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المعلومات الجغرافية لجنة الخبراء المعنية بإدارة 
 المكانية على الصعيد العالمي

 الدورة الثامنة
 ٢٠18آب/أغسطس  3-1نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 16البند 
تعزيز التعااااوع مر فريب ابراء ا مل المت ااادة المعني 

    با سماء الجغرافية 
 تعزيز التعاوع مر فريب ابراء ا مل المت دة المعني با سماء الجغرافية  

  
 مذكرة من ا مانة العامة  

 
يب املكانيب عرى تتشـــــــــ ا األمانب التامب  ان توج جل انتباا  نب ايةاب املتنيب  لوارة املتروما  ا   ا  

الصـــــــــــــــتيد التاملذ  أ التف ي  الاء أعدا   يح ةةاب األمم املتحدة املتي  األ اب ا   ا يب عن تت ي   وارة 
املتروما  ا   ا يب املكانيب، والاء ســــــتتان  مكانيب اليه  عريجل  الر ب الد ســــــيعفد  ملا  ف  عرى املوق  

(. و نـــب ايةاب /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Sessionالشـــــــــــــــبكذ لر نـــب  
مــدعوة  أ ااطــايــب عرمــاي  ــالتف ي  وااع اب عن آراجلهــا  شــــــــــــــــان ا هوو ال اميــب  أ تت ي  تنســـــــــــــــيح  وارة 

 املتروما  ا   ا يب املكانيب م    يح ايةاب.
 

 موجز التقرير  
 آب/ 4 أ  ٢ا نيويورك ا الفرتة من اعتمـــد   نـــب ايةاب ا ووراـــا الســـــــــــــــــا تـــب، املتفووة  

الــاء رطبــت  يــجل  تف ي    يح ةةاب األمم املتحــدة املتي  ــاأل ــاب  7/114، املف ََّر ٢٠17أغســـــــــــــــطس 
ا   ا يب وأيد  مفرتن  قامب عهقا  أقوى  ني   يح ايةاب والر نب من أجل الد   قدما  فضــــــــــيب األ اب 

 يب املكانيب، واحلفاظ عرى الطا   غري الســـــياســـــذ لرتمريب التفنيب. و  ـــــا بي ا   ا يب و وارة املتروما  ا   ا
 أ ذلك، أع  ت الر نب عن تاييدها ملباوئ التتاون املشــــرتاب  اعتبارها أواة اتصــــال  سا يب ووســــيرب لتو يح 

لك، أق   الر نب  ان التتاون، ولتت ي  الرتتيبا  املتترفب  لوارة املتروما  ا   ا يب املكانيب. وعهوةي عرى ذ
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الفواجلد احلفيفيب لرتتاون والتآزر ســــيتتني أن تكون مســــتف ة عرى الصــــتيد الويي، وأنجل ســــيكون من األ يب 
 احليويب أن تفيم الو وو الوينيب من   يح ايةاب والر نب أنشطب اتصالاا وتواصرها  استم ار.

ا عرى الصـــتيدين التاملذ والويي ا  يار ويت ض   يح ايةاب ا تف ي ا األنشـــطب الد ا ـــطر  مل 
جهووا لتت ي  التتاون وتنفيا املف را  الد اختااا الر نب ا ووراا الســـــــــا تب. ويتضـــــــــمن التف ي  متروما  

، و ســـها    يح ٢٠17عن أول اجتما  عفد  ني املكتبني حبضـــور األعضـــاب  ـــبصـــيا، ا آب/أغســـطس 
يب لربيانا  ا   ا يب املكانيب، ايةاب ا أعمال الف يح التامل املت ي  تحديد املوا ـــــــــــــــي  التامليب ال جليســـــــــــــــ

ومتروما  مســـــتكمرب عن عديي عمرياتجل، ذا ا ذلك الت ريا  املدةرب عرى مدة الجتماعا  وتوات ها، 
ر وموابمب عمرياتجل م  الفواعد وااج ابا  ا ديدة، والتحضـــــري لجتماعجل املشـــــرتك التاني  ني املكتبني املف  

 .٢٠18عفدا ا آب/أغسطس 
 


