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 الفصل األول 
المسةةةةةةةةةةة ئل التي تتط ج اتخ ق المج س االقتصةةةةةةةةةةة لي واالجتم عي  جراءا    

 اشأنه  أو ت جيه انتب هه  ليه 
  

 مشروع مقرع مقدم  لى المج س العتم له - ألف 
توصأأأأأأأأأأأأأأأي جلنأأة اخلرباء امل نيأأة بأأإ ارة امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يأأد ام أأ ملي اجمللس  - 1

 االرتص  ي قاالجتم عي ب عتم   مشوقع املقور امت يل: 
 

تقرير لجن  الخبراء المعني  االاعة المع  م   الجغرافي  المك ني  ع ى الصةةةةةةةةةةةعيد الع لمي    
 عن لوعته  الث من ، وجدول األعم ل المؤقت ل دوعة الت سع  ل جن ، وم اعيد انعق له  

 رإلَّ اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي:   
مأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة على حييط علمأأ  بتقويو جلنأأة اخلرباء امل نيأأة بأأإ ارة امل لو  )إ(  

 (؛E/2018/46امص يد ام  ملي عم  قرهت  امث منة )
يقور إإل تُ قد امدقرة امت سأأأأأأأأأ ة ملجنة اخلرباء   مقو األمم املتحدة   نيويورك  )ب(  

 ؛ 2019آب/إغسطس  9رىل  ٧  امفرتة مم 
ألعم ل املؤرت ملدقرة امت سأأ ة ملجنة اخلرباء قق  اقه  على امنحو يُقو جدقل ا )ج(  

 املبني إ ن  :
 

جةةدول األعمةة ل المؤقةةت ل ةةدوعة التةة سةةةةةةةةةةةعةة  ل جنةة  الخبراء المعنيةة  اةةالاعة المع  مةة      
 الجغرافي  المك ني  ع ى الصعيد الع لمي 

 انتخ ب إعض ء املكتب  - 1 
 تنظيمية إخوى رروار جدقل األعم ل قمس ال  - 2 
 ت زيز ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية   - ٣ 
رسأأأأأأأأأأأأأأأه د املج إل ا رليمية قاألفورة املوايأأأأأأأأأأأأأأأي ية   اخلطة املت لقة ب مل لوم ت اجلغوافية  - ٤ 

 املك نية على امص يد ام  ملي  
 ا ط ر املتك مل ملم لوم ت اجلغوافية املك نية  - 5 
 يسي ام  ملي  ا ط ر املوج ي اجليو  - 6 
 استخداد امل لوم ت اجلغوافية املك نية ألغواض امتنمية املستدامة  - ٧ 
حتقيمل امتكأأ مأأل بني امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة قامل لومأأ ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ايأأة قغة أأ  مم  - 8 

 امل لوم ت ذات امصلة 
  تطبيمل امل لوم ت اجلغوافية املك نية     ل تنظيم األرايي قر ارهت  - 9 
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 امل لوم ت اجلغوافية امبحوية  - 10 
 امل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية املت لقة ب مكوارث  - 11 
 األطو امق نونية قامسي س تية، مب    ذمك املس ال املتصلة ب مبي ن ت املوج ية  - 12 
   املواييع ام  ملية األس سية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية - 1٣ 
 ام  ملي  امرتتيب ت املؤسسية اموطنية     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد - 1٤ 
 تنفي  قاعتم   م  ية ملدقااو امل نية ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي   - 15 
 امت  قإل مع فويمل خرباء األمم املتحدة امل ا ب ألمس ء اجلغوافية  - 16 
 است واض إنشطة األمم املتحدة     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية   - 1٧ 
 امتقويو عم ر ارة امربامج  - 18 
 جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة ام  شوة ملجنة اخلرباء قمواعيد ان ق      - 19 
 تقويو جلنة اخلرباء عم  قرهت  امت س ة  - 20 

 
 ب ه المج س  ليه المقرعا  التي يُ جه انت - ا ء 

 يُوجه انتب   اجمللس رىل املقورات امت مية اميت اخت هت  جلنة اخلرباء: - 2
 

 ٨/١٠١المقرع    
 تعزيز  لاعة المع  م   الجغرافي  المك ني    

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
(، فضأأأأأأال عم اجلهو  اميت تب    E/C.20/2018/4رحبت بتقويو األم نة )انظو  )إ(  

األم نة ام  مة قمكتب املجنة املوسع   مواصلة اخت ذ خطوات عملية قاسرتاتيجية مم إجل ت زيز 
األعض ء متشي  مع توسيع نط ق قالية جلنة اخلرباء  ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية مف ادة امدقل
 ؛ 2016متوا/يوميه  2٧املؤرخ  2016/2٧مبوجب روار اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي 

رحبأت إيضأأأأأأأأأأأأأأأأ  بأ ملوار  اخلأ رجأة عم امليزانيأة املقأدمأة مأدعم اجلهو  امواميأة رىل  )ب(  
 ت اجلغوافية املك نية اموطنية، قإعوبت، حتسأأأأأأني قت زيز بن ء ردرات امبلداإل امن مية     ل امل لوم

    ا امصأأأأأأد ، عم تقديو   ملمسأأأأأأ لة امصأأأأأأينية امقيمة قاملسأأأأأأتموة   امصأأأأأأن  يمل االسأأأأأأت م نية، 
قمسأأأأأأأأأأأأ لة اموابطة ام  ملية ملهي كل األسأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأية ملبي ن ت املك نية مم إجل  عم مب  رات تنمية 

مثل املسأأأأأأأأ عدة املقدمة مم املكسأأأأأأأأيك امقدرات، قملمسأأأأأأأأ عدة املقدمة على امصأأأأأأأأ يد ا رليمي، 
  مبلداإل منطقة امبحو امك رييب؛

، 2022-2018إحأأأأ طأأأأت علمأأأأ  بأأأأ  طأأأأ ر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي ا أأأأد ث ملفرتة  )ج(  
قاالررتاحأأ ت امواميأأة رىل كفأأ مأأة إإل يظأأل رطأأ ر امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة املتكأأ مأأل متواامأأ  مع 

متنسأأأأأأأأأأأأيمل بوامج عمل جلنة اخلرباء قإنشأأأأأأأأأأأأطته ، ا ط ر االسأأأأأأأأأأأأرتاتيجي، بوصأأأأأأأأأأأأفه  نقطة موج ية 
  قمواءمته  قحتديد إقموي هت ؛
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إ نت على مب  رة شأأأأأأ بة ا حصأأأأأأ ءات قم هد بوث امنظم امبي ية فيم  يت لمل  ) (  
ب مبحوث اميت إجويت   عد  مم امبلداإل امواادة، اموامية رىل رنشأأأ ء نظ د م لوم ت موحد ملواكز 

ة متحقيمل إ داع امتنمية املسأأأأأتدامة، قتسأأأأأهيل ر م ج امبي ن ت قتشأأأأأغيله  امبي ن ت اموطنية قام  ملي
امبيا على إسأأأأأأأأأأأأأأأ د ت  قين، قحتسأأأأأأأأأأأأأأأني تدفمل امبي ن ت قا بال  انطالر  مم املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى اموطا 

املسأأأأتوى ام  ملي؛ قشأأأأج ت امسأأأألط ت اموطنية امل نية ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية قاملك تب  رىل
 مواصلة امت  قإل قاي  ة تطويو     املب  رة امقيمة؛  ا حص اية اموطنية على

قافقت على االيأأأأأأأأأأأأطالع بدقر ري  ي قاسأأأأأأأأأأأأرتاتيجي ب را   توجيه اجلوانب  )ه(  
اجلغوافية املك نية   نظ د امل لوم ت املوحد فيم  يت لمل بر داع امتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة، مع مواع ة 

 سية اموطنية ملبي ن ت املك نية قيوقرة توخي ام مل احل يل ام ي حتقمل على مستوى ا ي كل األس
 املوقنة   تطويو امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد اموطا؛ 

طلبأأت إإل تواصأأأأأأأأأأأأأأأأأل جلأأ إل األمم املتحأأدة ا رليميأأة امل نيأأة بأأإ ارة امل لومأأ ت  )ق(  
  ة امتنسأأيمل اجلغوافية املك نية على امصأأ يد ام  ملي اسأأتكشأأ ع خطوات عملية مم إجل حتقيمل اي

قامت  قإل فيم  بينه ، قك مك مع جلنة اخلرباء، قامشأأأأأأبك ت املوايأأأأأأي ية قاملنظم ت امشأأأأأأويكة، مثل 
امفويمل امل ا بوصأأأأأأأأأأأأأد األرض قامل لوم ت اجلغوافية األقرقبية، قال سأأأأأأأأأأأأأيم  املج إل ا رليمية امت ب ة 

 ملنظومة األمم املتحدة؛ 
ؤمتو األمم املتحأأدة ام أأ ملي املقبأأل إعوبأأت عم امتزامهأأ  ق عمهأأ  املسأأأأأأأأأأأأأأأتمويم مل )ا(  

 ملم لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة، امأأ ي سأأأأأأأأأأأأأأأي قأأد    يكين ،   امصأأأأأأأأأأأأأأأني،   تشأأأأأأأأأأأأأأأويم امثأأ ين/
، بوصأأفه م لم  إسأأ سأأي  ع ملي  سأأيواصأأل ت زيز اتسأأ ق امل لوم ت اجلغوافية املك نية 2018 نوفمرب

 على امص يد ام  ملي قتنسيقه  خدمة ملدقل األعض ء؛ 
رحبت ب قد اململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأم مية املنتدى اموفيع  )ح(  

 املسأأأأأأأأأأتوى امسأأأأأأأأأأ  د بشأأأأأأأأأأرإل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأأأأأ يد ام  ملي   نيسأأأأأأأأأأ إل/
 ، ام ي ستستضيفه  ي ة املس حة   بويط ني  ام ظمى ب سم اململكة املتحدة؛ 2020 إبويل

امتقديو امدقر امقي  ي ام ي تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع به اململكة املتحدة، مم الحظت مع  )ط(  
خالل  ي ة املسأأأأأأأ حة،   اجلهو  اموامية رىل تنقيي امتقويو املت لمل ب الجت   ت املسأأأأأأأتقبلية   ر ارة 
امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة خالل األشأأأأأأأأأأأأأأأهو امثمأأ نيأأة عشأأأأأأأأأأأأأأأو املقبلأأة، مع األخأأ    االعتبأأ ر 

امن شأأأأأأأأ ة، قرحبت ب م وقض املقدمة مم امدقل األعضأأأأأأأأ ء ملمسأأأأأأأأ لة   امتكنوموجي ت اجلديدة ق 
 حتديث امتقويو؛ 

ة رىل ايأأ  ة ت ب أأة املوار  اخلأأ رجأأة عم امليزانيأأة متمويأأل  )ي(   إروت بأأ حلأأ جأأة املأأ سأأأأأأأأأأأأأأأأ 
عملي ت جلنة اخلرباء قاألم نة ام  مة، قمدعم قت زيز تنمية امقدرات قا مك ني ت امطويلة األجل 

   ذمك تغطية تك ميو مش ركة امبلداإل امن مية   امدقرات امسنوية ملجنة  ف لي ، مب  
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 ٨/١٠٢المقرع    
 سةةةةه م ال ج ق امق يمي  واألفرق  الم اةةةةةيعي  في الخط  المتع ق  ا لمع  م   الجغرافي     

