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ــ  ــ ا  جلنـ ــ  اخلـ ــردا ة املعنيـ ـــا  بـ ــ  املعلومـ  اجلغرافيـ
 العاملي الصعيد على املكاني 

 اخلامس  الدو ة
 ٢٠١5 آب/أغسطس 7-5 نيويو ك،

 املؤقت** األعمال جدول من 6 البند

ــ  األطــر  ذلــ  يف مبــا العامــ ،  بالسياســ واملتعلقــ  القانوني
    رمسي ال بالبيانا  املتصل  املسائل

 املتصــل  املســائل ذلــ  يف مبــا العامــ ، بالسياســ  واملتعلقــ  القانونيــ  األطــر  
 الرمسي  بالبيانا 

 العام  األمان  من مذكرة  

 اجلغرافيـ   املعلومـا   بـردا ة  املعنيـ   اخلـ ا   جلنـ   عناي  توجه بأن العام  األمان  تتشرف 
 الـ   العامـ   بالسياسـ   املتعلقـ  و القانونيـ   املسـائل  عـن  تقريرهـا  إىل العـاملي  الصعيد على املكاني 
 العـاملي  الصـعيد  علـى  املكانيـ   اجلغرافيـ   املعلومـا   إدا ة لدعم إطا  وضع أثنا  فيه النظر يتعني
 االطــ   وميكـن  .الرمسيـ   بالبيانـا   املتصـل   املسـائل  ذلـ   يف مبـا  واخلـا،،  العـا   القطـاعني  يف

 الشــــــــبكي املوقــــــــع علــــــــى قــــــــ ف هبــــــــا ُقــــــــد   الــــــــ  باللغــــــــ  التقريــــــــر علــــــــى
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html.)  علمـــــا اإلحاطـــــ  إىل مـــــدعوة اخلـــــ ا  وجلنـــــ 

 املسأل . هذه تناول يف قدما املضي سبل بشأن آ ائها إبدا  وإىل بالتقرير
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 التقرير موجز  
 إىل 6 مـن  نيويـو ك  يف املعقـودة  الرابعـ   دو هتـا  يف 4/١٠9 القرا  اخل ا  جلن  اختذ  

ــه و حبـــت ،٢٠١4 آب/أغســـطس 8 ــاول الـــذي بـــالتقرير فيـ ــ  القانونيـــ  األطـــر يتنـ  واملتعلقـ
 التطــو ا  تزايــد والحظـت  الرمسيــ ، بالبيانـا   املتصــل  املسـائل  ذلــ  يف مبـا  العامــ ، بالسياسـ  

 القانونيــ  األطـر  تطــوير علـى  تــؤثر أن ميكـن  الـ   العــام أحنـا   يف األســا  املوقعيـ   التكنولوجيـ  
 واسـتددامها  املكانيـ   اجلغرافيـ   املعلومـا   مجـع  يف تطبيقها حيث من العام  بالسياس  واملتعلق 
 فيمـا  األعضـا   الدول عنها أعربت ال  بالشواغل أيضا اخل ا  جلن  وسّلمت ونشرها. وختزينها
 أنبـ  وأقـر   اجلغرافيـ ،  املعلومـا   بشـأن  الدوليـ   احملـامني   ابطـ   اقترحتـها  ال  باالتفاقي  يتعلق

 الد اسـ   مـن  مزيـدا  تتطلـ   الـ   عقـدة امل املكانيـ   غرافيـ  اجل سـائل امل معاجلـ   إىل تسعى االتفاقي 
 صـياغ   علـى  يقتصر أن ينبغي األعضا  الدول مع التشاو  أن إىل اخل ا  جلن  تشري وإذ .املتأني 

ــ  املقترحــ  االتفاقيــ  ــ  املكتــ  إىل طلبــت فقــد إ ســائها، وإمكاني  مــع التواصــل العامــ  واألمان
 والسياســ  القــانون جمــاي يف الناشـة   املســائل  صــد ومواصــل  املقترحـ   االتفاقيــ  بشــأن الرابطـ  
 هبا. األعضا  والدول اللجن  وإب غ العام 

ــ  تصـــ و  ــ  األمانـ ــا يف العامـ ــهأ الـــذي ،تقريرهـ ــاعدة عدتـ ــن مبسـ ــز مـ ــوانني مركـ  القـ
 علـى  ال زمـ   العامـ    السياسـ  وأطـر  القانونيـ   األطـر  يف تـؤثر  ال  املسائل املكاني ، والسياسا 
 بشــأن اتفاقيـ   مشـرو   إعـداد  علـى  الدوليـ   احملـامني   ابطـ   مـع  تعاوهنـا  تـ ز و العـاملي،  الصـعيد 

 .اجلغرافي  املعلوما 
 


