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الميلاتةةا   لجنةةا الراءاا المين ةةا   بةةادا ا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الحاديا عشءا 
 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  4البند 
إسةةة ال اللجاإل ايقل م ا واقةءقا الماايةةة   ا  
ةي الرطةةةا المتيلبةةةا بةةةالميلاتةةةا  الجغءاف ةةةا  

 اليالمي المكان ا على الصييد  
   

إسةةةةةة ال اللجاإل ايقل م ا واقةءقا الماايةةةةةة   ا ةي الرطا المتيلبا بالميلاتا     
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي 

  
 تذكءا تن اقتانا الياتا  

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

ــيةية    الخطة المتعلاة  الصـــــعيد العالم  للى التارير المتســـــمن لجـــــقامات اللجان ا قليمية واأل رقة الموااـــ
اط على الموقع بالمعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــــــعيد العالم ، والغة جـــــــــــــيتا  باللغة الت  ق د ِّ   قا  

-http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11thالشــــــــــــــلك   ة الصــــــــــــــلــة للجنــة الخبراء  

session/قليمية  (. واللجنة مدعوة للى ا حاطة علما بالتارير وإلى ل داء آرائقا بشــــــــأن جــــــــير عم  اللجان ا 
 واأل رقة المواايةية وإنجازاتقا.

 
 تاجز التبءيء   

ــك  ا ترااـــــــــــــ         أيلول/ 4آب/أغســـــــــــــطس و  27و  26   الدورة العاشـــــــــــــرة، المعاودة    شـــــــــــ
الــغة أنــأت فيــه اللجــان ا قليميــة الخمس لملــادرة   10/102، اتخــغت لجنــة الخبراء الارار  2020 جــــــــــــــبتمبر

جغرافـية المكـانـية على الصــــــــــــــعـيد العـالم  واأل رقـة العـامـلة الـتابعـة ل ـ  منقـا المتحـدة  دارة المعلومـات ال األمم
ــادر حيوية للمعارف الخزمة لتخا  الارارات، وأن اللجان  على عملقا وإنجازاتقا، وأقرت بأن نواتجقا أ  مصـــــ
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اللجنــة    ا قليميــة الاويــة والنشــــــــــــــطــة تســــــــــــــقم    تحاي   رنــام  العمــ  العــا  للجنــة الخبراء ور يتقــا. وأعر ــت
ــادت   عن ــلة     رنام  عم  اللجنة، وأشـــ ــقامات اي مة ومتوااـــ ــيةية من لجـــ تاديرأا لما تادمه األ رقة الموااـــ

بشـــــــــــــلكة األمم المتحدة المعنية بالمعلومات الجغرافية المكانية لجـــــــــــــتعرااـــــــــــــقا الواـــــــــــــع الحال  للمشـــــــــــــقد 
ة تســــــترشــــــد  قا الشــــــلكة    أعمالقا المكان     األمم المتحدة وإعدادأا خططا وأنشــــــطة اجــــــتراتيجي  الجغرا  

 وأنشطتقا المستابلية.

وياد  التارير معلومات عن لجقامات وإنجازات اللجان ا قليمية واأل رقة المواايةية التسعة التالية:  
اللجنة ا قليمية لملادرة األمم المتحدة  دارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــعيد العالم  المعنية بيجــيا 
والمحيط القـاد؛  واللجـنة ا قليمـية لمـلادرة األمم المتحـدة  دارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية على الصــــــــــــــعـيد 
العـالم  المعنـية ـباألمريكتين  واللجـنة ا قليمـية لمـلادرة األمم المتحـدة  دارة المعلومـات الجغرافـية المكـانـية على 

قليمية لملادرة األمم المتحدة  دارة المعلومات الجغرافية المكانية الصــــــــعيد العالم  المعنية بأ ريليا  واللجنة ا 
على الصــــــــــــــعيـد العـالم  المعنيـة بـأورو ـا  واللجنـة ا قليميـة لملـادرة األمم المتحـدة  دارة المعلومـات الجغرافـية  

