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جلن ة ة ة اعة ة ةةرا اعلنم ة ة ة دا اعلل ة ة ةةا
اجلغرافم اعكانم على الصلمد اللاعي
الدورة السابعة
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  8من جدول األعمال املؤقت*
األط ة ةةر اليان نمة ة ة والمبمايف ة ةةا م ة ةةا
اعمبائل اعتصل ابلبماان اعرجلم

لة ة ة

األطر اليان نم والمبمايفا م

ا

ل اعمبائل اعتصل ابلبماان اعرجلم

ذكر ن األ ان اللا
تتشرف األمانة العامة أبن توجه عناية جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافيـة املاانيـة علـ
الصــعيد العــامل قر تهريرلــا الــمبس أعــد ســاعدة مركــا الهـوانل والسيااــات املاانيــة عــن املســا الهانونيــة
والسياااتية الـ يتعـل الن ـر فيأـا أ نـاء واـ قعـار لـدعم قدارة املعلومـات اجلغرافيـة املاانيـة علـ الصـعيد
العامل يف الهطاعل العام واخلاص ،ا يف ذلك املسا املتصلة ابلبيـاتت املرجعيـةو وناـن اععـلى علـ
التهريــر ابللغــة ال ـ ق ـ قطدم لــا فهــا عل ـ املوق ـ الشــبا ()http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlو
وجلن ــة اخل ـرباء م ــدعوة قر اا اع ــة علم ــا ابلتهري ــر وقر ااع ـراب ع ــن آرا أ ــا بش ـ ن كي ي ــة تن ــاول املس ــا
الهانونية والسياااتية ،ا يف ذلك تلك ال تتعلق ابلبياتت املرجعيةو
جز التيرير
اخت ـ ـ ـ ــمبت جلن ـ ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـ ـرباء يف دورر ـ ـ ـ ــا السادا ـ ـ ـ ــة ،املعه ـ ـ ـ ــودة يف نيوي ـ ـ ـ ــورك يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ـ ــن  ٣قر
 ٥آب/أغســطس  ،٢٠١٦الهـرار  ١٠٥/٦الــمبس أرــارت فيــه قر عــدد مــن املســا الهانونيــة والسيااــاتية
ملحة قر وا مجي األعر الهانونية والسياااتية ال نان أن تؤ ر عل تطوير
ال أكدت وجود اجة ق
املعلومــات اجلغرافيــة املاانيــة ،وذلــك يف ر ـراكة م ـ األواــال املعنيــة ابملســا اجلغرافيــة املاانيــة والهانونيــة
وفيمــا يتعلــق ابألــاعت األلــرب ذات الصــلة بعم ـ الل نــةو ويف لــمبا الصــدد ،ر بــت جلنــة اخل ـرباء بعهــد
املنتــدب الــدوأ بش ـ ن األعــر السيااــاتية والهانونيــة ادارة املعلومــات اجلغرافيــة املاانيــة يف كواعملبــور يــوم
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 ١8و  ١٩تشرين األول/أكتوبر  ، ٢٠١٦ابلتعاون م الل نة ااقليمية ادارة املعلومات اجلغرافية املاانية
لألمم املتحدة عل الصعيد العامل املعنية آبايا واحمليا اهلادئو
وته ــدم األمان ــة العام ــة ،يف تهريرل ــا ال ــمبس أع ــد س ــاعدة مرك ــا اله ـ ـوانل والسياا ــات املااني ــة،
معلومــات مســتاملة قر جلنــة اخل ـرباء بش ـ ن املســا ال ـ تــؤ ر عل ـ األعــر الهانونيــة والسيااــاتية املطلوبــة
وبش ـ ن نتــا ن املنتــدب الــدوأو ويف ااعــلن الصــادر عــن املنتــدب ،دعــا املشــاركون قر قنشــاء فريــق عام ـ
لتما ــل األوا ــال املعني ــة ابملس ــا اجلغرافي ــة املااني ــة عل ـ الص ــعيد الع ــامل م ــن قجـ ـراء مناقش ــات بشـ ـ ن
املسا السياااتية والهانونية ال نان أن تؤ ر عل مج املعلومات اجلغرافيـة املاانيـة وقاـدار تراليصـأا
وااــتادامأا ولصواــيتأا ومصــادرلا وقماانيــة اهصــول عليأــاو وتص ـ األمانــة العامــة يف تهريرلــا أي ــا
عمليــة قعــداد للاــة جديــدة بش ـ ن قاــدار ت ـراليمل املعلومــات اجلغرافيــة املاانيــة ،وتــاود جلنــة اخل ـرباء
علومات مستاملة عن الت اع م رابطة احملامل الدوليةو
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