 المك ني  ع ى الصعيد الع لمي
 املك نية على امص يد ام  ملي:رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية   
(، قإشأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ت بلجأأأ إل األمم E/C.20/2018/5رحبأأأت بتقويو األمأأأ نأأأة )انظو  )إ(  

املتحدة ا رليمية اخلمس امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأ يد ام  ملي مل  إحواته 
اخلطة املت لقة ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأأأأأأأ يد ام  ملي، مب    ذمك عقد  مم تقدد  

اجتم ع هت  ام  مة امسأأأنوية خالل فرتة م  بني امدقرات قتنظيم احللق ت امدراسأأأية قحلق ت ام مل 
 عض ء؛امتقنية املوايي ية امدقمية بغية حتقيمل إ داع جلنة اخلرباء فيم  يت لمل ب حتي ج ت امدقل األ

امل لومأأأ ت اجلغوافيأأة   ارة املتحأأأدة  األمم إعوبأأأت عم تقأأأديو أأأ  مشأأأأأأأأأأأأأأأبكأأأ ت )ب(  
مة قاملتواصأأأأأأأأأأألة   بون مج عمل جلنة امقي    مسأأأأأأأأأأأ ل هتعلى امثالث  على امصأأأأأأأأأأأ يد ام  ملي املك نية

 اخلرباء، ال سأأأأأأأأيم  فيم  يت لمل مب  تب مه مم جهو  مدعم املجنة امفوعية امل نية ب جليو يسأأأأأأأأي  قإفورة
اخلرباء قاألفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة، قمتوسأأأأأأيع نط ق انتم ءاهت  قم  رفه  يأأأأأأمم عملي ت املجنة 

 ا رليمية؛
إح طت علم  ب مل قمسأأ لة امشأأبكة األك  ملية ملب  رة األمم املتحدة بشأأرإل  )ج(  

ك  ملية ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يد ام  ملي   ت ديل  وذج امشأأأأأأأأأأأأأأأبكة األ
، ق ي ر عدة م لوم ت قبي ن ت موج ية بشرإل نظم تسجيل األرايي   إكثو 2-صفواملس حية 

 بلدا   مجيع إحن ء ام  مل، مم إجل  عم تنفي  إ داع امتنمية املستدامة؛ 50مم 
رحبت ب جلهو  املتواصأأألة املب قمة مم إجل يأأأم إل ردر إكرب مم امتنسأأأيمل بني  ) (  

، قاملج إل ا رليمية اخلمس، قامشأأأأبك ت املوايأأأأي ية قاملج إل ا رليمية امت ب ة إنشأأأأطة جلنة اخلرباء
ملنظومة األمم املتحدة، قإكدت     ا امصأأأأأأأأأأأأأأأد  إلية تب  ل األ مة، قم  ية األطو قامبي ن ت، 

سأأأأأأأيم  مدعم تنفي  إ داع امتنمية املسأأأأأأأتدامة، قاملواءمة مع رط ر امل لوم ت اجلغوافية املك نية  قال
كأأ مأأل، بوصأأأأأأأأأأأأأأأفأأه آميأأة ملكم إإل ُتسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدد مرتكيز تلأأك اجلهو  مم إجأأل خأأدمأأة صأأأأأأأأأأأأأأأأ   املت

 األعض ء؛ امدقل
الحظت مع امتقديو إإل اجللسأأأأأأأأأأأ ت ام  مة ملج إل ا رليمية اخلمس سأأأأأأأأأأأت قد  )ه(  

خالل فرتة م  بني امدقرات املقبلة، قشأأأأج ت مجيع امدقل األعضأأأأ ء قاجله ت صأأأأ حبة املصأأأألحة 
   تلك اجللس ت حسب االرتض ء؛على املش ركة قاملس لة 

حثت امدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء على امنظو   األفك ر قاالسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي ت قا مي ت  )ق(  
امللموسأأأأأأة، مب    ذمك مصأأأأأأ  ر امتمويل قامشأأأأأأواك ت امت  قنية، اميت ملكم إإل تسأأأأأأتفيد منه  جلنة 

عضأأأأأأأأأأأأأأ ء امن مية اخلرباء مم إجل يأأأأأأأأأأأأأأم إل توافو املوار  امك فية مت زيز اسأأأأأأأأأأأأأأتموارية عمل امدقل األ
 قمش ركته  رىل إرصى حد ممكم   االجتم ع ت ا رليمية 
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 ٨/١٠٣المقرع    
 امط ع المرجعي الجي ليسي الع لمي    

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:   
(، E/C.20/2018/6رحبت بتقويو املجنة امفوعية امل نية ب جليو يسأأأأأأأأأأأأأأأي  )انظو  )إ(  

ق نرت اموايسأأأأأأني املشأأأأأأ ركني ملجنة امفوعية على ري  هتم    امدفع ردم  بويأأأأأأع ا مي ت قاحللول 
 قت زيز  قاستدامته؛املمكنة متنظيم ا ط ر املوج ي اجليو يسي ام  ملي 

قافقت على االختصأأأأأأأأأأأأأ صأأأأأأأأأأأأأ ت املنقحة ملجنة امفوعية مم إجل تقد  طواامل  )ب(  
 قرجواءات عمل إكثو قيوح ، ر ن  ب مت ديالت امطفيفة املقرتحة مم امدقل األعض ء؛

إشأأأأأأأأأأأأأأأأ  ت ب ملجنأة امفوعيأة ملتقأدد امكبة ام ي إحواته   ر  ا خطأة تنفي   )ج(  
اخلطة كخطوة   مثة   عملية حتسأأني اسأأتدامة ا ط ر املوج ي اجليو يسأي خويطة امطويمل، قإروت 
 ام  ملي قت زيز جو ته؛

إحأأ طأأت علمأأ  مع اال تمأأ د بأأ ألعمأأ ل األقميأأة قامتقأأدد ا وا   قررأأة املورو  ) (  
بشأأرإل احلوكمة قاالسأأتف  ة منه  بوصأأفه  قررة من رشأأة مفصأألة مل  جلة احل جة رىل سأأد  امثغوات   

ب ت احلوكمة املت لقة ب  ط ر املوج ي اجليو يسأأأأأأي ام  ملي، مب    ذمك رمك نية قيأأأأأأع اتف رية توتي
بشأأأأأأأرإل اجليو يسأأأأأأأي  قآمي ت مغوض حتقيمل االسأأأأأأأتدامة امل مية مإلط ر املوج ي مم خالل صأأأأأأأندقق 

 است م ين ت بع مألمم املتحدة؛
سأأأأأأأأوع  إشأأأأأأأأ رت إيضأأأأأأأأ  رىل إنه، نظوا مصأأأأأأأأ وبة قيأأأأأأأأع  يكل ر اري مالام، )ه(  

ُتسأأأأأأأتخدد قررة املورو بشأأأأأأأرإل احلوكمة كر اة طموحة ملحصأأأأأأأول على امتزاد امدقل األعضأأأأأأأ ء   
األجلني مم املتوسأأأط رىل امطويل، قب مت يل يلزد امنظو فيه  ب ن ية، ال سأأأيم  فيم  يت لمل ب خلي رات 

فضأأأأل املختلفة املت حة قيأأأأوقرة امتشأأأأ قر قاالتف ق على نط ق قاسأأأأع مم إجل امتوصأأأأل رىل فهم إ
 أللية ام مل املطلوب؛ 

اررتحت إإل املشأأأأأأأأ قرات بشأأأأأأأأرإل رنشأأأأأأأأ ء منظمة  قمية ققيأأأأأأأأع اتف رية بشأأأأأأأأرإل  )ق(  
اجليو يسأأأأي  قاملشأأأأ قرات بشأأأأرإل املوار  امل مية املوتبطة ب مك ينبغي إإل ترخ    االعتب ر قالية جلنة 

 ألعض ء؛اخلرباء ق  ل عمله  قطوااقه  األقسع نط ر ، قينبغي إإل تسرتشد ب مدقل ا
طلبت إإل تشأأأأأوع املجنة امفوعية   رجواء مشأأأأأ قرات قاسأأأأأ ة قمفصأأأأألة بشأأأأأرإل  )ا(  

قررة املورو املت لقة ب حلوكمة خالل فرتة م  بني امدقرات قإإل تقدد م لوم ت مسأأتكملة رىل جلنة 
 ؛2019اخلرباء    قرهت  امق  مة   ع د 

 قد على   مش مؤمتو إشأأأأأأأأأأأأأأأ رت رىل إإل االجتم ع املقبل ملجنة امفوعية سأأأأأأأأأأأأأأأيُ  )ح(  
األمم املتحأأدة ام أأ ملي ملم لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة املقور عقأأد     يكين ،   امصأأأأأأأأأأأأأأأني،   

، قشأأأج ت على توسأأأيع نط ق املشأأأ ركة   إنشأأأطة املجنة امفوعية، 2018امث ين/نوفمرب  تشأأأويم
 قال سيم  مم امبلداإل األفويقية 
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 ٨/١٠٤المقرع    
 ع لمي  األس سي  ل بي ن   الجغرافي  المك ني تحديد الم اةيع ال   

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
رحبأأت بأأ متقويو امأأ ي إعأأدتأأ ه جلنأأة األمم املتحأأدة ا رليميأأة   ارة امل لومأأ ت  )إ(  

( ني بة عم امفويمل ام  مل امل ا بتحديد E/C.20/2018/7 انظو) اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب 
املوايأأيع ام  ملية األسأأ سأأية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية، قإشأأ  ت ب ملجنة ا رليمية قامفويمل ام  مل 

 األس سية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية؛على جهو ل  اموامية رىل  عم امدفع ردم  ب ملواييع ام  ملية 
إروت ب  سأأأأه م ت اميت ردمه  امفويمل ام  مل، قاملج إل ا رليمية ملب  رة األمم  )ب(  

املتحدة   ارة امل لوم ت اجلغوافية على امصأأأأأأأأأأأأأأ يد ام  ملي، قاملجنة امفوعية امل نية ب جليو يسأأأأأأأأأأأأأأي ، 
اخلرباء، كمدخالت   االسأأأأأأأأأأأأأت واض ام  ملي مويأأأأأأأأأأأأأع قإفورة اخلرباء قاألفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة 

مويوع   1٤األقص ع املوايي ية، مب    ذمك ا ش رة رىل إ داع امتنمية املستدامة املدعومة بأأأأ 
 مم مواييع امبي ن ت؛

مم خالل اجلهو   1٤إ نت على امفويمل ام  مل ملتوعية مبواييع امبي ن ت امأأأأأأأأأأأ  )ج(  
ج قامتسأأأويمل قاالتصأأأ ل، مب    ذمك قيأأأع اموموا املوايأأأي ية كمواجع اميت يب        الت امرتقي

 اامة جلميع األفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة اخلرباء، ققيع خوااط سو ية خمصصة  وبة   حلق ت 
ام مل امدقمية اميت عقدت   إ يس إب ب    نيسأأ إل/إبويل قخالل اجللسأأة ام  مة اميت عقدهت  جلنة 

  بلجيكأأأأ     رليميأأأأة   ارة امل لومأأأأ ت اجلغوافيأأأأة املكأأأأ نيأأأأة ام أأأأ مليأأأأة ألقرقبأأأأ األمم املتحأأأأدة ا 
 حزيواإل/يونيه؛

رحبأأأأت بأأأأ م وض امأأأأ ي تقأأأأدمأأأأت بأأأأه جلنأأأأة األمم املتحأأأأدة ا رليميأأأأة   ارة  ) (  
امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب ، مل مل مع األم نة ام  مة قاألفورة األخوى مم إجل 

