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 اجلغرافيةةةةةة  املعلومةةةةةةا  إبدارة املعنيةةةةةة  اخلةةةةةة ا  جلنةةةةةة 
 السابع  الدورة العاملي الصعيد على املكاني 
 ٢٠١٧ آب/أغسطس ٤-٢ نيويورك،

 *املؤقت األعمال جدول من ٧ البند
 إدارة جمةةا  يف الوطنيةة  املؤسسةةي  الرتتيبةةا  يف االجتاهةةا 
 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي  املعلوما 

   
 اجلغرافيةة  املعلومةةا  إدارة جمةةا  يف الوطنيةة  املؤسسةةي  الرتتيبةةا  يف االجتاهةةا    

 العاملي الصعيد على املكاني 
 العام  األمان  من مذكرة   

 علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة نظـر توجه أبن العامة األمانة تتشرف 
 الوطنيــة، املؤسســية الرتتيبــا  يف ابالجتاهــا  املعــي العامــ  الفريــ  أعــد  الــ   التقريــر إىل العــامل  الصــعيد
 اخلـــــــــــــــاا  للجنـــــــــــــــة الشـــــــــــــــبك  املوقـــــــــــــــ  علـــــــــــــــ  فقـــــــــــــــ  هبـــــــــــــــا قـــــــــــــــد  الـــــــــــــــي ابللغـــــــــــــــة متـــــــــــــــا  وهـــــــــــــــو

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html) .وواثئـــــ ابلتقريـــــر علمـــــا اإلحاطـــــة إىل مـــــدعوة واللجنـــــة  
ــــا  إطــــار ذلــــ  يف مبــــا العامــــ ، الفريــــ  عمــــ  بشــــ ن آرائهــــا عــــن واإلعــــراب األساســــية املعلومــــا   الرتتيب
 الوطنيـــة الكيـــا   إىل املوجهـــة والتوصـــيا  التوجيهيـــة واملبـــاد  الســـليمة املمارســـا  وجمموعـــة املؤسســـية،

 . املكانية اجلغرافية املعلوما  إبدارة املعنية
 التقرير موجز  

إىل  ٣يف نيويــــــــورك يف الفــــــــرتة مــــــــن  املعقــــــــودة السادســــــــة، دورهتــــــــا يف اخلــــــــاا  جلنــــــــة اعتمــــــــد  
 اللـ ين األساسـية املعلومـا  ووثيقـة التقريـر فيـه الحظـت ال   ،٦/١٠٤ املقرر ،٢٠١٦ آب/أغسطس٥

. لــه التابعــة الــث   العمــ  وفــر  الوطنيــة املؤسســية الرتتيبــا  يف ابالجتاهــا  املعــي العامــ  الفريــ  أعــد ا
 مجيــ  ي ئـم وحيــد شـام  منـوذ  أو حــ  يوجـد ال وأبنـه للموضــو ، الواسـ  والنطـا  املعقــد ابلطـاب  وإقـرارا

ــــة أثنــــت البلــــدان، ــــ  علــــ  اللجن ــــ ة للجهــــود العامــــ  الفري ــــي الكب ــــ  ا ال  املتعلقــــة املؤشــــرا  صــــياغة يف ب
 العامــ  الفريــ  أيضــا اللجنــة وشــجعت. املكانيــة اجلغرافيــة البيــا   جمــال يف الوطنيــة املؤسســية ابلرتتيبــا 
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 املشـــهد يف التنـــو  إلظهـــار الســـليمة املمارســـا  عـــن اإلفراديـــة احلـــاال  دراســـا  وتعزيـــز اســـتمدا  علـــ 
 املكانيـــة اجلغرافيـــة ابلبيـــا   املعنيـــة العامليـــة الـــدوائر مـــ  الوثيـــ  ابلتشـــاور عملـــه مواصـــلة وعلـــ  املؤسســـ ،

 علــ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة مكتـ  إىل تقـد  مـن حيـره  عمـا تقـارير وتقـدم
 .املقبلة دورهتا يف اللجنة عل  عرضها قب  العامل  الصعيد

 معلومـا  واثئـ  من به يرتب  وما تقرير  يف له، التابعة الث   العم  وفر  العام  الفري  ويقد  
 األمانـة أجرهتا الي االستشارية العملية دعم ذل  يف مبا األخ ة، الفرتة يف أنشطته عن معلوما  أساسية،
 أيضـا العامـ  الفريـ  يصـ  التقريـر، ويف. نـوات  مـن هبـا يتصـ  ومـا أعمـال جمموعا  مخس وإعداد العامة

 املؤسسـية ابلرتتيبـا  املتعلقـة والتوصـيا  التوجيهيـة املبـاد  إعـداد )أ( أجـ   من املتبعة والنه  املنهجيا 
تقيــــيم  أجــــ  مــــن التوصــــيا  لوضــــ  املســــتمدمة واإلداريــــة ا يكليــــة الصــــكوك إطــــار وضــــ  )ب( الوطنيــــة 

 الـدول مجيـ  يف وتطبيقاهتـا السـليمة املمارسـا  حتديـد ) ( احلكوما   مجي  يف اإلدارة هياك  حتسني أو
 جلنــة إىل والتوصــيا  التوجيهيــة واملبــاد  الســليمة واملمارســا  املؤسســية الرتتيبــا  إطــار ويقــد  . األعضــا 
 .فيها للنظر اخلاا 

 


