
 E/C.20/2016/12  األمــم املتحـدة 

 

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

23 May 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

260516    250516    16-08249 (A) 

*1608249*  

ــ دا ة   ــا  ـــ ــ اإ املةن ـــ ــا ااـــ جلنـــ
اجلغراف ا املكان ا علـ   املةلومات 

 الصة د الةاملي
 الدو ة السادسا

 ٢٠١6آب/أغسطس  5-3ن ويو ك، 
 من جدول األعمال املؤقت* ١٢البند 

ــا   ــدمات اجلغراف ـــ ــات وااـــ املةلومـــ
    املكان ا املتةلقا  الكوا ث

 واادمات اجلغراف ا املكان ا املتةلقا  الكوا ثاملةلومات   
 

 مذكرة من األمانا الةاما  
تتشرف األمانا الةاما  أن توجه انتباه جلنـا ااـ اإ املةن ـا  ـ دا ة املةلومـات اجلغراف ـا        

املكان ا عل  الصة د الةاملي إىل التقرير الذي أعده الفريق الةامل املةـ   املةلومـات وااـدمات    
اجلغراف ا املكان ا املتةلقـا  ـالكوا ث، و ـو متـال  اللغـا الـم قاـدقط يفـا فقـ  ل املوقـ  الشـبكي            

(. وجلنـا ااـ اإ مـدعوة إىل اطةا ـا     http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlللجنا اا اإ )
 علما  التقرير وإىل إ داإ آ ائها  شأن  لو ة اط ا  االسترات جي للفريق الةامل.

 
 موجز التقرير  

ــن     ــرة مــ ــ اإ املةقــــودة ل ن ويــــو ك ل الفتــ ــا ااــ ــا للجنــ إىل  5ل الــــدو ة ااامســ
، الــذي  ةبــت ف ــه  بــاد ة األمانــا  5/١١٠، اختــذت اللجنــاا املقــر  ٢٠١5آب/أغســطس  7

الةامـــا  ـــالتكل ا  ـــ جراإ د اســـا عـــن لســـا الس اســـات والةمل ـــات وااـــدمات املتةلقـــا   
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ــا ر      ــد مـــن  ـ ــوا   وا ـ ــتجا ا ل ةـــاالت الطـ ــا لـــدعم االسـ ــا املكان ـ  املةلومـــات اجلغراف ـ
الكوا ث، وأيدت  شـدة مقتـرل إنشـاإ فريـق عامـل ملواطـلا تطـوير وتنف ـذ إ ـا  اسـترات جي           
 شــأن املةلومــات وااــدمات اجلغراف ــا املكان ــا املتةلقــا  ــالكوا ث ويلــط دعم ــا لتنف ــذ إ ــا    

   .٢٠3٠-٢٠١5ا ر الكوا ث للفترة س نداي للحد من  
ــا        ــا املتةلق ــا املكان  ــق الةامــل املةــ   املةلومــات وااــدمات اجلغراف  وقــد عــرف الفري

ــه،     ــا عملـ ــفا لتشـــك لته، إىل جانـــه لديـــد ا،تصاطـــاته و،طـ  ـــالكوا ث، ل تقريـــره، وطـ
ضــمنت أشــا   التفصــ ل إىل الةمل ــات الــم اتضبةهــا لوالــ  إ ــا ه االســترات جي، والــم ت    كمــا

استةراالــا لر ــر والقــوانا والقواعــد واألنرمــا الســا يا ل الــدول األعضــاإ املتةلقــا  تقــد      
ــد ا. ويتضــمن        ــا و ة ــوث الكــوا ث وأ ناإ  ــل وق ــا قب ــا املكان  املةلومــات وااــدمات اجلغراف 
التقرير أيضا تةق بات وتوج هات مت تلق ها  شأن اط ـا  االسـترات جي ،ـال املشـاو ات الـم      

ــا         أاجر ــا ل   ــرف الصــ غا ا ال  ــل والشــركاإ الرئ ســ ا، وية ــق الةام ــ  أعضــاإ الفري ــت م ي
 اعتمد ا الفريق الةامل  صو ة مؤقتا. كما
  
 