  ك فة امدقااو ام  ملية ملم لوم ت اجلغوافية املك نية  1٤ت زيز موايأأأأأأيع امبي ن ت امأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  مواصأأأأأألة
قا حصأأأأأأأأأأأأ اية، قاملج إل ا رليمية ملب  رة األمم املتحدة   ارة امل لوم ت اجلغوافية على امصأأأأأأأأأأأأ يد 

يأأأة، ام أأأ ملي قمنظومأأأة األمم املتحأأأدة ككأأأل ق اخأأأل امنظم ا يكوموجيأأأة اجلغوافيأأأة املكأأأ نيأأأة ام أأأ مل
قامتوعية بتلك املوايأأأأأأأيع، قإشأأأأأأأ رت رىل يأأأأأأأوقرة إإل تظل املوايأأأأأأأيع ذات ط بع تقا ح  ال تثة 

 شواغل سي سية؛
مبزيد مم  إح طت علم  ب الررتاح ت املت لقة بوصأأأأأأأأأأأأأأأو موايأأأأأأأأأأأأأأأيع امبي ن ت )ه(  

نفي  امتفصيل غة امتقنية ح  تتسىن مواءمته  على امص يديم اموطا قا رليمي، قكف مة تيسة امت
اموطا، قاررتحت     ا امصأأأأد  إإل تنظو جلنة اخلرباء   رمك نية صأأأأي غة قتنفي  قاعتم   م  ية 

 ؛1٤ملواييع امبي ن ت امأ 
مع اط ر امل لوم ت اجلغوافية املك نية  1٤إروت مواءمة بي ن ت املوايأأأيع امأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  )ق(  

اجلغوافية املك نية على  املتك مل، قشأأأأأأأأأأج ت على ر راج املوايأأأأأأأأأأيع   تطويو إنشأأأأأأأأأأطة امل لوم ت
 امص يد اموطا 
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 ٨/١٠٥المقرع    
االتج ه   في الترتيب   المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي  ال طني  في مج ل  لاعة المع  م   الجغرافي     

 المك ني  ع ى الصعيد الع لمي 
 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
تقويو امفويمل ام  مل بشأأأأرإل االجت   ت   امرتتيب ت املؤسأأأأسأأأأية اموطنية رحبت ب )إ(  

(، قالحظت إإل امفويمل ام  مل يس ى رىل رع  ة توكيز قمواءمة   ل عمله E/C.20/2018/8)انظو 
 رتتيب ت املؤسسية اموطنية؛احل يل مع مص   قاحتي ج ت امدقل األعض ء فيم  يت لمل ب م

تضأأأأأأأأأأأأأمنت مهمة رايسأأأأأأأأأأأأأية  2019-2018الحظت إإل خطة ام مل ملفرتة  )ب(  
قاحدة، إال ق ي رعدا   ميل يسأأهل فهمه يتن قل ب متفصأأيل كل إ اة مم األ قات ا يكلية امسأأبع 

 ر املبني قاسأأأأتن  ا رىل ا ط قاأل قات ا  ارية امسأأأأت   سأأأأي ق ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية 
 ؛“امرتتيب ت املؤسسية اموطنية: األ قات قاملب  ئ قاملب  ئ امتوجيهية”  امتقويو امل نوإل 

طلبت رىل امفويمل ام  مل إإل ينسأأأأأأمل قيدرج   خطة عمله األنشأأأأأأطة األقسأأأأأأع  )ج(  
نطأأأ رأأأ  ملجنأأأة اخلرباء، مبأأأ    ذمأأأك مأأأ  يت لمل بأأأ  طأأأ ر املتكأأأ مأأأل ملم لومأأأ ت اجلغوافيأأأة املكأأأ نيأأأة 
قاخلالصأأأأأأأأأأأأأة املت لقة بإصأأأأأأأأأأأأأدار تواخية امل لوم ت اجلغوافية املك نية، قإإل يت  قإل املكتب قامفويمل 

 ام  مل بشرإل تنظيم األعم ل املقبلة 
 

 ٨/١٠6المقرع    
 األطر الق ن ني  والسي س تي ، ام  في قلك المس ئل المتع ق  ا لبي ن   المرجعي     

 امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة   
رحبت بتقويو امفويمل ام  مل بشأأأأرإل األطو امق نونية قامسأأأأي سأأأأ تية املت لقة بإ ارة  )إ(  

عمأأل امفويمل (، قإعوبأأت عم تأأرييأأد أأ  خلطأأة E/C.20/2018/9امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة )انظو 
، مع امرتكيز على امل  جلة املنهجية ملمسأأأأأأأأأأأأأأأ ال امق نونية 2019-2018ام  مل مفرتة امسأأأأأأأأأأأأأأأنتني 

 قامسي سية امل قدة     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية؛
إشأأأ رت رىل إإل امفويمل ام  مل يسأأأ ى رىل اكتسأأأ ب خربة قاسأأأ ة قإإل يكوإل ذا  )ب(  

  ذمك مم خمتلو إصأأأأح ب املصأأأألحة، قرحبت     ا امصأأأأد ، متثيل جغوا    عضأأأأويته، مب  
 مب  إبدته امدقل األعض ء مم ا تم د   املش ركة   امفويمل ام  مل؛

إ نت على امفويمل ام  مل مل  يقود به مم إنشأأأأأأأأأأأأأأطة، قم  إحوا  مم تقدد كبة،  )ج(  
س تية، قم قد  حلقيت عمل   ذمك مم إجل حتسني امقدرة على م  جلة املس ال امق نونية قامسي  مب 

  قميتني قحلقة عمل صغةة متيسو امت لُّم قتنمية امقدرات على امص يديم ا رليمي ق قإل ا رليمي؛
إشأأأ  ت ب مفويمل ام  مل مل  يب مه مم جهو ، مب    ذمك مم إجل امشأأأوقع    ) (  

ية امل لوم ت اجلغوافية مش قرة ع ملية تتيي قيع امصيغة امنه اية ملخالصة املت لقة بإصدار تواخ
   تقويو ؛ اموار ةاملك نية، قرروار  ، ب مصيغة 
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إشأ رت رىل إإل اخلالصأة ق يقة شأ ملة، ملكم إإل تسأ عد امدقل األعضأ ء على  )ه(  
فهم االعتب رات امق نونية قامسأأأي سأأأ تية اميت تؤ و   مجع امل لوم ت اجلغوافية املك نية قاسأأأتخدامه  

يت ملكم إإل تسأأأأأأأتخدد كو يقة إسأأأأأأأ سأأأأأأأية   ام ديد مم املب  رات األخوى، قختزينه  قنشأأأأأأأو  ، قام
   ذمك تطويو املم رس ت اجليدة   املستقبل؛ مب 
إح طت علم  ب الررتاح امق ال إإل اخلالصأأأأأأأأأأأأأأأة، املت حة ح مي  ب ملغة ا نكليزية  )ق(  

فقط، جيب إإل ترتجم مم إجل تيسأأأأة فهم امدقل األعضأأأأ ء فيم  يت لمل مب  جلة املسأأأأ ال امق نونية 
قامسأأأأي سأأأأ تية     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية، كم  إعوبت     ا امصأأأأد  عم تقديو   

 ملقدمة مرتمجة اخلالصة؛ مل وقض ا
طلبت رىل امفويمل ام  مل إإل ُيسأأهم تربته   املويأأوع مم إجل رعدا  قتطويو  )ا(  

املس ر االسرتاتيجي بشرإل املس ال امق نونية قامسي س تية   ا ط ر املتك مل ملم لوم ت اجلغوافية 
 املك نية، قرحبت     ا امصد  ب مدعم املقدد مم امدقل األعض ء 

 
 ٨/١٠٧المقرع    
تنفيةةةةةت واعتمةةةةة ل معةةةةة يير ل ةةةةةدوائر المعنيةةةةة  اةةةةة لمع  مةةةةة   الجغرافيةةةةة  المكةةةةة نيةةةةة  ع ى    

 الع لمي الصعيد
 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
رحبأأت بأأ متقويو امأأ ي اشأأأأأأأأأأأأأأأرتك   رعأأدا   احتأأ   اخلأأدمأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأة  )إ(  

امت ب ة ملمنظمة امدقمية متوحيد املق ييس، قاملنظمة ا يدرقغوافية  211املفتوحة، قاملجنة امتقنية 
تقديو   ملمنظم ت امثالث امل نية بويع امل  ية (، قإعوبت عم E/C.20/2018/10امدقمية )انظو 

 مل  تقدمه مم  عم مستمو قتقود به مم عمل ريِّم؛
إشأأأأأأأأأأ  ت ب ملسأأأأأأأأأأ ل ت املقدمة مم املنظم ت امثالث امل نية بويأأأأأأأأأأع امل  ية،  )ب(  

ة اررتاح رنشأأأأأ ء امفويمل ام  مل امل ا مبج ل ا حصأأأأأ ءات امت بع الحت   اخلدم ت اجلغوافي   ذمك مب 
املكأأ نيأأة املفتوحأأة، ق عمهأأ  امل يأأ ر امأأدقيل بشأأأأأأأأأأأأأأأرإل ر ارة األرايأأأأأأأأأأأأأأي قتوكيز أأ  على تطويو اجملموعأأة 

، قعلى امل يأأأ ر املت لمل بنظم تصأأأأأأأأأأأأأأأأأ نيو 121مم امل أأأ ية اجلغوافيأأأة، مبأأأ    ذمأأأك امل يأأأ ر  100
 األرض؛ غط ء

ر ارة  ميأأأأأل  قر امل أأأأأ ية   ”إعوبأأأأأت عم تقأأأأأديو أأأأأ  متنقيي امتقويو امل نوإل  )ج(  
قامو يقة املصأأأ حبة بشأأأرإل امتوصأأأي ت املت لقة ب مل  ية حسأأأب امف ة،  “امل لوم ت اجلغوافية املك نية

قإ نت على املنظم ت امثال ة امل نية بويأأأأأأأع امل  ية على م  تب مه مم جهو  قتوفو  مم موار  مم 
 ء قامدقااو إجل حتديث امو  امل ب د رجواء مشأأأأأأأأأأ قرات  قمية قاسأأأأأأأأأأ ة امنط ق مع امدقل األعضأأأأأأأأأأ

 املهنية امل نية ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية؛
شأأأأأأأأأأأأأأأج أأت جلأأ إل األمم املتحأأدة ا رليميأأة امل نيأأة بأأإ ارة امل لومأأ ت اجلغوافيأأة  ) (  

املك نية على امصأأأأ يد ام  ملي قاألفورة املوايأأأأي ية على مواصأأأألة امتوعية بت زيز امل  ية املتفمل عليه  
 ام ي قي ته املنظمة ا يدرقغوافية امدقمية؛ 121    ذمك امل ي ر  قمي  قاملش ركة   ذمك، مب
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شأأأأأأأأأأأأأأج ت امدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأ ء على املشأأأأأأأأأأأأأأ ركة   امفويمل ام  مل امل ا مبج ل  )ه(  
) وذج   ل ر ارة األرايأأأأأأأأأأأي( ام ي  19152ا حصأأأأأأأأأأأ ءات املقرتح رنشأأأأأأأأأأأ    ق  تنقيي امل ي ر 
ت     ا امصأأأأأأأأد  عم اموغبة   توسأأأأأأأأيع نط ق قيأأأأأأأأ ته املنظمة امدقمية متوحيد املق ييس، قإعوب

