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 العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات إبدارة املعنية اخلرباء جلنة
 السابعة الدورة
 2017 آب/أغسطس 4-2 نيويورك،

    *املؤقت األعمال جدول من ٥ البند
 العاملي اجليوديسي املرجعي اإلطار  
  العامة األمانة من مذكرة  

ه أبن العامة األمانة تتشرف   علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة نظـر توج ِّ
 متـا  وهو العاملي، اجليوديسي املرجعي ابإلطار املعين العامل الفريق أعدَّه الذي التقرير إىل العاملي الصعيد

 اخلــــــــــــــــــــــــاا  للجنــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــبكي املوقــــــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــــــــ  هبــــــــــــــــــــــــا قُـــــــــــــــــــــــد ِّ  الــــــــــــــــــــــــي ابللغـــــــــــــــــــــــة
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html) .ابلتقريـــــــر علمـــــــا اإلحاطـــــــة إىل مـــــــدعوة اخلـــــــاا  وجلنـــــــة 

 خطة ووض  فرعية جلنة إىل حتوله يشمل مبا العامل، الفريق أحرزه الذي التقد  بشأن آرائها عن واإلعراب
 .العاملي اجليوديسي املرجعي إلطاراب املتعلقة الطريق خريطة لتنفيذ

 رالتقري موجز  
 إىل ٣ مــــــــــن الفـــــــــ ة يف نيويـــــــــورك يف املعقـــــــــودة السادســـــــــة، هتـــــــــادور  يف اخلـــــــــاا  جلنـــــــــة اختـــــــــذ  

 العامــل الفريــق بــذ ا الــي الكبــ ة ابجلهــود فيــه أشــاد  الــذي ،٦/102 القــرار ،201٦ آب/أغســطس ٥
 علـــ  قائمـــة إحاطـــة وثيقـــة بوصـــفها العـــاملي اجليوديســـي املرجعـــي ابإلطـــار املتعلقـــة الطريـــق خريطـــة إلعـــداد

 الــواردة التوصـيا  ارتبــا  لكفالـة تنفيـذ خطــة بوضـ  اخلــاا  جلنـة ورحبـت. حلكومــا ا إىل موجهـة بـاد امل
 يكــل  امبــ اخلــاا  جلنــة مــن تســليماو . اجليوديســيا جمــال يف الوطنيــة السياســا  بتطــورا  الطريــق خريطــة يف

 معنيــة فرعيــة جلنــة إنشــا  أيــد  فإهنــا الطريــق، ريطــةخ تنفيــذ فعاليــة كفالــة يف ابلغــة أمهيــة مــن مالئــم إداري
 العــاملي، اجليوديســي املرجعــي لإلطــار األجــل الطويــل والتخطــي  االســتقرار كفالــة أجــل مــن ابجليوديســيا،

 .احلايل العامل الفريق مها  هاتولي ذلك يف مبا عملها، وأساليب طرائق الفرعية اللجنة حتدد أن وطلبت
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 قــد  ابجليوديســيا، املعنيــة املؤقتــة الفرعيــة اللجنــة بصــفته العامــل، الفريــق قدمــه الــذي قريــرالت ويف 
 الــي واالتصــال التوعيــة أنشــطة يشــمل مبــا الطريــق، خلريطــة تنفيــذ خطــة وضــ  يف تقــد  مــن أحــرز ملــا ســردا
 ذلـك يف مبا ابجليوديسيا، املعنية الفرعية للجنة املالئمة الطرائق لوض  املبذولة اجلهود أيضا وتناول. نفذ 

 اخلـــاا  للجنـــة اخلمـــس اإلقليميـــة اللجـــان رؤســـا  مـــن كـــل مـــ  والتفاعـــل هـــا،عمل وأســـاليب ااختصاصـــاهت
 .الفرعية اللجنة عضوية لتشكيل

 
 


