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جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـا  اجلرااييـة   
 املكانية على الصعيد العاملي

 الدورة الاابعة
   4102آب/أغسطس  8-6نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 9البند 
ــة املكا  ــا  اجلرااييـ ــاءا  ربـــمل املعلومـ ــة بااءصـ نيـ

    والبيانا  األخاى
 ربمل املعلوما  اجلراايية املكانية بااءصاءا  والبيانا  األخاى  

  
 مذكاة من األمانة العامة  

تتشاف األمانة العامة بأن توجه عناية جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـا  اجلرااييـة         
خلـــرباء املعـــا ربـــمل املعلومـــا  ااءصـــا ية  املكانيـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي ق  ت ايـــا يايـــ  ا 

باملعلوما  اجلراايية املكانية. وميكن االطالع على الت ايا باللرة اليت ُقدِّم هبا ي ـمل علـى املوقـ     
ــبكي   ة ق  ااءاطـــة (. وجلنـــة اخلـــرباء مـــدعو  http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlالشـ

علمــا بــالت ايا وق  قبــداء رأيلــا ا الســبك الــيت بتســلكلا مســت بال الــدوا ا املعنيــة باملعلومــا   
 اجلراايية املكانية، مبا ا ذلك تشجي  الدول األعضاء على املشاركة بنشاط ا ياي  اخلرباء.

 
 موجز الت ايا  

، مـدى اااجـة   4102متوز/يوليـه   ناقشت جلنـة اخلـرباء ا دور ـا الثالثـة، املع ـودة ا       
ــاى  وتطاقـــت ق         ــاءا  والبيانـــا  األخـ ــة املكانيـــة بااءصـ ــمل املعلومـــا  اجلرااييـ ق  ربـ
االبـــتعاال الربنـــالي ملســـألة ابـــتحداو قطـــار للمعلومـــا  اجلرااييـــة املكانيـــة واملعلومـــا   
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اءصـا ية  وق   بتاايل على قعداده بالنيابة عـن اللجنـة ا  ااءصا ية، يعمك مكتب ااءصاء األ
ال ــاار الــذي اعتمدتــه اللجنــة ااءصــا ية هبــذا الشــأن ا دور ــا الاابعــة واألربعــ  املع ــود ا   

ــاة مــن   ــباط/يربايا ق   46الفت ــا ال ــاار   4102آذار/مــار   0ش ا الوثي ــة  22/010 انظ
E/2013/24رباء بأيمية ربمل املعلومـا  اجلرااييـة املكانيـة بااءصـاءا ،     (. وقد بّلمت جلنة اخل

وأّيد  ال اار الذي اختذته اللجنة ااءصا ية وال اضي بإنشاء ياي  خرباء يضم ممـثل  للـدوا ا   
ــار        ــ  قطـ ــة لوضـ ــال الالزمـ ــاز األعمـ ــك قلـ ــن أجـ ــة مـ ــة املكانيـ ــدوا ا اجلرااييـ ــا ية وللـ ااءصـ

ــا          قءصــا ي ــا  ااءصــا ية باملعلوم ــمل املعلوم ــاملي ملســألة رب ــار ع ــة معي مكــاي يكــون مبثاب
    املكانية. اجلراايية

وي ّدم هذا الت ايـا معلومـا  عـن قنشـاء يايـ  اخلـرباء ومـوجزا للمسـا ك الا يسـية الـيت             
تشــاين  21ناقشــلا هــذا الفايــ  ا اجتماعــه األول، الــذي ع ــد ا نيويــورك ا الفتــاة مــن         

. وهــو يعــال بإاــاز التولــيا  الا يســية     4102الثــاي/نويمرب  تشــاين  0ول/أكتــوبا ق  األ
ءـول مسـألة ربـمل املعلومـا       املنبث ة عـن االجتمـاع، مبـا ييلـا م تـان بشـأن تنظـيم مـؤمتا دويل         

بــاملوازاة  4102ااءصــا ية باملعلومــا  اجلرااييــة املكانيــة، ييع ــد ا نيويــورك ا آب/أغســطس 
ويورد الت ايا أيضا ميلخصا لـبع  األنشـطة املنفةـذة منـذ قنشـاء        اخلرباء. الاابعة للجنة م  الدورة 

ياي  اخلرباء، ومنلا الدعوة ق  تنظيم ءل ة عمك دولية ءول ربـمل املعلومـا  اجلرااييـة املكانيـة     
 .4102ءزياان/يونيه  04ق   9ج  ا الفتاة من باملعلوما  ااءصا ية، تيع د ا بي
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