 ام مل قاملش ركة مم إجل تيسة ر بلية امتشغيل امبيا ملم  ية قامنهج اجلديدة 
 

 ٨/١٠٨المقرع    
تحقيق التك مل اين المع  م   الجغرافي  المك ني  والمع  م   امحصةةةةةةةةةةة ئي  وغيره  من    

 المع  م   قا  الص  
 ية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:رإل جلنة اخلرباء امل ن  
رحبأأت بتقويو فويمل اخلرباء امل ا بتكأأ مأأل امل لومأأ ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ايأأة قاجلغوافيأأة  )إ(  

ايأأ  ة تطويو  (، قالحظأأأت امتقأأأدد امقيم امأأ ي حيوا مم إجأألE/C.20/2018/11املكأأأ نيأأأة )انظو 
قت زيز قنشأأأأأأو امل لوم ت ا حصأأأأأأ اية قاجلغوافية املك نية ام  ملية عم طويمل إفورة ام مل األسأأأأأأ سأأأأأأية 

 كوسيلة مويع ا حص ءات اجلغوافية املك نية قنشو   قاستخدامه ؛
رط ر رحصأأ اي جغوا  ”الحظت مع امتقديو اموررة اميت إُعد ت مؤخوا ب نواإل  )ب(  

، ام ي حد  فيه فويمل اخلرباء امويأأأأأأأأأأع قاخلطط “بني ا حصأأأأأأأأأأ ءات قاملك إل مك ين ع ملي: اموبط
اموا نة، مب    ذمك  راسأأأأأأ ت احل الت ا فوا ية، مم إجل مواصأأأأأألة تطويو ا ط ر ق قر     عم 

 تنفي  قاعتم   ط افة قاس ة مم األنشطة اجل رية ب مف ل  اخل امبلداإل   مجيع املن طمل؛
جت   ق  الت توكيز رايسأأأأأأية سأأأأأأتة مألنشأأأأأأطة احل مية اميت إعوبت عم ترييد   ال )ج(  

يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع مب  فويمل اخلرباء، مب    ذمك ت زيز مشأأأأأأأأأأأأأأأ ركة قفهم امدقااو امل نية ب مبي ن ت اجلغوافية 
املك نية، قاي  ة تطويو مب  ئ ا ط ر اخلمسأأأأأأأأأأأأأأأة قتوفة املوا  امداعمة، قام مل على ت زيز ر بلية 

عم تنفي  ا ط ر، قام مل على حتقيمل تك مل امل لوم ت ا حصأأأ اية امتشأأأغيل امبيا، قتشأأأجيع ق 
قامل لوم ت اجلغوافية املك نية قتنسأأأأأأأيقه ، ال سأأأأأأأيم  فيم  يت لمل بر داع امتنمية املسأأأأأأأتدامة قجومة 

 ؛2020ت دا ات امسك إل م  د 
رحبت ب ررتاح رنشأأأأأأأأ ء امفويمل ام  مل امل ا مبج ل ا حصأأأأأأأأ ءات امت بع الحت    ) (  

م ت اجلغوافية املك نية املفتوحة، قشأأأأأأأأأأأأأأأج ت فويمل اخلرباء على ام مل مع امفويمل ام  مل على اخلد
تطويو امل  ية امتقنية قاجلهو  ذات امصأأأأأأأأأأأأأأألة، مثل نظ د ا حدا ي ت امرتبي ية ام  ملي املنفصأأأأأأأأأأأأأأل، 
ق عت كل مم األقسأأأأأأأ ط ا حصأأأأأأأ اية قاألقسأأأأأأأ ط اجلغوافية املك نية رىل ا سأأأأأأأه د     ا ام مل 

 م  متنفي  ا ط ر قملتغلب على امتحدي ت امتشغيلية امبينية امتقنية؛ ع
إروت املشأأأأ ريع ا حصأأأأ اية قاجلغوافية املك نية امقصأأأأةة األجل قامطويلة األجل  )ه(  

امق بلة ملتشأأأأأأأأغيل امبيا اميت حد    فويمل اخلرباء، قشأأأأأأأأج ت امدقل األعضأأأأأأأأ ء قاجله ت األخوى 
رباء   امل  ية، على املشأأأأ ركة قا سأأأأه د   ام ن صأأأأو ا  مة   صأأأأ حبة املصأأأألحة، مب    ذمك اخل

 بون مج عمل فويمل اخلرباء؛
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إشأأ رت رىل امتمثيل املتوااإل ملخرباء   امل لوم ت اجلغوافية املك نية قامل لوم ت  )ق(  
اميت ا حصأأأأأأأأأأ اية   حلقة ام مل بشأأأأأأأأأأرإل تك مل امل  ية اجلغوافية املك نية قامل  ية ا حصأأأأأأأأأأ اية، 

اشأأأأأأأأأأرتك   عقد   جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب  
، قالحظت إيض  إإل املش ريع املوصى 201٧قاملجنة االرتص  ية ألقرقب    تشويم امث ين/نوفمرب 

  يم اموسطني املهنيني؛مب    حلقة ام مل ت كس امت  قإل قامشواكة املتزايديم قاملب شويم بني  
إروت بأأ حلأأ جأأة على نطأأ ق قاسأأأأأأأأأأأأأأأع ملتكأأ مأأل بني امل لومأأ ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ايأأة  )ا(  

قامل لوم ت اجلغوافية املك نية   اجمل الت ذات امصلة، مب    ذمك ا حص ءات املتصلة ب مكوارث 
او قا حصأأأأأأأ ءات املتصأأأأأأألة ب ملن خ، قشأأأأأأأج ت فويمل اخلرباء على امنظو   رر مة عالر ت مع سأأأأأأأ 

 اخلرباء امل نيني قام ملي ت األخوى ذات امصلة   تلك اجمل الت ا  مة 
 

 ٨/١٠٩المقرع    
 تطبيق المع  م   الجغرافي  المك ني  في مج ل تنظيم األعاةي و لاعته    

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
فأأأأويأأأأمل اخلأأأأرباء املأأأأ أأأأا بأأأأأأأإ ارة األرايأأأأأأأأأأأأأأأأأأي قتأأأأنأأأأظأأأأيأأأأمأأأأهأأأأأأأ   رحأأأأبأأأأأأأت بأأأأتأأأأقأأأأويأأأأو )إ(  

( قجبهو    املتواصلة ملدعوة قامتوعية مبزاي  قفوااد ر ارة األرايي قتنظيمه  E/C.20/2018/12 )انظو
 ميه  امدقل األعض ء؛بف  مية قكف ءة مم خالل قيع توجيه ت سي س تية ش ملة ملكم إإل توجع ر

شأأأأأج ت فويمل اخلرباء على امنظو،   رط ر امتوجيه ت امسأأأأأي سأأأأأ تية امشأأأأأ ملة  )ب(  
قفيم  يت لمل بنظم ر ارة األرايأأأأأأأي قتنظيمه  بف  مية قكف ءة،   املسأأأأأأأ ال امت مية: ر بلية امتشأأأأأأأغيل 

حل مية املتفمل عليه   قمي ، امبيا قاالسأأأأأأأأتدامة، قتطبيمل امل لوم ت اجلغوافية املك نية، قإلية امل  ية ا
 قامسجالت امت رخيية، قامفوااد قامقيمة االرتص  ية؛

طلبت،     ا امصأأد ، رىل فويمل اخلرباء االسأأتف  ة مم املف  يم قامنهج املالامة  )ج(  
املقبومة على امصأأأ يد ام  ملي، مثل املب  ئ امتوجيهية، قإفضأأأل املم رسأأأ ت قامل  ية احل مية، مم إجل 

امن د ب ألرض بف  مية ق  عة، عم طويمل تو يمل ام الر ت اميت توبط امن د ب ألرض،   شأأأأأأأأأأأ  ربط 
 إشك   ، قتسجيله  قاالعرتاع مب ، قيم إل حقوق اجلميع   حي اة األراض قامللكية؛

رحبت ب الجتم ع امق  د مفويمل اخلرباء، ام ي سأأأأأأأأأأأي قد    يكين ، امصأأأأأأأأأأني،  ) (  
قام ي تسأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأيفه قاارة املوار  امطبي ية   امصأأأأأأأأأني،    2018إيلول/سأأأأأأأأأبتمرب  29ق  26  

 يكين ،   مق ط ة جيجي ن ، امصأأأأني، قرحبت إيضأأأأ  بفكوة إإل االجتم ع سأأأأوع يُ قد ب متزامم 
 إيلول/ 28ق  2٧مع احللقة امدراسأأأأأأية امدقمية بشأأأأأأرإل ا  ارة امف  مة مألرايأأأأأأي املقور عقد     

   املك إل نفسه  2018 سبتمرب
 

 ٨/١١٠المقرع    
 استخدام المع  م   الجغرافي  المك ني  ألغراض التنمي  المستدام    

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
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رحبأأت بتقويو امفويمل ام أأ مأأل امل ا بأأ مل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة امتأأ بع مفويمل  )إ(  
(، E/C.20/2018/13 ك بني اموك الت امل ا مبؤشوات إ داع امتنمية املستدامة )انظواخلرباء املشرت 

قإح طت علم  ب ألنشأأأأأأأطة قامتقدد امكبة ا وا مضأأأأأأأم إل إإل تظل مسأأأأأأأ لة امدقااو ام  ملية امل نية 
مهمة ق ريقة، قإإل تسأأأأتفيد  20٣0متنمية املسأأأأتدامة م  د ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية   خطة ا

على إفضأأأأأأأأأأأأأأأل قجه ممكم مم املب  رات امق امة، قتتجنب اا قاجية اجلهو  قتكوإل مملوكة ملبلداإل 
 قتُنف  بقي  هت ؛

شأأأأأأأأأأأأأأأج أأأت امفويمل ام أأأ مأأأل على ام مأأأل بف أأأ ميأأأة مع املجنأأأة امفوعيأأأة امل نيأأأة  )ب(  
فورأأة ام أأ ملأأة امتأأ ب أأة ملجنأأة اخلرباء مل أأ جلأأة توافو امل لومأأ ت بأأ جليو يسأأأأأأأأأأأأأأأيأأ ، قمع إفورأأة اخلرباء قاأل

اجلغوافية املك نية املو ورة   امورت املن سأأب قامك نية اموصأأول رميه  مم إجل ري د قرصأأد امتقدد 
 ا وا فيم  يت لمل بر داع امتنمية املستدامة؛

 أ مأل مفرتة إعوبأت عم تأرييأد أ  خلطأة ام مأل املنقحأة اميت قيأأأأأأأأأأأأأأأ هأ  امفويمل ام )ج(  
 ت بشأأأأأأأرإل تصأأأأأأأنيو امبي ن ت همع امرتكيز على قيأأأأأأأع قتقد  امتوجي 2019-2018امسأأأأأأأنتني 

ا حصأأأأأأأأأأأأ اية حسأأأأأأأأأأأأب املورع اجلغوا  قجتميع امبي ن ت املوم زة جغوافي  على مسأأأأأأأأأأأأتوى اموحدات، 
قبشأأرإل امنهج املن سأأبة مالسأأتف  ة مم بي ن ت امسأأالسأأل امزمنية ملوصأأد امسأأ تلي األريأأي اجل  زة 

 نت ج اميت توفو   قك الت امفض ء؛مإل
سأأأأأأأأأأألمت برإل امل لوم ت اجلغوافية املك نية قعملي ت رصأأأأأأأأأأأد األرض ميسأأأأأأأأأأأت  ) (  

