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

 إدا   الميلوما 
 الدو   الثامنا

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ١5البند 
 الوطن انظم الا انا  والميلوما  الجغءاف ا المكان ا 

   

 وما  الجغءاف ا المكان ا الوطن انظم الا انا  والميل  
  

 مذكء  من األمانا الياما   
تتشـــــــــــــام األمانت ال امت جلنة توجا ناا ننت اإدار امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة   

جلشنة التطوراك انديدة ليما يت ةق  الص يد ال املي إىل التقايا، الذي أُعّد مبساعدة جمموعت البنك الدويل،
جلنام البياناك وامل ةوماك انةااليت امل انيت الوطنيت. ومي ن االطالع عة  التقايا جلالةةت اليت ُقدِّم هبا لقط 

(. /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Sessionعة  املوقع الشب ي لةجنت اإدار )
وننت اإدار مدعوة إىل اإلحاطت عةما جلالتقايا واإلعااب عن آرائها جلشـــــــــــــنة الســـــــــــــب  اليت مي ن أة تتب ها 

يف وضــع أطا  الدوائا امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة  الصــ يد ال املي لةمســاصت جلصــورة ل الت
 لنام البياناك وامل ةوماك انةااليت امل انيت الوطنيت لصاحل الدول األعضار.

 
 موجز التقءيء  

آب/أغســـــــــــــــطس  4إىل  ٢اعتمــدك ننــت اإدار، يف  ورلــا الســــــــــــــــاجل ــت امل قو ة يف نيويورك من  
، الذي أعاجلت ليا عن تنييدها لالتفاق الت اوين املدم جلني شــــــــــــ بت اإلحصــــــــــــاراك 7/١١٢، املقار ٢٠١7

ااراك والبنك الدويل، الذي صــــاي رميت مشــــيزت لتحفيو النمو واالم هار، ومســــاعدة البةداة عة  ا ا  إج
عمةيــت لتحقيق لول رقمي، و ــــــــــــــــد الفجوة الاقميــت يف جمــال امل ةومــاك انةااليــت القــائمــت يف تنفيــذ  طــت 

جلاحلاجت إىل الت اوة لوضــــــع  7/١١٢. وأقاك ننت اإدار أيضــــــا يف مقارها ٢٠٣٠التنميت املســــــتدامت ل ام 
ل مت ــامةــت يف جمـال ا ـا  إطـار جةاايف م ــاين شــــــــــــــــامـ  مي ن أة تتدــذب البةــداة ماج ــا عنــد تطبيق حةو 
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القااراك القائمت عة  األ لت تســـــتددم إىل أقصـــــ  حد النام الوطنيت املصـــــممت حســـــ  الااوم اإاصـــــت 
 لتةك البةداة وتستفيد منها.

ويتضـــــــمن التقايا م ةوماك عن انهو  املشـــــــيزت اليت تبذاا شـــــــ بت اإلحصـــــــاراك والبنك الدويل  
يت امل انيت جلاعتبارب  ليال  ـــــــيا ـــــــاتيا ا ـــــــياتيجيا شـــــــامال وماج ا لوضـــــــع إطار مت ام  لةم ةوماك انةاال

لةبةــداة اليت تقوم جلتطويا وت ويو ولــديــهت إ ارلــا لةم ةومــاك انةااليــت امل ــانيــت الوطنيــت، ونامهــا وجلنيتهــا 
 .التحتيت، وقدرالا ومؤهاللا من أج  لقيق األولوياك اال ياتيجيت الوطنيت وأهدام التنميت املستدامت

 


