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اارلومةةةةا  جلنةةةةرب ا ةةةةيا  اارن ةةةةرب  دا   
 اجلغراف رب ااكان رب على الصر د الرااي

  السابعة الدورة
  ٢٠١٧ أغسطس/آب ٤-٢، نيويورك
  *املؤقت األعمال جدول من ١3 البند

    اارلوما  وا دما  اجلغراف رب ااكان رب ااترلقرب ابلكوا ث 
  ابلكوا ث ااترلقرب ااكان رب اجلغراف رب وا دما  اارلوما   

  
  الرامرب األمانرب من مذكر   

 علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنية اخلرباء جلنة انتباه توجه أبن العامة األمانة تتشرف 
 املتعلقـة املكانية اجلغرافية واخلدما  ابملعلوما  املعين العامل الفريق أعده الذي التقرير إىل العاملي الصعيد

ــــــــــة الشــــــــــبكي املوقــــــــــ  يف فقــــــــــ  هبــــــــــا قُــــــــــد    الــــــــــي ابللغــــــــــة ســــــــــيتا  والــــــــــذي، ابلكــــــــــوار   اخلــــــــــرباء للجن
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html .)ابلتقريـــــــر علمـــــــا اإلحاطـــــــة إىل مـــــــدعوة اخلـــــــرباء وجلنـــــــة 

 بشـــ ن االســـياتيجي اإلطـــار إقـــرار وإىل، العامـــل الفريـــق أحـــر ه الـــذي التقـــد  بشـــ ن آرائهـــا عـــن واإلعـــراب
 .العامل الفريق أعده الذي ابلكوار  املتعلقة املكانية اجلغرافية واخلدما  املعلوما 

 
 التقرير موجز  

 إىل 3 مــــــــن الفــــــــية يف نيويــــــــورك يف املعقــــــــودة، السادســــــــة دورهتــــــــا يف اخلــــــــرباء جلنــــــــة اعتمــــــــد  
 التقـــد  علــ  وأثنـــت، العامــل الفريـــق بتقريــر فيـــه رحبــت الـــذي ٦/١١٠ املقــرر، ٢٠١٦ أغســطس/آب ٥

 املكانيــة اجلغرافيــة واخلــدما  املعلومــا  بشــ ن االســياتيجي اإلطــار مشــرو  وتنقــي  وضــ  يف احملــر  الكبــر
 اإلطـار مشـرو  تنفيـذ لكفالـة اخلمـس العمـل أبولـوت  وأقـر ، ٢٠3٠-٢٠١٦ للفـية ابلكوار  املتعلقة

 علـــ  أيضـــا   العامـــل الفريـــق وُشـــج   . املتعـــددة القـــرار صـــن  مســـتوت  مجيـــ  يف فعـــاال تنفيـــذا االســـياتيجي
 .وتعتمده اخلرباء جلنة فيه تنظر حىت االسياتيجي اإلطار مشرو  استكمال عل  العمل مواصلة
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 بـــن مـــا فـــية خـــ ل هبـــا اضـــطل  الـــي األنشـــطة عـــن معلومـــا  تقريـــره يف العامـــل الفريـــق ويقـــد  
 يف، ابلكـوار  املتعلقـة املكانيـة اجلغرافيـة واخلـدما  ابملعلومـا  املعين الدويل املنتدى عقد ومنها، الدورتن
 للجـــــان الســـــنوية االجتماعــــا  يف املقدمـــــة والعــــرو  والتفـــــاع  ، ٢٠١٦ ســــبتمرب/أيلـــــول يف بــــرابدو 
. العــــاملي الصـــعيد علـــ  املكانيــــة اجلغرافيـــة املعلومـــا  إدارة بشــــ ن املتحـــدة األمـــم ملبــــادرة التابعـــة اإلقليميـــة

 الرئيسـين واخلـرباء األعضـاء الـدول من الواردة والتوجيها  والتعقيبا ، العاملية التشاور عملية يصف كما
 النهـائي الـن  عامـلال الفريـق ويقـد . االسـياتيجي اإلطـار مشـرو  يف إدماجهـا وسـبل الرئيسية واملنظما 
 .تقره لكي اخلرباء جلنة إىل، أكمله الذي النحو عل ، االسياتيجي لإلطار

 