مستغلة ب د مب  فيه امكف ية   عملي ت رنت ج ا حص ءات، قطلبت رىل امفويمل ام  مل إإل يواصل 
قر ارهت  مم إجل حتقيمل تطويو قتقد  املشأأأأورة قامتوجيه بشأأأأرإل تطبيمل امل لوم ت اجلغوافية املك نية 

األقموي ت ا   اية اموطنية قامغ ي ت ام  ملية أل داع امتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة، قإإل يف ل ذمك امفويمل 
 ام  مل على قجه االست ج ل مع يم إل  رة املشورة قامتوجيه ت املقدمة؛

إشأأ رت رىل امدقر ا  د قاحل سأأم ام ي يضأأطلع به امفويمل ام  مل   ام مل مع  )ه(  
حلكوم ت اموطنية، قرحبت ب ملب  رات اميت اخت هت  امدقل األعضأأأ ء مم إجل قيأأأع بوامج ربال  ا

قطنية يأأأأأأأأأأأأأأأمم نظ د موحد ملواكز امبي ن ت مم إجل مجع قنشأأأأأأأأأأأأأأأو امل لوم ت اجلغوافية املك نية 
ألغواض مؤشأأأوات إ داع امتنمية املسأأأتدامة، قرحبت إيضأأأ  ب جلهو  اميت ب    امفويمل ام  مل مم 

ب  ل     امربامج قامتطورات قامبي ن ت امتكنوموجية، مب    ذمك م  يت لمل مبشأأأأأأأأأ ريع رواعد إجل ت
 امبي ن ت املت د ة األب   ، قاخلربات قاملم رس ت اجليدة؛

شج ت امدقل األعض ء على امشوقع   مب  رات مبدع تكويم فكوة ش ملة  )ق(  
 مل امبي ن ت، مب    ذمك امبي ن ت ا حصأأأأأأ اية عم احل مة اموا نة قامقضأأأأأأ ي  اموايسأأأأأأية املت لقة بتك

قامبي ن ت امسأأأأأأأأأأأأ تلية ام  ملية، قذمك مغوض ري د قرصأأأأأأأأأأأأد إ داع امتنمية املسأأأأأأأأأأأأتدامة، قنظوت، 
  ا امصأأأأد ،   امنهج اميت شأأأأوعت   تنفي    جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة امل لوم ت   

ركزت على امت  قإل ا رليمي بني األقسأأأأأأأأأأأأأأ ط ا حصأأأأأأأأأأأأأأ اية  اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب ، اميت
 قاجلغوافية املك نية س عية ب مك رىل حتسني عملي ت امتك مل مم إجل رصد املؤشوات ام  ملية؛
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إعوبأأت عم تأأرييأأد أأ  مالررتاح امأأداعي رىل إإل يليب موكز االمتيأأ ا طلأأب امأأدقل  )ا(  
قامليسأأأوة قاملصأأأنفة بقدر ك ع، قام مل قامتنسأأأيمل مع األعضأأأ ء على امبي ن ت   امورت املن سأأأب 

املؤسس ت امشويكة امواغبة   ذمك، مب  فيه  امشبكة األك  ملية ملب  رة األمم املتحدة بشرإل ر ارة 
امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأ يد ام  ملي، قامفويمل امل ا بوصأأأأأأد األرض، مم إجل حتديد 

ى توافو امل لوم ت اجلغوافية املك نية قامك نية اموصأأأأأأأأأأول رميه  مم إجل امطواامل املالامة مل  جلة مد
 رنت ج مؤشوات إ داع امتنمية املستدامة؛

رحبت ب الجتم ع اخل مس ملفويمل ام  مل، ام ي سأأأأتسأأأأتضأأأأيفه قحدة املواصأأأأد  )ح(  
يب   احلضأأأأأأأأأأأأأأوية ام  ملية امت ب ة مربن مج األمم املتحدة ملمسأأأأأأأأأأأأأأتوطن ت امبشأأأأأأأأأأأأأأوية )املوال(   نةق 

  2018األقل/ يسمرب  ك نوإل
 

 ٨/١١١المقرع    
 المع  م   والخدم   الجغرافي  المك ني  المتع ق  ا لك اعث   

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
رحبأأت بتقويو امفويمل ام أأ مأأل امل ا بأأ مل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة قاخلأأدمأأ ت  )إ(  

(، قإ نأأت على امفويمل ام أأ مأأل على مأأ  يقود بأأه مم E/C.20/2018/14املت لقأأة بأأ مكوارث )انظو 
 عمل قم  يب مه مم جهو  بقي  ة ج م يك  قامفلبني؛

إشأأأأأأأأأأأأأ  ت ب جلهو  اميت يب    امفويمل ام  مل فيم  يت لمل ب عتم   روار اجمللس  )ب(  
قاملأأأأأ أأأأنأأأأوإل  2018متأأأأأوا/يأأأأأومأأأأيأأأأأأأأه  2املأأأأأؤرخ  2018/1٤االرأأأأأتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ي قاالجأأأأأتأأأأأمأأأأأأأأ عأأأأأي 

كدميل   “االسرتاتيجي بشرإل امل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية املت لقة ب مكوارث ا ط ر”
 ة امل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية   مجيع مواحل ملدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء متكفل توافو قجو 
 احلد مم إخط ر امكوارث قر ارهت ؛

الحظت إإل اجمللس  ع      ا امقوار، امدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء قا ي  ت احلكومية  )ج(  
ذات امصأأأأأأأأأأأأأأألة، قمنظومة األمم املتحدة، قاملنظم ت امدقمية، قاجله ت امل حنة، قامقط ع اخل  ، 

ك  ملية قاملنظم ت غة احلكومية املسأأأأأأأأؤقمة عم احلد مم خم طو امكوارث قر ارهت ، قاألقسأأأأأأأأ ط األ
إإل ت تمأأد، قفقأأ  مواليأأ هتأأ ، ا طأأ ر االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي، مع االعرتاع بأأرإل احلأأد مم خمأأ طو امكوارث 

 قر ارهت  يتطلب امتزاد قت  قإل مجيع إصح ب املصلحة؛
 قيأأع إ اة تقييم بسأأيطة قعملية إشأأ  ت ب جلهو  اميت يب    امفويمل ام  مل   ) (  

ملسأأأأأأأأأأأأأأأ عدة امدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء قاملج إل ا رليمية ملب  رة األمم املتحدة   ارة امل لوم ت اجلغوافية 
خطط امتنفي  اموطنية، قعلى رصأأأد امتقدد ا وا  املك نية على امصأأأ يد ام  ملي على تقييم ققيأأأع
   تنفي  ا ط ر االسرتاتيجي قا بال  عنه؛

دت إإل استخداد امل لوم ت اجلغوافية املك نية مم إجل ر ارة مجيع امكوارث إك )ه(  
مهم ملغأأأ يأأأة، قإنأأأه جيأأأب رتأأأ حأأأة امل لومأأأ ت اجلغوافيأأأة املكأأأ نيأأأة ربأأأل قروع امكوارث، قإإل تكأأأ مأأل 
 امبي ن ت ا حص اية قاجلغوافية املك نية   امورت احلقيقي يوقري مم إجل ربط امن د ب ملوارع؛
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امفويمل ام  مل على مواءمة رسأأأأأأأأأأأأأأأ اله مع رط ر امل لوم ت اجلغوافية شأأأأأأأأأأأأأأأج ت  )ق(  
املك نية املتك مل نظوا ألإل احلد مم خم طو امكوارث قر ارهت  مسأأأأأأأأأأأأأأأتفيد رايسأأأأأأأأأأأأأأأي مم امقدرات 
اجلغوافية املك نية اموطنية، قإشأأأأأأأأأأ رت رىل إإل ملجنة اخلرباء  قرا   م  تؤ يه   تيسأأأأأأأأأأة تطويو تلك 

 اخلدم ت مص   اجملتمع 
 

 ٨/١١٢المقرع    
 المع  م   الجغرافي  البحري    

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
رحبأأأأأأأأت بتقويو امفويمل ام أأأأأأأأ مأأأأأأأأل امل ا بأأأأأأأأ مل لومأأأأأأأأ ت اجلغوافيأأأأأأأأة امبحويأأأأأأأة  )إ(  

(، قإ نت على امفويمل ام  مل مألعم ل اميت ر د مب  قاجلهو  اميت ب      E/C.20/2018/15 )انظو
، اميت تن قل فيه  املسأأأأأأأأأأأأأأأ ال املت لقة بتوافو 2019-2018قيأأأأأأأأأأأأأأأع خطة عمله مفرتة امسأأأأأأأأأأأأأأأنتني 

 امل لوم ت اجلغوافية امبحوية قامك نية اموصول رميه  قتطبيقه ؛
  مل قم  إحوا  مم تقدد، مب    ذمك رعدا  إح طت علم  برنشأأأأطة امفويمل ام )ب(  

خطة اتص الت تضمنت بي إل إقجه االستف  ة مم امل لوم ت اجلغوافية امبحوية قريمته ، قتن قمت 
  ؛20٣0سبل عيش جملتم  ت ا لية قرف  ه ،   سي ق خطة امتنمية املستدامة م  د 

ة اسأأأتخداد عم مدى شأأأج ت امفويمل ام  مل على امنظو   رجواء  راسأأأة ح م )ج(  
توافو امبي ن ت قر بلية تشأأغيله  بيني ، قاموقابط مع ا ي كل األسأأ سأأية ملم لوم ت اجلغوافية املك نية 
اموطنية املت لقة مبي  ت املي   امداخلية قاملموات امل اية، قاملن طمل امسأأأأأأأأأأأأأأأ حلية قامبح ر قا يط ت، 

مشأأأ ريع ا ي كل األسأأأ سأأأية ملبي ن ت املك نية قامنظو   املم رسأأأ ت اجليدة قامنم ذج، مب    ذمك 
 ملمنطقة امقطبية امشم مية؛

طلبأت رىل امفويمل ام أ مأل إإل حييط علمأ  ب قأد األمم املتحأدة م لود ا يط ت  ) (  
مم إجل امتنمية املسأأأأأأأأأأأأتدامة قاملب  رات امدقمية ذات امصأأأأأأأأأأأألة، مب    ذمك مشأأأأأأأأأأأأوقع ر ع امبح ر 

  إنشطته؛، قإإل يض ه    االعتب ر  20٣0
الحظت إإل امفويمل ام  مل شأأأأأجع قعزا اسأأأأأتخداد امل  ية املتفمل عليه   قمي ،  )ه(  

،   مجيع األنشأأأأأأأأأأأطة امبحوية، 121مم امل  ية اجلغوافية، مب    ذمك امل ي ر  100اجملموعة  مثل
 كم  الحظت إإل امفويمل ام  مل ت  مل، عند قيأأأأأأأأأأأأع املواصأأأأأأأأأأأأف ت قامل  ية، مع املنظم ت امل نية

 بويع امل  ية؛
شأأج ت امفويمل ام  مل على مواصأألة امرتكيز، قامسأأ ي بنشأأ ط رىل امت  قإل مع  )ق(  

سأأأأأ او إفورة اخلرباء قاألفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة اخلرباء، مم إجل جتنب االا قاجية، قيأأأأأم إل إإل 
 تظل األنشطة     ا امصد  ذات ط بع تقا؛

