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 الجغرافيةالمعني باألسماء  فريق خبراء األمم المتحدة

 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 *)ب( من جدول األعمال المؤقت  5البند 

اللجنة االقتصااااادية  التعاون واالتصااااا  مم المن ماخ األخر  
ألفريقيااا ولجنااة الخبراء المعنيااة باامدارة المعلوماااخ الجغرافيااة 

 المكانية على الصعيد العالمي

   
الخبراء المعنياااة بااامدارة المعلومااااخ الجغرافياااة المكاااانياااة على تقرير لجناااة   

 العالمي   الصعيد
  

 **موجز  

 
يشررر أ أمانف فريخ ربراا األما المتةدا الميني باألاررماا الجيرافيف أن توجت انتباي فريخ الربراا  ل   

مكانيف عل  الصرررررييد اليالمي عن التقرير الذي أعدتت أمانف لجنف الربراا المينيف بإدارا الميلومات الجيرافيف ال
أنشرررر تاا ذات الصررررلف بيعمال فريخ الربرااا وفريخ الربراا مدعو  ل  ااررررتيراإل التقرير وائعراب عن  را ت 

 بشين الجاود الراميف  ل  تيزيز التياون عل  زيادا توةيد األاماا الجيرافيفا

 2019 ب/أغارررر     9 ل   7وقد رةبت لجنف الربراا، في دورتاا التاارررريف الميقودا في ال ترا من  
، بتقرير فريخ الربراا 2020أيلول/اررررررررررربتمبر  4  ب/أغاررررررررررر   و 27  و 26ودورتاا الياشررررررررررررا الميقودا في 

، أكرررردت اللجنررررف 2019(ا وفي عرررراا E/C.20/2020/34/Add.1و  E/C.20/2020/17/Add.1 )انظر
اررررررارات ااررررررتراتيجيف ذات صررررررلف أهميف تيزيز التياون بيناا وبين فريخ الربراا، واقترةت للنظر دعا وضرررررر  م

تتيلخ برائ رار المتكرامرل للميلومرات الجيرافيرف المكرانيرف، وبنراا القردرات، ومبرادرات التيليا والبةرك، بمرا في ذلر  
التيراون م  الشرررررررررررررربكرف األكراديميرف لمبرادرا األما المتةردا ئدارا الميلومرات الجيرافيرف المكرانيرف عل  الصررررررررررررررييرد 

 

 * GEGN.2/2021/1ا 
الوثيقرررررررف  هرررررررذيترررررررا  ت  فريخ ربراا األما المتةررررررردا الميني بررررررراألاررررررررررررررمررررررراا الجيرافيرررررررفا وارررررررررررررر أعررررررردت التقرير الكرررررررامرررررررل أمرررررررانرررررررف   ** 

 :فرررررري الرررررررابرررررر  الشررررررررررررررررررربرررررركرررررري الررررررترررررررالرررررري  ،األصرررررررررررررررررررلرررررريرررررررف فررررررقرررررر  ابررررررلرررررريررررررترررررراررررررر  GEGN.2/2021/13/CRP.1 الرررررررمررررررز تررررررةرررررررت
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021ا 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/17/Add.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/34/Add.1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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اللجنف فريخ الربراا عل  جاودي لوضرررررررررر  ر ف ااررررررررررتراتيجيف وبرنام  عمل ، هّنيت 2020اليالميا وفي عاا 
ضررافف   ل   ب ريقف شرر افف ومتوا مف م  أولويات الدول األعضرراا ور ف األما المتةدا للتنميف األوارر  ن اقاا وا 
ذلر ، دعمرت اللجنرف  نشررررررررررررررراا فريخ اتصرررررررررررررررال بينارا وبين فريخ الربراا ليكون بمثرابرف  ليرف توجيرت ئدارا تردفخ 
الميلومات بين الاي تين ومواصررررلف تةديد مجالت اليمل المشررررتر ، ورةبت بالمقتر  الداعي  ل  عقد اجتماع 

 ا2021مشتر  بين مكاتب اللجنف وفريخ الربراا في أوا ل عاا 

ويقدا التقرير الكامل موجزا لألنشررر ف ذات الصرررلف المضررر ل  باا منذ الدورا التااررريف للجنف الربراا،  
صررررررول اليمل الذي يجري  نجازي فيما يتيلخ بائ ار المتكامل للميلومات الجيرافيف المكانيف  وعل  وجت الر

ولمةرف عرامرف عن أنشرررررررررررررر رف لجرانارا ائقليميرف وأفرقرف الربراا واألفرقرف اليراملرف الترابيرف لارا ذات الصررررررررررررررلرف بتوةيرد 
ةدا الرفي  الماررتوم الميني األاررماا الجيرافيف  ولمةف عامف عن أبرز المةاور ذات الصررلف لمنتدم األما المت 

 برإدارا الميلومرات الجيرافيرف المكرانيرف عل  الصررررررررررررررييرد اليرالمي، الرذي ع قرد افتراضرررررررررررررريرا  في أيرار/مرايو وةزيران/
 ا2020 يونيت

 


