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 املعلومةةةةةةةةا  إبدارة املعنيةةةةةةة  اخلةةةةةةةة ا  جلنةةةةةةة 
 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 

 السابع  الدورة
 ٢٠١٧ آب/أغسطس ٤-٢، نيويورك

 *املؤقت األعمال جدول من ٤ البند
 واألفرقةةةةةةةةةة  اإلقليميةةةةةةةةةة  اللجةةةةةةةةةةا  إسةةةةةةةةةة ا 

 ابملعلومةةةةا  املتعلقةةةة  اخلطةةةة  يف املواضةةةةيعي 
 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 

   
 ابملعلومةةةا  املتعلقةةة  اخلطةةة  يف املواضةةةيعي  واألفرقةةة  اإلقليميةةة  اللجةةةا  إسةةة ا   

 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 
  

 العام  األمان  من مذكرة  

ه أبن العامة األمانة تتشرف   علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة نظـر توج ِّ
 املتعلقـــة اخلطـــة يف املواضـــيعية واألفرقـــة اإلقليميـــة اللجـــان ا إســـ ام املتضـــمن تقريرهـــا إىل العـــامل  الصـــعيد

 املوقـــ  علـــ  فقـــ  هبـــا قُـــد ِّ  الـــي ابللغـــة ســـيتا  وهـــو، العـــامل  الصـــعيد علـــ  املكانيـــة اجلغرافيـــة ابملعلومـــا 
 إىل مـــــــدعوة اخلـــــــاا  وجلنـــــــة. (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) اخلـــــــاا  للجنـــــــة الشـــــــبك 
 .وإجنازاهتا املواضيعة واألفرقة اإلقليمية اللجان عمل سري بشأن آرائ ا إبدا  وإىل ابلتقرير علما اإلحاطة

 التقرير موجز  

 التاليـــة  الثمانيـــة املواضـــيعية واألفرقـــة اللجـــان وإجنـــازا  إســـ اما  عـــن معلومـــا  التقريـــر يقـــد  
 آبســــيا املعنيـــة العـــامل  الصــــعيد علـــ  املتحـــدة لألمــــم املكانيـــة اجلغرافيـــة املعلومــــا  إلدارة اإلقليميـــة اللجنـــة
 الصــعيد علــ  املكانيــة اجلغرافيــة للمعلومــا  املتحــدة األمــم إبدارة املعنيــة اإلقليميــة اللجنــةو  اهلــاد   واحملــي 
 املعلومــا  إدارة بشــأن املتحــدة األمــم ملبــادرة التابعــة ألفريقيــا اإلقليميــة اللجنــةو  األمــريكت   لصــاح العــامل 

 اجلغرافيــة املعلومـا  إلدارة املتحــدة األمـم ملبــادرة اإلقليميـة اللجنــةو   العـامل  الصــعيد علـ  املكانيــة اجلغرافيـة
 إلدارة املتحــــدة األمــــم ملبــــادرة العربيــــة للــــدول اإلقليميــــة اللجنــــةو   أورواب – العــــامل  الصــــعيد علــــ  املكانيــــة
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  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  جلمعيـا  املشـكك اجمللـسو   العامل  الصعيد عل  املكانية اجلغرافية املعلوما 
 العــامل   الصــعيد علــ  املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــا  إدارة بشــأن املتحــدة األمــم ملبــادرة األكادمييــة الشــبكةو 

 العـــامل  الصـــعيد علــ  املكانيـــة اجلغرافيـــة املعلومــا  إدارة بشـــأن املتحـــدة األمــم ملبـــادرة األكادمييـــة والشــبكة
 .اخلاص للقطاع

 الدورة منذ وإجنازاهتا أنشطت ا عن معلوما  املواضيعية واألفرقة اإلقليمية اللجان تقارير وتتضمن 
ـــــة السادســـــة ـــــي، اخلـــــاا  للجن ـــــورك يف عقـــــد  ال ، ٢٠١6 أغســـــطس آب/ 5 إىل 3 مـــــن الفـــــكة يف، نيوي

 التقـــارير وتقـــد . الــدورا  بـــ  الفـــكة يف ُعقــد  الـــي اإلقليميــة العمـــل وحلقـــا  االجتماعــا  يشـــمل مبــا
 اجملــاال  يف، املواضــيعية وأفرقت ــا العاملــة أفرقت ــا يشــمل مبــا، اإلقليميــة اللجــان أعمــال عــن عامــة حملــة أيضــا

ـــــــة )أ( التاليـــــــة   الكـــــــوار   خمـــــــاطر مـــــــن احلـــــــد )ج( وتنظيم ـــــــا  األراضـــــــ  إدارة )ب( املســـــــتدامة  التنمي
 املكانيــة  واجلغرافيــة اإلحصــائية املعلومــا  تكامــل )ه( املكانيــة  اجلغرافيــة للبيــا   الرئيســية املواضــي  )د(
، والــــدوي اإلقليمــــ  الصــــعيدين علــــ  القــــدرا  وتطــــوير التعــــاون )ز( والسياســــاتية  القانونيــــة األطــــر )و(
 ومنطقـة آسـيا يف اجليوديسـية القدرا  بنا  ومشروع الكارييب البحر و األمريكت  منطقة مشروع يشمل مبا

 اإلطـار ) ( العامليـة  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إدارة بشأن املتحدة األمم ملبادرة  التابع ،اهلاد  احملي 
 .املقبلة واملناسبا  اخلط  )ي( األولوية  ذا  والتحداي  املسائل )ط( العامل   اجليوديس  املرجع 

 