 قد إقل اجتم ع خلربااه، مب شوة ب د اجتم ع إش رت رىل إإل امفويمل ام  مل سي )ا(  
امفويمل ام  مل امل ا ب  ي كل األسأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأية ملبي ن ت املك نية امبحوية امت بع ملمنظمة ا يدرقغوافية 

  2019امدقمية، املقور عقد    بوس إل، مجهورية كوري ، خالل األسبوع األقل مم آذار/م رد 
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  ٨/١١٣المقرع    
 والمع  م   الجغرافي  المك ني  ال طني نظم البي ن      

 رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:  
رحبأأأأت بتقويو األمأأأأ نأأأأة ام أأأأ مأأأأة امأأأأ ي إُعأأأأد مبسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ عأأأأدة مم امبنأأأأك امأأأأدقيل  )إ(  

( قجبهو لأ  املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأة امواميأأة رىل قيأأأأأأأأأأأأأأأع رطأ ر متكأأ مأل ملم لوم ت E/C.20/2018/16 )انظو
اجلغوافية املك نية كدميل سأأأي سأأأ ت اسأأأرتاتيجية شأأأ مل توجع رميه امبلداإل عند تطويو قت زيز نظمه  

  ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية؛إقردراهت  اموطنية ق قإل اموطنية املت لقة ب
م نة ام  مة قامبنك امدقيل قاجله ت امف علة ام ديدة يأأأأأمم جلنة إ نت على األ )ب(  

اخلرباء ملسأأأأأ لته    صأأأأأي غة رط ر امل لوم ت اجلغوافية املك نية املتك مل بوصأأأأأفه  ميال ع ملي    م  
قعملي ، قإعوبت عم ترييد   ملنهج امداعي رىل إإل ا ط ر ينبغي إإل يكوإل ق يقة حية، قيتواصأأأأل 

ع تطور امتكنوموجي ت قام ملي ت قامل  رع، قإإل يشأأأأأأمل  ال ة إجزاء كو  امل تنقيحه ميتم شأأأأأأى م
 منفصلة، قمكنه  مرتابطة؛

املتكوإل مم ا ط ر االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي امشأأأأأأأأأأأأأأ مل، ب عتب ر  ق يقة  1اعتمدت اجلزء  )ج(  
تطل ية قي ت مبدع رت حة اموس ال االسرتاتيجية امش ملة   سي ق رط ر قطا موسع قمتك مل، 

كيز على امسي سة ام  مة، قا ف ق قام ن صو اموايسية ملم لوم ت اجلغوافية املك نية، قإعوبت، مع امرت 
    ا امصأأأأأد ، عم  عمه   عدا  موجز تويأأأأأيحي بوصأأأأأفه ق يقة موج ية رفي ة املسأأأأأتوى هتدع 

 رىل ت زيز اموعي اجلغوا  املك ين مف ادة مقوري امسي س ت قص ن ي امقوارات؛
، املكوإل 2حيث املبدإ على ا يكل قام ن صأأأأأأو األسأأأأأأ سأأأأأأية ملجزء قافقت مم  ) (  

مم  ميل امتنفي ، بوصأأأأأأأفه امو يقة املفصأأأأأأألة اميت سأأأأأأأتتضأأأأأأأمم امتوجيه ت ا د ة قا جواءات اميت 
 ينبغي اخت ذ     تنفي  ا ط ر املتك مل ملم لوم ت اجلغوافية املك نية؛

املقدمة مم امدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء  إح طت علم  ب مت ليق ت قاالررتاح ت امقيمة )ه(  
قاألفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة اخلرباء املت لقة بزي  ة تطويو قحتسأأأأأأأأأأأأأأأني امدميل، ام ي سأأأأأأأأأأأأأأأينظو فيه 

 خالل فرتة تش قر على نط ق قاسع؛
إشأأأأأأأأأأأأ  ت ب جلهو  اميت يب    امبنك امدقيل بشأأأأأأأأأأأأرإل امبدء   جت رب مويأأأأأأأأأأأأع  )ق(  

صأأأ يد امقطوي، ب السأأأتن     خطط ام مل رىل ، ام ي سأأأيتكوإل مم خطط عمل على ام٣ اجلزء
إمثلة ق راسأأأأأأأأأأأ ت ح مة ف لية مم امبلداإل على امصأأأأأأأأأأأ يديم اموطا ق قإل اموطا، قإح طت علم  
بأأ مطلبأأ ت مم إجأأل ايأأ  ة ت زيز خطط ام مأأل قجتوبتهأأ    إفويقيأأ  ق  امأأدقل اجلزريأأة امصأأأأأأأأأأأأأأأغةة 

 خمتلو املنهجي ت؛امن مية، ب ستخداد اخلربات امفويدة املكتسبة الختب ر 
الحظأت إإل امغوض مم رطأ ر امل لومأ ت اجلغوافيأة املكأ نيأة املتكأ مأل  و اسأأأأأأأأأأأأأأأتخأدامه  )ا( 

كدميل ش مل جلميع إنشطة جلنة اخلرباء، ققافقت،     ا امصد ، على إإل  ميل امتنفي  املفصل 
لة امت ب ة ملجنة، ينبغي إإل يضأأأأع موج   ب م ديد مم األنشأأأأطة قاأل مة قاألطو احل مية مألفورة ام  م

قيبا عليه  مب شأأأأأأأوة، قإإل يتن قل ك مك ا ي كل األسأأأأأأأ سأأأأأأأية ملبي ن ت املك نية اموطنية قا رليمية 
قاملب  رات قاألطو ذات امصأأأأأأأأأألة، قال سأأأأأأأأأأيم    سأأأأأأأأأأي ق كل مسأأأأأأأأأأ ر مم مسأأأأأأأأأأ رات رط ر ام مل 

 االسرتاتيجية امتس ة؛

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/16
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ي  قخطط ام مل   امورت إروت ب حل جة امللحة ملفوا  مم رعدا   ميل امتنف )ح(  
املن سأأأأأأأب، قإيدت االررتاح امداعي رىل تقد  امو  امل املسأأأأأأأتكملة رىل املجنة العتم        قرهت  

   2019امت س ة،   آب/إغسطس 
 

 ٨/١١٤المقرع    
 تعزيز التع وق مع فريق خبراء األمم المتحدة المعني ا ألسم ء الجغرافي    

 بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي:رإل جلنة اخلرباء امل نية   
رحأبأأأأأأأأت بأتأقأويأو فأويأمل خأرباء األمأم املأتأحأأأأأأأأدة املأ أا بأأأأأأأأ ألمسأأأأأأأأ ء اجلأغأوافيأأأأأأأة  )إ(  

رة منف ة (، قإشأأأأأأ  ت ب جلهو  اميت يب    فويمل اخلرباء مم إجل بن ء عالE/C.20/2018/17 )انظو
 متب  مة مع جلنة اخلرباء، قحتديد بنو  ام مل امت  قين؛

شأأأأج ت على اي  ة امت  قإل، قرحبت،     ا امسأأأأي ق، ب الررتاح امداعي رىل  )ب(  
 رنش ء فويمل اتص ل يكلو بتحديد عالر ت ام مل امتنفي ية قتنسيمل ام مل امت  قين املستقبلي؛

به مم إنشأأأأأأأأأأطة ت  قنية، مب    ذمك م  يت لمل إشأأأأأأأأأأ  ت بفويمل اخلرباء مل  يقود  )ج(  
 ملجنة االرتصأأأأأأأأأأأأأأأ  ية ألفويقي ، قام مل املت لمل - GeoNyms - منه  مبشأأأأأأأأأأأأأأأوقع األمس ء اجلغوافية

مبوايأأأأيع امبي ن ت اجلغوافية املك نية ام  ملية األسأأأأ سأأأأية األرب ة عشأأأأو قاملب  رات املشأأأأرتكة     يل 
 االتص الت قامتدريب؛

مل اخلرباء متحديثه عملي ته متشأأأأأأأأأأي  مع روار اجمللس االرتصأأأأأأأأأأ  ي إشأأأأأأأأأأ  ت بفوي ) (  
بشأرإل تنظيم األعم ل قإسأ ميب  201٧تشأويم امث ين/نوفمرب  10املؤرخ  2018/2قاالجتم عي 

ت بث مسأأأأأأأأأأأأأأرمة عمل فويمل خرباء األمم املتحدة امل ا ب ألمس ء اجلغوافية   املسأأأأأأأأأأأأأأتقبل، قاررتح
ء ممكم متحقيمل قفورات   امتكأأ ميو اجتميع اجتمأأ عأأ ت فويمل اخلرباء   مورع مشأأأأأأأأأأأأأأأرتك كأأإجو 

 قمزيد مم امتك مل 
 

 ٨/١١٥المقرع    
 استعراض أنشط  األمم المتحدة في مج ل  لاعة المع  م   الجغرافي  المك ني    

 املك نية على امص يد ام  ملي:رإل جلنة اخلرباء امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية   
رحبت بتقويو األم نة ام  مة عم إنشطة األمم املتحدة     ل ر ارة امل لوم ت  )إ(  

( قامل لوم ت املسأأأأأتكملة عم اجلهو  اموامية رىل رنشأأأأأ ء E/C.20/2018/18اجلغوافية املك نية )انظو 
 منظومة األمم املتحدة؛  شبكة

إكدت مم جديد إإل مم امضأأأأأأأأوقري إإل ت مل كي ن ت منظومة األمم املتحدة  )ب(  
م أأ  بف أأ ميأأة    أأ ل ر ارة امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة، مبأأدع توشأأأأأأأأأأأأأأأيأأد األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأة، قتفأأ  ي 

امفوعية االا قاجية، قامتواصأأل على حنو متسأأمل، قجتنب إعب ء ا بال  غة امضأأوقرية ق عم املجنة 
ملجيو يسأأأأأأأأي ، قإفورة اخلرباء قاألفورة ام  ملة امت ب ة ملجنة اخلرباء، قتب  ل امل  رع قامتكنوموجي ت 

 قاملوار  املقدمة مم امدقل األعض ء؛

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/17
https://undocs.org/ar/٢٠١٨/٢
https://undocs.org/ar/٢٠١٨/٢
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/18
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  ت مه د فويمل األمم املتحدة ام  مل امل ا ب مل لوم ت اجلغوافية قشأأأأأأأأأأأأأأأبكة  )ج(  
كتسأأبة تسأأتفيد مم امتج رب امل آمية ف  مة قاحدةمنظومة األمم املتحدة مم إجل إإل تكوإل  ن ك 

 مم جهو  امتنسيمل   امل يي، على غوار اجملتمع ا حص اي؛
إيدت اختصأأأأأأ صأأأأأأ ت شأأأأأأبكة منظومة األمم املتحدة ب مصأأأأأأيغة اموار    املوفمل  ) (  

 األقل مم تقويو األم نة ام  مة 
 

 ٨/١١6المقرع    
 التقرير عن  لاعة البرامج   

اخلرباء امل نيأأة بأأإ ارة امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يأأد ام أأ ملي  رحبأأت جلنأأة  
ب متقويو امشفوي املقدد مم ممثل مألم نة ام  مة بشرإل ر ارة امربامج   املجنة اميت سيتوىل قي ه  

 حديث ،   ش بة ا حص ءات  ررسم ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية املنش
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 الث نيالفصل 
 ان ل مطروح  لإلقراع والمن قش  والبت فيه   

