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جلنــا ااــااع امل نإــا ـ دا ة امل لومــا
اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي

الدو ة السادسا
نإويو ك 5-3 ،آب/أغسطس ٢٠١6
البند  ١3من جدول األعمال املؤقت*
قاعدة م ا ف إدا ة امل لوما اجلغرافإا املكانإا

قاعدة م ا ف إدا ة امل لوما

اجلغرافإا املكانإا

مذكرة من األمانا ال اما
تتشرف األمانا ال اما أن توجه انتباه جلنـا ااـااع امل نإـا ـ دا ة امل لومـا اجلغرافإـا
املكانإا على الص إد ال املي إىل تقريرها عن التطـو ا اجلديـدة املت لقـا قاعـدة م ـا ف إدا ة
امل لومــا اجلغرافإــا املكانإــا ،وهــو متــا اللغــا الــط قــدق ــا فقــل ن املوقـ الشــبكي لل نــا
ااااع ( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنـا ااـااع مـدعوة إىل أن تأعـذ علمـا
ذا التقرير.

موجز التقرير
ن الــــدو ة ااامســــا لل نــــا ااــــااع ،امل قــــودة ن نإويــــو ك مــــن  5إىل  7آب/
أغســطس  ،٢٠١5أعــذ الل نــا علمــا تقريــر األمانــا ال امــا عــن املريتلــا الــط لغهــا تطــوير
قاعدة امل ا ف للم لوما اجلغرافإا املكانإا ،مبا ن ذلك قد اهتا الوظإفإـا ونشـرها مـن عـ ل
وا ا إلكترونإا عـا الشـبكا .وسـلمت الل نـا الـدو ااإـوي الـذي ت ـطل ـه وا ـا قاعـدة
امل ـا ف كــأداة قإمــا لتبــادل امل لومــا و نــاع القــد ا  ،وألـ ت الــدول األع ــاع والل ــان
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اإلقلإمإـــا اامـــس علـــى موااـــلا تقـــدل املـــواد ذا الصـــلا إىل األمانـــا ال امـــا مـــن أجـ ـ
زيــادة م ــمون قاعــدة امل ــا ف ،ونلبــت مــن األمانــا أن تقــدق تقــا ير دو يــا عــن موااــلا
حتديث البوا ا.
وض ـمتنت األمانــا ال امــا تقريرهــا ن ــرة عامــا عــن التحســإنا ن البنإــا املواضــإ إا
للمــوا د املتايتــا لقاعــدة امل ــا ف منــذ الــدو ة ااامســا لل نــا ،وعــن امل ــمون واملهــاق الــط
أضإفت إلإها .ون ضوع تطوير البوا ا اإللكترونإا إلدا ة امل لوما اجلغرافإـا املكانإـا ،ي ـر
التقرير عددا من اإلجراعا املزم اختاذها من أج حتديثها.
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