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 جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـات

 اجلغرافية املكانية العاملية

 الدورة الرابعة

 ٤١٠٢آب/أغسطس  ٨-6نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ٠٤البند 

 تنسيق أنشطة األمم املتحدة املتعلقة بإدارة

    املعلومات اجلغرافية املكانية
 مم املتحدة املتعلقة بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةتنسيق أنشطة األ  

 
 مذّكرة من األمانة العامة  

 
تتشــرا األمانــة العامــة بــنظ توجــا ناــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة   

ــة وقر     ــر فريــق األمــم املتحــدة العامــا املعــا باملعلومــات اجلغرافي ــة قر تقري ــة العاملي وثيقــة  املكاني
معلومات أساسية أعدها فريق خرباء األمم املتحدة املعا باألمساء اجلغرافية، ومهـا متااـاظ باللغـة    

(. http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlالــق قــدما قــا فقــو علــش املوقــن الشــبكي لل نــة    
وقر اععــراب  وجلنــة اخلــرباء مــدعوة قر اعاااــة علمــا بــالتقرير وبوثيقــة املعلومــات األساســية، 

ملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة عــن آراا ــا بشــنظ ســبا مســق الــدعم املقــدمل مــن الــدواار املعنيــة با  
صعيد األمم املتحدة قر أصحاب املصلحة، وبشنظ الطريقـة الـق نكـن قـا خلـربات الـدواار        علش

ن قــا جلنــة املعنيــة بو ــن التســميات اجلغرافيــة أظ تســ م بشــكا أفاــا ض األنشــطة الــق تاــطل  
 .اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
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 موجز التقرير  

، ومبوجـ  املقـرر   ٤١٠2قامت جلنة اخلرباء، ض دورهتا الثالثة، املعقـودة ض وو//يوليـا     
، حبث املنامات والوكاالت الدوليـة، داخـا مناومـة األمـم املتحـدة وخارج ـا، الـق        ٠٠١/2

ــة      تقـــومل ــن البلـــداظ، علـــش جعـــا تلـــ  البيانـــات متااـ ــة املكانيـــة مـ ــن البيانـــات اجلغرافيـ جبمـ
شـــ اا ومنســـقت وشـــددت علـــش اااجـــة قر مســـق التنســـيق وتو ـــي  األدوار  حنـــو علـــش

ــم املتحــدة      واملســؤوليات ض أنشــطة قدارة املعلو  ــة األم ــة، داخــا مناوم ــة املكاني ــات اجلغرافي م
وخارج ا علش اد ســـواءت والبــت قر األمانــة العامــة وفريــق األمـم املتحـدة العامـــا املعـا          

 باملعلومات اجلغرافية العمـا معــا وتقـدمي تقريـر قر جلنــة اخلرباء ض هذا الصدد.

مـا املعـا باملعلومـات اجلغرافيـة أنشـطة أعاـااا       ويصف تقرير فريق األمم املتحـدة العا   
ض جمال تعزيز التنسيق علـش حنـو أوثـق مـن جلنـة اخلـرباء، مبـا يتناسـ  مـن املبـادرات الـق تقـومل             

الل نــة، وداخــا الــدواار املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــش صــعيد األمــم املتحــدة.   قــا
دها فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــا باألمســاء   وتعكــس وثيقــة املعلومــات األساســية الــق أعــ  

اجلغرافيــة قاــدب املبــادرات الــق قامــت قــا الــدواار املعنيــة بو ــن التســميات اجلغرافيــة، والــق  
ُأعرب في ا عن  رورة التعاوظ بشكا وثيق من جلنة اخلرباء املعنية بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة    

 .املكانية العاملية
 


