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جلنــا ااــااع امل نإــا ــعدامة امل ل مــا
اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي

الدومة السادسا
نإ ي مك 5-3 ،آب/أغسطس 2016
البند  7من جدول األعمال املؤقت*
األطــر النان نإــا والسإاســااإا ،لــا ل ـ
املسائل املتصلا البإانا املرج إا

األطـــــر النان نإـــــا والسإاســـــااإا ،لـــــا
البإانا املرج إا

لـــــ املســـــائل املتصـــــلا

مذكرة من األمانا ال اما
اتشرف األمانا ال اما أن ا جه عنايا جلنـا ااـااع امل نإـا ـعدامة امل ل مـا اجلغرافإـا
املكانإا على الصـ إد ال ـاملي ت انرير ـا عـن املسـائل النان نإـا والسإاسـااإا الـت يـت ن الن ـر
فإـــه أثنـــاع وإـــ طـــام لـــدعم دامة امل ل مـــا اجلغرافإـــا املكانإـــا علـــى الصـــ إد ال ـــاملي
النطـــاعن ال ـــاا وااـــايف ،لـــا لـ ـ املســـائل املتصـــلا البإانـــا املرج إـــا و كـــن
االطـ ـ علـــى التنريـــر اللغـــا املنـــدا بـــا فحسـ ـ علـــى امل قـ ـ الشـــبكي للجنـــا ااـــااع
) (http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlواللجنا مدع ة ت أن حتإط علما التنرير

*
)16-08238 (A

E/C.20/2016/1

250516

**1608238

260516

E/C.20/2016/7

م جز التنرير
اعتمد جلنا ااـااع ،دوماـا ااامسـا ،امل نـ دة نإ يـ مك المتـرة مـن  5ت
 7آب/أغسطس  ،2015املنرم  ،107/5الذي محبـت فإـه ـالتنرير املت لـق ـاألطر النان نإـا
والسإاســااإا ،لــا ل ـ املســائل املتصــلا البإانــا املرج إــا ،وأحاطــت علمــا امل ل مــا
املستكملا عـن التطـ ما األةـ ة ،و زيـادة التركإـز الـت كـن أن يكـ ن رـا أثـر علـى األطـر
النان نإا والسإاسااإا الداعما للم ل ما اجلغرافإا املكانإـا ،و ـأن األوسـاط اجلغرافإـا املكانإـا
اآلن حباجـــا ت أن اشـــامك علـــى سـ ـ أك ـــر اســـتباقا املســـائل املت لنـــا مـ ـ البإانـــا
واستخدامها ومصادم ا و مكانإـا ال وـ ل لإهـا ،م ـل ااص وـإا ومـنا التـراةإة واجلـ دة
واألمن ال طين ،فض عن املسائل املتصلا تكن ل جإا التدةل اجلديدة ،من قبإل املن مـا
اجل يـا غـ املأ لــا وسـلمت اللجنــا أيضـا تزايــد ا اجـا ت أن يمهــم املهنإـ ن ال ــامل ن
جمال امل ل ما اجلغرافإا املكانإا عملإـا التشـري والتن ـإم ومـا يتراـ عنـها مـن آثـام علـى
مجإ أوساط امل ل ما اجلغرافإا املكانإا ،و ت أن يمهم املشتغل ن املهن النان نإا واملشـرع ن
ا الستخداما والم ائـد األوسـ نطاقـا للم ل مـا اجلغرافإـا املكانإـا ،واامنـت علـى وجـ ب
عــداد ةطــا عمــل واســترااإجإا ،التشــاوم م ـ مركــز الن ـ انن والسإاســا املكانإــا والــدول
األعضاع وااااع اآلةرين وي الصلا ،مـن أجـل ـدع عملإـا الـدع ة والتماعـل ـن األطـراف
ا الصلا
وازود األمانا ال اما ،انرير ا ،الذي أُعد لساعدة من مركز النـ انن والسإاسـا
املكانإــا ،جلنــا ااــااع ل ل مــا ندثــا شــأن املســائل الــت رــا اــأث علــى األطــر النان نإــا
والسإاسااإا ال زما على الص إد ال ـاملي ،وا ـرو ووـما ملنتـديل دوت منتـرن شـأن املسـائل
واألطـــــر النان نإـــــا والسإاســـــااإا ،مـــــن املنـــــرم عنـــــد ك االملبــــ م اشـــــرين األول/
أكتـ ر  ،2016و لـ مــن أجــل اإسـ جــراع حـ ام أك ــر اســتنامة شــأن املســائل الــت يــتم
حتديد ا ،لا ل السإاسا ال طنإا
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