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الميلومةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا رةة دا   
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 الدو   الثامنا
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 11البند 

 تنظ متطا ق الميلوما  الجغءاف ا المكان ا في مجال 
    األ اضي وإدا تها

 تطا ق الميلوما  الجغءاف ا المكان ا في مجال تنظ م األ اضي وإدا تها  
  

 مذكء  من األمانا الياما  
 

تتشــــاألم األمانع ال امع توج توجنت انتباة انع ا ااع امل نيع تة ارة امل توماغ اايااايع املةانيع عت   
ة اايق ا ااع امل ين تة ارة األراضــــــل وتن يملا، وال   عــــــيتا  عت  الصــــــ يد ال املل قر التلايا ال   أعد  

د    ــــا   -http://ggim.un.org/meetings/GGIMاملوقع الشـــــــــــــــبةل لتانــــع ا ااع الهب تــــالتيــــع ال  قــــ 

committee/8th-Session/ والتانـع مـدعو ةإ قر ااطـاعـع عتمـا تـالتلايا وقر قتـداع رأيلـا ي عمـ  اايق .)
مبا ي ذلك جلو ة املب ولع من أج  وضــــــع قعار لا ارة املســــــتدامع لخراضــــــل، قد تت  ة الدول  ا ااع،

 األعضاع ماج ا.
 

 موجز التقءيء  
 آب/ 4قر  2اعتمـــدغ انـــع ا ااع، ي  وراــا الســـــــــــــــــات ـــع امل لو ة ي نيويورك ي ال  ة من  
أنشـــطع الدعوة والتوعيع الســـياعـــيع ال   الط ت ايت ضـــاورة موا ـــتع  7/108، امللا ر 2017أغســـطس 

مبنااع اا ارة والتن يم ال  الني والناج ني لخراضـــــــل، وطق ت اايق ا ااع امل ين تة ارة األراضـــــــل وتن يملا 
عت  أج يوا   ضبهب التوجيت السياعايت الشام  ا اص تالن م املستدامع اللاتتع لتتشيي  البيين ي جمال 

ط ـت أج  ذـ ا التوجيـت اللـالم عت  املبـا غ ينبيل أج يةوج مانـا وم  اا ق ارة األراضـــــــــــــــل وتن يملـا، وال
 تتنو ع السياقاغ االجتماعيع واالقتصا يع عت  املستويني الوعين و وج الوعين.
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ويلد   اايق ا ااع ي تلاياة م توماغ عن األنشــــــطع ال  اضــــــطتع  ا وعن التلد   ال   أطا ة،  
شـــــــــام  لا ارة املســـــــــتدامع لخراضـــــــــل، ومااعاة التوجيلاغ ال  قدمتلا انع مبا ي ذلك ن اة ي ااعار ال

ا ااع ي  وراا الســات ع. وي ذ ا الصــد ، ي ةي اايق ا ااع عت  قعدا  قعار يتضــم ن و ــ ا لت نا ــا 
 تستطيع أو املبا غ الاليسيع لتن م املستدامع اللاتتع لتتشيي  البيين ي جمال ق ارة األراضل وتن يملا، ال 

ضــــــــــل، وتســــــــــاي  ذ ة األشــــــــــةال اع وجناعع توثيق خمتتي أشــــــــــةال عدقاغ األااا  تاألر يأج حتلق ت  ال
واالع ام  ا. ويتضــــــــــمن ااعار قشــــــــــاراغ قر امل اذيم والنلث وامللياغ اللالمع، مق  املبا غ التوجيليع 

اغ ي عـــــــياا األمن الي الل الطوعيع تشـــــــوج املوؤمع املســـــــؤولع مليا ة األراضـــــــل ومصـــــــايد األ اك واليات
الوعين  انع األمن الي الل ال املل(، وعـــــــــتســـــــــتع امللوا املت تلع تاألراضـــــــــل  الشـــــــــبةع ال امليع لوعـــــــــال  
اعتيدل األراضل(، وقعار تلييم ق ارة األراضل  جمموعع البنك الدويل(. وضمن ااعار الشام ، عوم 
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