 
 تعزيز  لاعة المع  م   الجغرافي  المك ني  - ألف 

مم جأأأأأأأأدقل األعمأأأأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأأأ  األقىل، امل قو ة  ٣نظوت جلنأأأأأأأأة اخلرباء   امبنأأأأأأأأد  - ٣
مل لوم ت آب/إغسأأأأأأأطس  قك إل م وقيأأأأأأأ  عليه  م كوة مقدمة مم األم نة ام  مة بشأأأأأأأرإل ت زيز ر ارة ا 1  

).20/2018/4E/C( اجلغوافية املك نية
، ردمه  املسأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية (1)

 املك نية على امص يد ام  ملي   ش بة ا حص ءات 
جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة  مندا )ب سأأمق  اجللسأأة نفسأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم إيو  - ٤

امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب ، قاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيك، قا ند، قامي ب إل، قمجهورية ريواإل ا سأأأأأأأأأأأأأأأالمية، 
قبلجيك ، قامدا وك، قامسأأأأأأأأأويد، قإسأأأأأأأأأرتامي ، قكندا، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأأم مية، 

 قبوبو ا، قرندقنيسي    قإنتيغوا
ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأه  إيضأأأأأأأأأأأأأأ ، إ ىل ببي إل ممثل املجنة االرتصأأأأأأأأأأأأأأ  ية ألمويك  امالتينية قمنطقة  - 5

 امك رييب   امبحو
اموابطة األقرقبية ملم لوم ت اجلغوافية،  ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة األقىل إيضأأأأأأأأأأأأأأأ ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم - 6

ة احلكومية اميت    موكز اسأأأأأتشأأأأأ ري مدى اجمللس االرتصأأأأأ  ي قامفويمل امل ا بوصأأأأأد األرض، قاملنظم ت غ
 قاالجتم عي إق اميت ُقجهت رميه  امدعوة ملمش ركة   إعم ل امدقرة امث منة ملجنة بصفة موارب  

ق  اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأه ، ردد املسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - ٧
 ا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة امص يد ام  ملي موجز 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء  

آب/إغسأأأطس، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم إمل ني ، قامنمسأأأ ،  ٣  اجللسأأأة اخل مسأأأة، امل قو ة    - 8
األقل، قبلجيك   ق  قرت الحمل، اعتمدت املجنة مشأأأأوقع املقور بصأأأأيغته املنقحة شأأأأفوي  )انظو امفصأأأأل 

 ( 8/101امفوع ب ء، املقور 
 

 سةةه م ال ج ق امق يمي  واألفرق  الم اةةةيعي  في الخط  المتع ق  ا لمع  م   الجغرافي   - ا ء 
 المك ني  ع ى الصعيد الع لمي

مم جأأأأأأدقل األعمأأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأ  امثأأأأأأ نيأأأأأأة، امل قو ة    ٤نظوت جلنأأأأأأة اخلرباء   امبنأأأأأأد  - 9
ليه  م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأأرإل رسأأأأأه د املج إل ا رليمية قاألفورة قك إل م وقيأأأأأ  ع آب/إغسأأأأأطس  1

  (1)(.20/2018/5E/Cاملوايأأأأأأأأأأأأأأي ية   اخلطة املت لقة ب مل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأأأأأأأأأ يد ام  ملي )
ا رليمية اخلمس، قإحد نواب اموايس، فضأأأأأأأأأال عم ممثلي قإ ىل ببي إل اسأأأأأأأأأتهاليل كل مم ر سأأأأأأأأأ ء املج إل 

  شبك ت األمم املتحدة امثالث امل نية بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي 
__________ 

 ( http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlمت ح على املورع امشبكي ملجنة اخلرباء ب ملغة اميت ُردد مب  فقط ) (1) 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/4
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/5
https://undocs.org/ar/http:/ggim.un.org/ggim_committee.html
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ق  اجللسأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم بوب  قد، قغواتيم ال، قاألرجنتني، قمصأأأأأأأأأأأو،  - 10
  سالمية، قريط مي ، قر يوبي ، قامنمس ، قإمل ني ، قإسرتامي ، قسنغ فورة قامك مةقإل، قمجهورية ريواإل ا

ق  اجللسأأأأة نفسأأأأه  إيضأأأأ ، إ ىل ببي إل ممثال كل مم املجنة االرتصأأأأ  ية ألمويك  امالتينية قمنطقة  - 11
 امبحو امك رييب قاملجنة االرتص  ية ألفويقي  

 ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على ق  اجللسأأأة امث نية إيضأأأ ، ردد املسأأأتشأأأ ر األر - 12
 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء  

، مشوقع املقور 2018آب/إغسطس  ٣اعتمدت جلنة اخلرباء   جلسته  اخل مسة، امل قو ة    - 1٣
 ( 8/102امفوع ب ء، املقور )انظو امفصل األقل، 

 
 امط ع المرجعي الجي ليسي الع لمي - جيم 

مم جأأأأأأدقل األعمأأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأ  امثأأأأأأ مثأأأأأأة، امل قو ة    5نظوت جلنأأأأأأة اخلرباء   امبنأأأأأأد  - 1٤
آب/إغسأأأأطس  قك إل م وقيأأأأ  على املجنة م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأرإل ا ط ر املوج ي اجليو يسأأأي  2

   قإ ىل اموايس املش رك ملجنة امفوعية امل نية ب جليو يسي ، ببي إل استهاليل (1)(.20/2018/6E/Cام  ملي )
ق  اجللسأأة نفسأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو اململكة ام وبية امسأأ و ية، قإمل ني ، قإسأأرتامي ، قتونغ ، قا ند،  - 15

االحت   اموقسأأأي، قفونسأأأ ، قر يوبي ، قاملكسأأأيك، قامي ب إل، قامنوقيج، قنيوايلندا، قبلجيك ، قامسأأأويد، قفنلندا، ق 
قجزر امبه م ، قمجهورية كوري ، قتوف مو، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأأأأأأأم مية، قاموالي ت 

  قر، قإقرقغواي، قبوركين  ف سو قاألر إل املتحدة األمويكية، قج م يك ، قاألرجنتني، قرندقنيسي ، قامسلف 
 ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ممثل املجنة االرتص  ية ألفويقي  ببي إل  - 16
ق  اجللسأأأأة امث مثة إيضأأأأ ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم اموابطة األقرقبية ملم لوم ت اجلغوافية، قامفويمل  - 1٧

املق ييس، قاموابطة امدقمية ملجيو يسي  قاملنظم ت غة احلكومية امل ا بوصد األرض، قاملنظمة امدقمية متوحيد 
 ذات املوكز االستش ري مدى اجمللس إق اميت  عيت ملمش ركة بصفة موارب   امدقرة امث منة ملجنة 

ق  اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأه ، ردد املسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - 18
 ي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة  امص يد ام  مل

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

آب/إغسأأأأأأطس، اعتمدت املجنة مشأأأأأأوقع املقور، بصأأأأأأيغته  ٣  اجللسأأأأأأة امسأأأأأأ  سأأأأأأة امل قو ة    - 19
 ( 8/10٣املقور  املنقحة شفوي  )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء،
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 ع لمي  األس سي  ل بي ن   الجغرافي  المك ني تحديد الم اةيع ال - لال 
مم جأأأأأأدقل األعمأأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأ  امواب أأأأأأة، امل قو ة    6نظوت جلنأأأأأأة اخلرباء   امبنأأأأأأد  - 20
آب/إغسطس  قك إل م وقي  على املجنة م كوة مقدمة مم األم نة ام  مة بشرإل حتديد املواييع ام  ملية  2

، املقدمة ني بة عم رايس امفويمل ام  مل امل ا (1)(.20/2018/7E/C)اموايسأأأأأأأأأأأأأأأية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية 
 بتحديد املواييع ام  ملية اموايسية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية 

قامي ب إل، قامدا وك،  قإ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم رسب ني ، قا ند، قاملكسيك، قر يوبي ، قسنغ فورة، - 21
قفونسأأأ ، قإيومندا، قسأأأورين د، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأم مية، قفيجي، قمجهورية ريواإل 

 وكندا. ا سالمية
 ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ممثل االحت   األقرقيب ببي إل   - 22
  ألقرقبية ملم لوم ت اجلغوافية ببي إل ق  اجللسة امواب ة إيض ، إ ىل ممثل اموابطة ا - 2٣
ق  اجللسأأة نفسأأه  إيضأأ ، ردد املسأأتشأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - 2٤

 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة  
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
آب/إغسأأأأطس، إ ىل ببي ن ت ممثلو سأأأأنغ فورة قاملكسأأأأيك،  ٣امسأأأأ  سأأأأة، امل قو ة     اجللسأأأأة  - 25

قك مك ممثل االحت   األقرقيب  ق  قرت الحمل، اعتمدت جلنة اخلرباء مشوقع املقور بصيغته املنقحة شفوي  
 ( 8/10٤)انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 

 
طني  في مج ل  لاعة المع  م   الجغرافي  االتج ه   في الترتيب   المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي  ال   - ه ء 

 المك ني  ع ى الصعيد الع لمي
مم جأأأأأأدقل األعمأأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأ  امواب أأأأأأة، امل قو ة    ٧نظوت جلنأأأأأأة اخلرباء   امبنأأأأأأد  - 26
آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأطس  قك إل م وقيأأأأأأأأأأأأأأ  على املجنة م كوة مقدمة مم األم نة ام  مة بشأأأأأأأأأأأأأأرإل االجت   ت    2

 ة    أأأ ل ر ارة امل لومأأأ ت اجلغوافيأأأة املكأأأ نيأأأة على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يأأأد ام أأأ مليامرتتيبأأأ ت املؤسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة اموطنيأأأ
(20/2018/8E/C.)(1) ردمه  رايس امفويمل ام  مل امل ا ب الجت   ت   امرتتيب ت املؤسسية اموطنية ، 

د، قركوا قر، قسأأأأأأأأأأأأأأألوفيني ، قامي ب إل، قامدا وك، ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو ا ن - 2٧
 قبلجيك ، قامنمس  ق  ييت 

ق  اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد املسأأأأأتشأأأأأ ر األردد امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - 28
 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

، إ ىل ممثال كل مم امدا وك قريط مي  2018آب/إغسأأأأطس  ٣  اجللسأأأأة امسأأأأ  سأأأأة امل قو ة    - 29
ببي إل  ق  قرت الحمل، اعتمدت املجنة مشأأأأأأأأوقع املقور بصأأأأأأأأيغته املنقحة شأأأأأأأأفوي  )انظو امفصأأأأأأأأل األقل، 

 ( 8/105ب ء، املقور  امفوع
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   والسي س تي ، ام  في قلك المس ئل المتع ق  ا لبي ن   المرجعي األطر الق ن ني - واو 
مم جدقل  8آب/إغسأأأأأأأأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند  2  اجللسأأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة    - ٣0

   األعم ل  قك إل م وقي  عليه  م كوة مقدمة مم األم نة ام  مة بشرإل األطو امق نونية قامسي س تية، مب 
، ردمه  مديو امفويمل ام  مل امل ا ب ألطو (1)(.20/2018/9E/C) املتصأأأأأأألة ب مبي ن ت املوج ية املسأأأأأأأ ال ذمك

 امق نونية قامسي س تية املت لقة بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية 
قاململكأة املتحأدة مربيطأ نيأ  ام ظمى قإيومندا ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأ ، إ ىل ببيأ نأ ت ممثلو ا نأد،  - ٣1

امشأأأأأأأأم مية )إيضأأأأأأأأ  ب سأأأأأأأأم جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب (، 
 قامسويد، قتونغ ، قبلجيك ، قاململكة ام وبية امس و ية، قفونس ، قكندا، قامي ب إل قفيجي 

