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جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي
الدورة التاسعة
نيويورك 9-7 ،آب/أغسطس 2019
البند  8من جدول األعمال املؤقت*
حتقيق التكامل بني املعلومات اجلغرافية
املكانية واملعلومات اإلحص ا ااا ية وغريها
من املعلومات ذات الصلة

حتقيق التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات اإلحصا ا ا ا ااا ية وغريها
من املعلومات ذات الصلة
مذكرة من األمانة العامة
تتش ـ ـ ـ ـ األمانة العامة أبن ِّ
توجه انتباه جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغ افية املكانية على
الص ــعيد العاملي إىل التق ي الذي أعده ف يق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحص ــا ية واجلغ افية املكانية،
والذي ستتاح إمكانية االطالع عليه ابللغة اليت سي ُقدم هبا فقط على الصفحة الشبكية ذات الصلة للجنة
اخلرباء ) .(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/واللجن ـ ــة م ـ ــدعوة إىل أن
حتيط علمــا ابلتق ي وأن تع ب عن آرا هــا يف اعتمــاد اإلطــار العــاملي للمعلومــات اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يــة واجلغ افيــة
املكانية وأعمال ف يق اخلرباء يف تيســر تنفيذ اإلطار دعما جلولة تعدادات الســكان واملســا ن لعام 2020
وخطة التنمية املستدامة لعام .2030
موجز التقرير
اختذت جلنة اخلرباء ،يف دورهتا الثامنة املعقودة يف نيويورك يف الفرتة من  1إىل  3آب/أغس ـ ـ ـ ـ ــطس
 ،2018املق ر  ،108/8الذي الحظت فيه التقدم القيِّم الذي ُُي ز من أجل زايدة تطوي اإلطار العاملي
للمعلومات اإلحص ـ ـ ـ ــا ية واجلغ افية املكانية ،وأع بت عن أتييدها الجتاه وجماالت الرت يز لألنش ـ ـ ـ ــطة احلالية
اليت يضـ ـ ــطل هبا ف يق اخلرباء ،مبا يف ذلك لتطوي مبادئ اإلطار اخلمسـ ـ ــة .وأق ت اللجنة أيضـ ـ ــا املشـ ـ ــاري
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اإلحص ـ ـ ـ ــا ية واجلغ افية املكانية القص ـ ـ ـ ــرة األجل والطويلة األجل القابلة للتش ـ ـ ـ ــغيل البيين اليت حددها ف يق
اخلرباء ،وشجعت الدول األعضاء واجلهات األخ ى صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك اخلرباء يف املعاير ،على
املشار ة واإلسهام يف العناص اهلامة يف ب انمج عمل ف يق اخلرباء.
ويع ض ف يق اخلرباء يف التق ي معلومــات عن أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتــه املن ةفـذة يف اآلونــة األخرة ،مبــا يف ذلــك
النتا ج ال يســية الجتماعه اخلامس الذي ُعقد يف ديكنج ،الصــن ،يف تش ـ ين الثاين/نوفمرب  ،2018على
تناول اإلطار ابلتفصيل ،مبا يف ذلك
هامش مؤمت األمم املتحدة العاملي للمعلومات اجلغ افية املكانية ،وعن ُ
املشاورات العاملية اليت أج يت يف هذا الصدد ،و يف يعمل ف يق اخلرباء من أجل تنفيذ اإلطار دعما جلولة
تعدادات السكان واملسا ن لعام  2020وخطة عام .2030
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