
 E/C.20/2020/6  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

24 May 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

070619    030619    19-08576 (A) 

*1908576*  

 اجلغرافية املكانية على الصعيد العامليجلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات 
 الدورة التاسعة

 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت*  5البند 
 اإلطار املتكامل للمعلومات اجلغرافية املكانية

   
 للمعلومات اجلغرافية املكانيةاإلطار املتكامل   

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
تتشـــــــــــــام األمانو النامو نة توجا ناا ننو ادااة املننيو ت ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة   

الصـــنيد الناملىل ال الترايا، الأُ أّعدس عســـاعدة اموعو البنيل الدون، إلشـــاة اامار املت اما لةمنةوماك 
ةااليو امل انيو. وســـــــــــــــي وة الترايا متاشا عة  املوقا الشـــــــــــــــب ىل لةهبنو ادااة لر   لةةو ال  ّقدس   ا ان
(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/9th-session/ .)ا والةهبنــو مــدعوة ال ااشــامــو عةمــ

.   لترايا وااعااب عن آرائها إلشاة مواصةو تطويا اامار و ليا التنفيأ وخط  النما عة  الصنيد الرطُا
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 موجز التقرير  
 آب/ 3ال  1اعتمــــدك ننــــو ادااة، ا  ورنــــا الدــــامنــــو، املنرو ة ا نيويورك ا الف ة من  

، الأُ يتالف من اامار االســـــــــــ اتيهبىل 1الأُ اعتمدك ليا انزة  8/113، الراار 2018 أغســـــــــــطس
الشـــاما،  عتبارث وةيرو تطةنيو و ـــنت  دم ارشو الاســـائا االســـ اتيهبيو الشـــامةو ا ســـيا  امار وم  
 موســـــــــا ومت اما، ما ال ليز عة  الســـــــــياســـــــــو النامو، واللا  والنناصـــــــــا الائيســـــــــيو لةمنةوماك انةااليو

، الأُ يتالف من  ليا 2امل انيو. ووالرت الةهبنو من شيث املبدأ عة  اهلي ا والنناصا األساسيو لةهبزة 
التنفيأ، إلوصــفا الوةيرو املفصــةو ال  ســتتتــمن التوجيهاك اجد ة وااجااةاك ال  ينبةىل اتافيا ا تنفيأ 

اجنا  لنديد من األنشــــــــــطو واأل لو اامار. ووالرت الةهبنو أيتــــــــــا عة  أة يتين  ليا التنفيأ املفصــــــــــا م
واألما احلاليو لأللاقو النامةو التاإلنو لةهبنو، ويب  عةيها مباشـــــــــاة، وأة يتناول لأليل اهليالا األســـــــــاســـــــــيو 
لةبياانك امل انيو الومنيو وااقةيميو واملبا راك واألما فاك الصـــــــةو، وال ســـــــيما ا ســـــــيا  لا مســـــــار من 

 التسنو.مساراك امار النما االس اتيهبيو 
وتا  ا الترايا منةوماك عن انهو  املشــــــــــــــ لو ال  تبأهلا األمانو النامو والبنيل الدون من أجا  

مواصـــــةو تطويا اامار و ليا التنفيأ وخط  النما عة  الصـــــنيد الرطُا من خشل عمةيو تشـــــاوريو عة  
يرد  الترايا تفاصــيا عن انشــاة  الصــنيدين ااقةيمىل والناملىل واجتماعاك أللاقو ادااة. وا يأا الصــد ،

لايق ماجنىل يتالف من ممدةىل الدول األعتـــاة وادااة لو ـــا  ليا التنفيأ ولتردد ارشـــا اك إلشـــاة اعدا  
 ، املتنةق خبط  النما عة  الصنيد الرطُا اداصو  امار.3انزة 

 