األمم المتحـدة   المكـانـية على الصــــــــــــــعـيد العـالم  المعنـية ـباـلدول العر ـية  والجمةـيات الجغرافـية المكـانـية لمـلادرة
 دارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــــعيد العالم   والشــــــــلكة األاادممية لملادرة األمم المتحدة  دارة  
المعلومات الجغرافية المكانية على الصـــــــــــــعيد العالم   وشـــــــــــــلكة الاطاد الخار لملادرة األمم المتحدة  دارة  

العالم   وشــــــــــلكة األمم المتحدة الجغرافية المكانية. ويتســــــــــمن المعلومات الجغرافية المكانية على الصــــــــــعيد 
التارير أ  ـارا حول القيكـ  ا قليم  والموااــــــــــــــيع  ومعلومـات عن النســــــــــــــ  التـدريج  الـغة حااتـه اللجـان 

 ا قليمية واأل رقة المواايةية على مدى العاد الماا .

واأل رـقة الموااــــــــــــــيةـية مـنغ اـلدورة  وياـد  التارير معلومـات عن أنشــــــــــــــطـة وإنجـازات اللجـان ا قليمـية 
،  2020 أيلول/جبتمبر  4آب/أغسطس و    27و    26العاشرة للجنة الخبراء، الت  عادت    شك  ا تراا      

بما مشم  اجتماعات اللجان ا قليمية والجتماعات العامة لأل رقة المواايةية وحلاات العم  الت  ع ادت     
ر أمســــــــــــا لمحة عامة عن عملقا    المجالت التالية:  أ( ا طار المت ام   ترة ما  ين الدورات. وياد  التاري 

ــتدامة   ا( لدارة األرااـــــ  وتنظيمقا   د( الحد من مخاطر   للمعلومات الجغرافية المكانية   ب( التنمية المســـ
ر الاانونية  ال وارث   ه( تحاي  الت ام   ين المعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات ا حصــائية   و( األط

والســـــــــــــــياجــــــــــــــاتـية   ز( ا طـار المرجع  الجيودمســــــــــــــ  العـالم     ( المعلومـات الجغرافـية المكـانـية اللحرـية  
اعتماد وتنفيغ المعايير الجغرافية المكانية   ة( الموااــيع العالمية األجــاجــية للبيانات الجغرافية المكانية    ط(

ــاـئ  والتحـدـمات  ات األولوـية  ك( التعـاون وتطوير الاـدرات على الصــــــــــــــعـيدين ا ق ليم  واـلدول    ل( المســــــــــــ
والخطط والمناجـــلات المابلة    ( تع ي  التنســـي  والتســـاة    أنشـــطة لدارة المعلومات الجغرافية المكانية     

 (.19-منظومة األمم المتحدة   ن( التدا ير الجغرافية المكانية لمواجقة جائحة مرض  يروس كورونا  او يد

لتارير أمســـا معلومات عن ال ي ية الت  جـــاعدت  قا األ رقة الموااـــيةية األر عة التابعة ويتســـمن ا 
للجنــة الخبراء على تع ي  لدارة المعلومــات الجغرافيــة المكــانيــة    جميع المجــالت الت  معنى  قــا كــ  منقــا،  

رافية المكانية وتوجـــع و   جميع الدول األعســـاء. ويشـــم   لد التاد  الغة أحرزته شـــلكة األمم المتحدة الجغ
كيانا من كيانات منظومة األمم المتحدة، وإعدادأا تواــــــــيفات عامة للو ائ    37نطاة عســــــــويتقا ليشــــــــم  

الجغرافيــة المكــانيــة    منظومــة األمم المتحــدة، وجقودأــا الراميــة للى تع ي  تنســــــــــــــي  المعلومــات الجغرافيــة  
 ي  األنشطة ا حصائية.المكانية واتساققا، بما     لد تعاونقا مع لجنة تنس

 


