات المائية الداخلية، وطلبت  ليه أن قنظر فر تيســـــــير ممارســـــــات اندارة المتماملة للبيانات 

 الجغرافية المكانية للنظم انيكولوجية.

 

 * E/C.20/2020/20. 
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عن الت ـدم الـذي أحرزه حتى ا،ن، بمـا فر  لـت اجتمـا    وي ـدم الفريق العـامـل فر الت رير معلومـات 
. 2020شــباف/فبراقر   28 لى    24فارنيموند، بألمانيا، فر الفترة من  -  الخبراء الثانر الذي ع ده فر روســتوك

ويتناول الفريق العامل بالن اش الت دم المحرز فر دراســــــــة حالة االســــــــتخدام من أجل اســــــــتمشــــــــاف المســــــــائل 
ئد العائدة من  تاحة المعلومات الجغرافية المكانية البحرية ومن تيســير الوصــول  ليها، وتو يق والتحديات والفوا

ــات والخبرات الواق ية. وقد أعده الفريق العامل، فر اذا  ــائل ومحاولة  يجاد حلول لها من الممارســــــــ اذه المســــــــ
اسات الحاالت انفرادية بهذا الشأن الصدد، كتابا أبيضا أفاد فيه بنتائج واستنتاجات دراسة حالة االستخدام ودر 

م كو ي ة معلومات أسـاسـية عن الت رير،  التر قدمها أعضـاهه. ويسـعى الفريق العامل، فر المتاب األبيا الم د 
 لى ت ديم بيان مفاهيمر لفوائد المعلومات الجغرافية المكانية البحرية المتاحة بيســـر وســـهولة، وت ديم معلومات 

اجهها بلدان كثيرة فر جعل المعلومات الجغرافية المكانية البحرية فر المتناول بســـــهولة، عن التحديات التر تو 
ووضــــــــــــع بعا التوجيهات بشــــــــــــأن انجراءات الرامية  لى تعييي توافر المعلومات الجغرافية المكانية البحرية 

 وتيسير الوصول  ليها من أجل ضمان االستفادة منها على أوسع نطا  وبأوفى قدر.
 


