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 اجلغرافيةةة  املعلومةةةا  إبدارة املعنيةةة  اخلةةة ا  جلنةةة 
  العاملي الصعيد على املكاني 
  السابع  الدورة
 ٢٠١٧ آب/أغسطس ٤-٢ نيويورك،

   املؤقت* األعمال جدول من ١6 البند 
  اجلغرافي  ابألمسا  املعين املتحدة األمم خ ا  فريق مع التعاون تعزيز
   

  اجلغرافي  ابألمسا  املعين املتحدة األمم خ ا  فريق مع التعاون تعزيز  
  العام  األمان  من مذكرة  

 علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنية اخلرباء جلنة انتباه توجه أبن العامة األمانة تتشرف 
 ســيتا  والـي  اجلغرافيــة، ابألمسـاء املعــي املتحـدة األمـم خــرباء فريـ  أعــده الـي  التقريــر إىل العـامل  الصـعيد
. (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) للجنــــة الشــــبك  املوقــــ  يف فقــــ  هبــــا قُــــد    الــــي ابللغــــة
 عـن اإلعراب وإىل به، املرتبطة األساسية املعلوما  وبوثيقة ابلتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة اخلرباء وجلنة
 اجلغرافيــة املعلومــا  إدارة جمــال يف واالتســا  التنســي  بتعزيــز يتعلــ  فيمــا قــدما املضــ  ســب  بشــ ن آرائهــا
 .اهليئتني بني التعاون مبادئ إقرار ذلك يف مبا اخلرباء، فري  م  املكانية

  التقرير موجز  
 إىل ٣ مـــــــــن الفـــــــــ ة يف نيويـــــــــورك يف املعقـــــــــودة السادســـــــــة دورهتـــــــــا يف اخلـــــــــرباء جلنـــــــــة اعتمـــــــــد  

 هبــا يضــطل  الــي اجلاريــة ابألعمــال علمــا فيــه أحاطــت الــي  ،6/١١٢ املقــرر ،٢٠١6 آب/أغســطس ٥
 جلنـة مـ  عالقتـه وتعزيـز عملـه أسـالي  حتـدي  أجـ  من اجلغرافية ابألمساء املعي املتحدة األمم خرباء فري 
 فريــ  مــ  حــوار إجــراء اخلــرباء جلنــة مكتــ  إىل طُلــ  املقــرر، هــيا ويف. األمــا ن أبمســاء يتعلــ  فيمــا اخلــرباء
 تعاقـ  يتيحهـا الـي الفرصـة مـن لالسـتفادة السـب  أفض  وإجياد اهليئتني بني فعالة عالقة إقامة بغية اخلرباء

 اخلــرباء فريــ  بــني املمكنــة التعــاون وجمــاال  احملتملــة التــر ر أوجــه إقــرار مت وقــد. ٢٠١٧ عــا  يف دورتيهمــا
ــــة ــــه يف القيــــا  خــــالل مــــن اخلــــرباء وجلن  واالجتمــــاع  االقتصــــاد  اجمللــــس قــــرار ابعتمــــاد ٢٠١6 متو /يولي
 فيمـــا وخباصـــة املكانيـــة، اجلغرافيـــة املعلومـــا  إدارة جمـــال يف املؤسســـية ال تيبـــا  تعزيـــز بشـــ ن ٢٧/٢٠١6
 وبنـــاء العـــامل ، الصـــعيد علـــ  املكانيـــة اجلغرافيــة املعلومـــا  إدارة جمـــال يف واالتســـا  التنســـي  بتعزيـــز يتعلــ 
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 االحتياجـــا  مـــن بوصـــفها البيــا،  وتبـــادل البيـــا، ، رونشـــ البيــا، ، ومجـــ  املعـــاي ، ووضـــ  القــدرا ،
ــــة ــــا  ذلــــك، إىل وابإلضــــافة. األعضــــاء للــــدول احليوي ــــ  ق ــــة، ابألمســــاء املعــــي اخلــــرباء فري  املقــــرر يف اجلغرافي
 فريـ  بـني القائمة العالقة حتديد عل  مكتبه بتشجي  والعشرين، التاسعة دورته يف اعُتمد الي  ٢٩/١٠١

 . اخلرباء وجلنة اخلرباء
 اللجنـة مكتـ  مـ  هبا املضطل  واألنشطة املها  من سلسلة تفاصي  تقريره يف اخلرباء فري  ويورد 

 األساســية املعلومــا  وثيقــة أمــا. أعــاله املــي ورة املقــررا  وتنفيــي التعــاون تعزيــز إىل الراميــة اجلهــود إطــار يف
 إىل تكـر  فهـ  اخلرباء، فري  مكت  أعدها الي اخلرباء، وجلنة اخلرباء فري  بني التواص  جسور مد بش ن
 أيضــا ويتضــمن. اهليئتــني بــني للتعــاون مق حــا ومنوذجــا املشــ  ة املبــادئ وتتضــمن األنشــطة هــيه  بــ  حــد

 ؛٢٠١٧ شـبا//فرباير يف املكتبـني بـني ُعقـد اجتمـا  أول عـن معلومـا  اخلـرباء جلنـة عل  املعروض التقرير
 التعـــاون؛ ومنـــوذ  املشـــ  ة املبـــادئ بشـــ ن اتفـــا  إىل التوصـــ  أجـــ  مـــن أجريـــت الـــي التشـــاورية والعمليـــة
 يف ســـتعقد الـــي الدوليـــة احلكوميـــة الـــدورا  مـــن دورة  ـــ  يف املتعاقبـــة املشـــ  ة األنشـــطة وتنظـــيم وإعـــداد

 ودعـــم وإقرارهـــا، للتعـــاون املشـــ  ة املبـــادئ يف النظـــر اخلـــرباء جلنـــة إىل طُلـــ  وقـــد. ٢٠١٧ آب/أغســـطس
 اجلغرافيـة للبيـا،  الرئيسـية املواضـي  بش ن مش ك موا  نشا/   ذلك يف مبا املستقب ، يف املش  ة األنشطة
 الرفيـــ  اخلـــامس املنتـــد  هـــام  علـــ  تنظيمـــه املقـــرر مـــن والسياســـية والثقافيـــة اجلغرافيـــة واألمســـاء املكانيـــة
 مكسـيكو مدينـة يف سـيعقد الـي  العـامل ، دالصـعي علـ  املكانيـة اجلغرافية املعلوما  إبدارة املعي املستو 

 .٢٠١٧ الثاين/نوفمرب تشرين يف
 


