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 املعلومةةةةةا  إبدارة املعنيةةةةة  اخلةةةةة ا  جلنةةةةة 
  العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 

 الدورة السابع 
 ٢٠١٧ أغسطس/آب ٤-٢، نيويورك
 *املؤقت األعمال جدول من ١٤ البند

    املعلوما  اجلغرافي  البحري 
 البحري  اجلغرافي  املعلوما   

  
 العام  األمان  من مذكرة  

ه أبن العامة األمانة تتشرف   علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنية اخلرباء جلنة انتباه توج ِّ
 ابللغـة التقريـر علـ  االطـع  إمكانيـة وسـتتا . البحريـة اجلغرافية املعلوما  عن تقريرها إىل العاملي الصعيد

(. http://ggim.un.org/ggim_committee.html) اخلرباء للجنة الشبكي املوقع عل  فقط هبا سُيقدم اليت
 مـــع، قــدما املضـــي ســب  بشـــ ن رأيهــا عــن اإلعـــراب وإىل ابلتقريــر علمـــا اإلحاطــة إىل مـــدعوة اخلــرباء وجلنــة
 البحريـــة البيئـــة إدارة لـــدعم أواهنـــا ويف اجلـــودة وعاليـــة موثوقـــة حبريـــة فيـــةجغرا معلومـــا  تـــوفر أمهيـــة مراعـــاة

 .وتسيرها وتنظيمها
 

 التقرير موجز  

 ســل مت، ٢٠١٦ أغســطس/آب ٥ إىل ٣ مــن الفــ ة يف نيويــورك يف املعقــودة السادســة الــدورة يف 
 والبحـار السـاحلية وامليـاه السـواح  أي، البحريـة البيئـة يف النظـر بضرورة، ٦/١٠٨ مقررها يف، اخلرباء جلنة

 إدارة عليهـا ترتكـ  الـيت املكانيـة للبيـات  األساسـية اهلياكـ  عناصـر من رئيسيا عنصرا بوصفها، واحمليطا 
 األعضــاء الــدول مــن العديــد لــد  وتنظيمهــا الوطنيــة املكانيــة اجلغرافيــة واملــوارد، البحــري واحليــ ، األراضــي
 وتنظيمهــا واحمليطيــة البحريــة البيئــا  إدارة لــدعم ضــرورية البحريــة اجلغرافيــة املعلومــا  وســتكون. الســاحلية
 البحــار بتســير متعلقــة أســئلة ُتطــر  عنــدما النقديــة التحلــيع  مــن االحتياجــا  تلبيــة أجــ  مــن وتســيرها
 املتاحـــة ابألمـــاكن املتعلقـــة املعلومـــا  االحتياجـــا  هـــ ه وتتضـــمن. وتنســـيقها وإدارهتـــا واملـــوارد واحمليطـــا 

 تـــوفر الـــيت الطبيعيـــة املـــوارد فيهـــا توجـــد الـــيت وابألمـــاكن والنقـــ  والعســـلكية الســـلكية واالتصـــاال  لل فيـــه
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 املخاطر تقييم يف حيوي بدور، مجعها بعد، املعلوما  ه ه وستضطلع. واملعادن والطاقة واألدوية األغ ية
 وتنفيــ  الوطنيــة التنميــة أولــو   دعــم ويف، حــدهتا مــن والتخفيــ  ورصــدها واحمليطــا  البحــار يف املناخيــة
 .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة

 املعلومــا  إدارة تع يــ  يف اخلــرباء جلنــة مكتــ  نظــر عــن معلومــا  العامــة األمانــة تقريــر ويتضــمن 
 لبحريـةا ابلبيئة املتصلة املوضوعية املسائ  معاجلة بش ن ذلك يف مبا، العاملي الصعيد عل  املكانية اجلغرافية

 اهلادفــة املســاعي البحريــة اجلغرافيــة املعلومــا  تــدعم أن ضــمان بغيــة، جديــد عامــ  فريــ  إنشــاء خــعل مــن
 مســاعدة أجــ  مــن املعلومــا  هــ ه علــ  االطــع  إمكانيــة وإاتحــة املواقــع بشــ ن شــاملة معلومــا  لتــوفر
 .ورصدها النتائج وقياس القرارا  واختاذ االس اتيجية أولو هتا وضع عل  األعضاء الدول

 


