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 املعلومات اجلغرافيةجلنة اخلرباء املعنية بإدارة 
 املكانية على الصعيد العاملي

 الدورة اخلامسة
 ٢٠١5آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١4البند 
    ٢٠١5-٢٠١١استعراض برنامج عمل جلنة اخلرباء للفترة 

 ٢٠١5-٢٠١١برنامج عمل جلنة اخلرباء للفترة  استعراض  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
 

تتشرف األمانة العامة بأن توجه عناية جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة        
ــرة      ــة للفتـ ــل الل نـ ــامج عمـ ــتعراض برنـ ــن اسـ ــا عـ ــاملي ن  تتريرضـ ــعيد العـ ــى الصـ ــة علـ  املكانيـ

على التترير باللغـة الـق قـدا فـا فتـ  علـى املوقـي الشـبكي          . وميكن االطالع٢٠١5-٢٠١١
(. وجلنــة اخلــرباء مــدعوة ن  اعلاطــة علمــا  http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlلل نــة  

ضي قدما للدوائر املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة  بالتترير واععراب عن آرائها بشأن سبل امل
املكانية على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك املتترلات املتعلتة بطرائـ  وعـي قواعـد عامليـة بشـأن      

 ندارة املعلومات اجلغرافية املكانية وعمل الل نة يف ضذا اجملال.
 

 موجز التترير  
ن وعــي يف االعتبــار ا اجــة امللحــة ن   قــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، بعــد أ  

ــة علــى       ــة املكاني ــز التعــاون الــدوو يف  ــال املعلومــات اجلغرافي اختــاذ نجــراءات ملموســة لتعزي
 
 

 * E/C.20/2015/1. 

http://undocs.org/ar/http:/ggim.un.org/ggim_committee.html
http://undocs.org/ar/E/C.20/2015/1


 E/C.20/2015/14 

 

2/2 15-08187 

 

الصــعيد العــاملي، ننشــاء جلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى الصــعيد   
ــاملي يف  ــه  ٢7الع ــرار اجمللــ   ٢٠١١متوز/يولي ــة اخلــرباء   ٢٠١١/٢4س  انظــر ق (. وأنشــ ت جلن

لتكون مبثابة آلية لكومية دولية رمسية لتنسي  أنشـطة ندارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى      
الصعيد العاملي فيما بني الـدول األعضـاء، بشـرن أن تعمـل يف لـدود املـوارد املتالـة. وطلـ          

راعـا اـامال جلميـي جوانـ  عملـها      استع ٢٠١6اجمللس ن  جلنة اخلـرباء أن تتـدا نليـه يف عـاا     
 وعملياهتا لكي يتسىن للدول األعضاء تتييم فعاليتها.

وتتدا األمانـة العامـة يف تتريرضـا تفا ـيل عـن املشـروع األوو لالسـتعراض الشـامل،          
فدف تيسري نجراء مشاورات ااملة فيمـا بـني الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة وكيانـات        

الصــــلة. وتتــــيم األمانــــة العامــــة فعاليــــة جلنــــة اخلــــرباء، باالســــتناد ن  األمــــم املتحــــدة ذات 
االختصا ــات الــق وافــ  عليهــا اجمللــس وأخــذضا يف االعتبــار، وتتــدا و ــفا للمبــادرات الــق   
ــا         ــة أيضــا يف تتريرض ــدا األمان ــها لــأل انن. وتت ــق لتتت ــة اخلــرباء واعاــازات ال اختــذهتا جلن

نة اخلرباء وسبل املضي قـدما لـدوائر املعلومـات اجلغرافيـة     تو يات حمددة بشأن طرائ  عمل جل
 املكانية على الصعيد العاملي.
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