 ، ردد املسأأأأأتشأأأأأ ر األردد امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على ق  اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ - ٣2
 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

آب/إغسأأأأأأأأأطس، مشأأأأأأأأأوقع املقور  ٣اعتمدت جلنة اخلرباء   جلسأأأأأأأأأته  امسأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأة، امل قو ة    - ٣٣
 ( 8/106امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
 

 تنفيت واعتم ل مع يير ل دوائر المعني  ا لمع  م   الجغرافي  المك ني  ع ى لصعيد الع لمي - زاي 
مم جدقل  9آب/إغسأأأأأأأطس،   امبند  ٣نظوت جلنة اخلرباء   اجللسأأأأأأأة اخل مسأأأأأأأة، امل قو ة    - ٣٤

األم نة ام  مة بشأأأأأأأأأأأأأأأرإل اعتم   قتنفي  م  ية ملدقااو امل نية األعم ل  قك إل م وقيأأأأأأأأأأأأأأأ  عليه  م كوة مم 
، رأأأأدمهأأأأ  رايس املجنأأأأة (1)(.20/2018/10E/Cبأأأأ مل لومأأأأ ت اجلغوافيأأأأة املكأأأأ نيأأأأة على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يأأأأد ام أأأأ ملي )

 امت ب ة ملمنظمة امدقمية متوحيد املق ييس  211 امتقنية
ق  اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو ا ند، قإسأأأأأرتامي ، قامنمسأأأأأ ، قإمل ني ، قإيومندا، قامسأأأأأويد،  - ٣5

قمجهورية كوري ، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأأأأم مية، قسأأأأأأأأأأأنغ فورة، قرندقنيسأأأأأأأأأأأي ، قكندا 
 قاملوارب عم  قمة فلسطني قممثل املنظمة ا يدرقغوافية امدقمية 

ق  اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأه  إيضأأأأأأأأأ ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم اموابطة األقرقبية ملم لوم ت اجلغوافية،  - ٣6
قاالحت   امل ا ب مل  ية اجلغوافية املك نية املفتوحة، قاملنظم ت غة احلكومية ذات املوكز االسأأأأأأأتشأأأأأأأ ري مدى 

 إعم ل امدقرة امث منة ملجنة اجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأأ  ي قاالجتم عي إق اميت ُقجهت رميه  امدعوة ملمشأأأأأأأأأأأأأ ركة  
 بصفة موارب  

ق  اجللسأأأة اخل مسأأأة إيضأأأ ، ردد املسأأأتشأأأ ر األردد امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - ٣٧
  امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

، اعتمدت املجنة مشأأأأأأوقع املقور، 2018آب/إغسأأأأأأطس  ٣سأأأأأأ  سأأأأأأة امل قو ة     اجللسأأأأأأة ام - ٣8
 ( 8/10٧بصيغته املنقحة شفوي  )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 
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تحقيق التك مل اين المع  م   الجغرافي  المك ني  والمع  م   امحصةةةةةةة ئي  وغيره  من  - ح ء 
 المع  م   قا  الص  

مم جأأأأأدقل األعمأأأأأ ل   جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأ  امثأأأأأ مثأأأأأة، امل قو ة    10  امبنأأأأأد  نظوت جلنأأأأأة اخلرباء - ٣9
آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  قك إل م وقيأأأأأأأأأأأأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة ام  مة عم حتقيمل امتك مل بني امل لوم ت  2

، اميت (1)(.20/2018/11E/Cاجلغوافية املك نية قامل لوم ت ا حصأأأأأأأ اية قغة   مم امل لوم ت ذات امصأأأأأأألة )
اشرتك   تقدمله  اموايس املش رك مفويمل اخلرباء امل ا بتحقيمل امتك مل بني امل لوم ت ا حص اية قاجلغوافية 

 املك نية، قرايس جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية مألمويكتني 
ي ن ت ممثلو كل مم ريط مي ، قكوت  يفوار، قا ند، قبومندا )ب سأأأأأأأأأأأأأأأم جلنة األمم املتحدة قإ ىل بب - ٤0

، وأيرلندا، واملكسييييييملم، وامل  ك  ا رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امصأأأأأأ يد ام  ملي ألقرقب (
لعظ ى وأيرلندا الش المل ، والواليات العربمل  السعودي ، وكوبا، ومصر، والربازيل، وامل  ك  املتحدة لربيطانملا ا

مويكية، قإسأأأأأأأأأأأأرتامي ، قمجهورية كوري ، قامصأأأأأأأأأأأأني، قامسأأأأأأأأأأأأويد، قكومومبي ، قبوب  قد، قرسأأأأأأأأأأأأب ني ، املتحدة األ
 ق قمينيك ، قاألرجنتني، قكندا، قاألر إل قامسلف  قر 

امالتينية قمنطقة ق  اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه  إيضأأأأأأ ، إ ىل ببي إل إيضأأأأأأ  ممثل املجنة االرتصأأأأأأ  ية ألمويك   - ٤1
 امبحو امك رييب 

ق  اجللسة امث مثة إيض ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم املنظمة امدقمية متوحيد املق ييس، قاالحت   امل ا  - ٤2
ب مل  ية اجلغوافية املك نية املفتوحة، قاملنظم ت غة احلكومية ذات املوكز االستش ري مدى اجمللس االرتص  ي 

 ميت ُقجهت رميه  امدعوة ملمش ركة   إعم ل امدقرة امث منة ملجنة بصفة موارب قاالجتم عي إق ا
ق  اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأه ، ردد املسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - ٤٣

 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة  
 

   الخبراء امجراء التي اتختته لجن  
آب/إغسأأأطس، إ ىل ممثل اململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى  ٣  اجللسأأأة امسأأأ  سأأأة امل قو ة    - ٤٤

قإيومندا امشأأأأأأأأم مية ببي إل  ق  قرت الحمل، اعتمدت جلنة اخلرباء مشأأأأأأأأوقع املقور بصأأأأأأأأيغته املنقحة شأأأأأأأأفوي  
 ( 8/108امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 المع  م   الجغرافي  المك ني  في مج ل تنظيم األعاةي و لاعته تطبيق  - ط ء 

مم جدقل 11 آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند 2  اجللسأأأأأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة    - ٤5
قك إل م وقيأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأرإل تطبيمل امل لوم ت اجلغوافية املك نية     ل   األعم ل

، رأأدمهأأ  اموايس املشأأأأأأأأأأأأأأأأأ رك مفويمل اخلرباء امل ا بأأإ ارة (1)(.20/2018/12E/Cي قر ارهتأأ  )تنظيم األرايأأأأأأأأأأأأأأأ
 قتنظيمه   األرايي

ق  اجللسأأأأة نفسأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو ا ند ق ومندا )ب سأأأأم جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة  - ٤6
ألقرقب (، قبوب  قد، قشأأأيلي، قامسأأأويد، قكندا، قسأأأورين د  م ت اجلغوافية املك نية على امصأأأ يد ام  مليامل لو 

 قمجهورية كوري   
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ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم املنظمة امدقمية متوحيد املق ييس، قاملنظم ت  - ٤٧
تصأأأأأ  ي قاالجتم عي إق اميت ُقجهت رميه  امدعوة غة احلكومية ذات املوكز االسأأأأأتشأأأأأ ري مدى اجمللس االر
 ملمش ركة   إعم ل امدقرة امث منة ملجنة بصفة موارب  

ق  اجللسأأأأأأأة امواب ة إيضأأأأأأأ ، ردد املسأأأأأأأتشأأأأأأأ ر األردد امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - ٤8
 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم إمل ني ، 2018آب/إغسأأأأطس  ٣  اجللسأأأأة امسأأأأ  سأأأأة، امل قو ة    - ٤9
قامنمسأأأأأأأ ، ق ومندا قا ند  ق  قرت الحمل، اعتمدت جلنة اخلرباء مشأأأأأأأوقع املقور بصأأأأأأأيغته املنقحة شأأأأأأأفوي  

 ( 8/109)انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 
 

 استخدام المع  م   الجغرافي  المك ني  ألغراض التنمي  المستدام  - ي ء 
آب/إغسأأأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند  2 ق 1  اجللسأأأأأأتني امث نية قامث مثة امل قو تني يومي  - 50
سأأأأأأأأأأأأأتخداد امل لوم ت امم جدقل األعم ل  قك إل م وقيأأأأأأأأأأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأأأأأأأأأأرإل  12

، ردمه  اموايس املشأأأ رك ملفويمل ام  مل (1)(.20/2018/13E/Cاجلغوافية املك نية ألغواض امتنمية املسأأأتدامة )
 امل ا ب مل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية 

 مي ، قاملكسأأأأأأأأأأأيك، قإيومندا، قامي ب إل، ق  اجللسأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو إسأأأأأأأأأأأرتامي ، قريط - 51
قامسأأأأأأأأأأأويد، قا ند، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأأأأم مية، قكومومبي ، قامدا وك قامصأأأأأأأأأأأني، 

 قك مك ممثل االحت   األقرقيب  
على امص يد ق  اجللسة امث مثة، ردد املستش ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية  - 52

 ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
، إ ىل ممثال كل مم املكسيك قاململكة 2018آب/إغسطس  ٣  اجللسة امس  سة امل قو ة    - 5٣

مدت املجنة مشوقع املقور بصيغته املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشم مية ببي إل  ق  قرت الحمل، اعت
 ( 8/110املنقحة شفوي  )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 

 
 المع  م   والخدم   الجغرافي  المك ني  المتع ق  ا لك اعث - ك ف 

مم جدقل  1٣ آب/إغسأأأأأأأأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند 2  اجللسأأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة    - 5٤
وقيأأأأأأأأأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة بشأأأأأأأأأأأأرإل امل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية املت لقة األعم ل  قك إل م 

، ُردمت ب مني بة عم اموايس املشأأأأأأأأأأأأأأأ رك ملفويمل ام  مل امل ا ب مل لوم ت (1)(.20/2018/14E/Cب مكوارث )
 املت لقة ب مكوارث قاخلدم ت اجلغوافية املك نية 

ق  اجللسأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كوت  يفوار، قج م يك ، قامسأأأأأأأأأأويد، قإنتيغوا قبوبو ا،  - 55
قبوب  قد، قاملكسأأأأأأأأأأأأيك، ق ومندا )ب سأأأأأأأأأأأأم جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية 

، قاململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأم مية، على امصأأأأأأأ يد ام  ملي ألقرقب (، قامي ب إل ق قمينيك 
 قفونس ، قريط مي ، قكندا قاألر إل  
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، قرابطة نظم امل لوم ت MapActioممثلو كل مم منظمة  ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ببي ن ت - 56
رتص  ي قاالجتم عي احلضوية قا رليمية، قاملنظم ت غة احلكومية ذات املوكز االستش ري مدى اجمللس اال
 إق اميت ُقجهت رميه  امدعوة ملمش ركة   إعم ل امدقرة امث منة ملجنة بصفة موارب 

ق  اجللسأأأة امواب ة إيضأأأ ، ردد املسأأأتشأأأ ر األر ميمي امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - 5٧
 ة امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رش

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   

، اعتمدت املجنة مشأأأأأأأوقع املقور 2018آب/إغسأأأأأأأطس  ٣  اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ  سأأأأأأأة امل قو ة    - 58
 ( 8/111امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 المع  م   الجغرافي  البحري  - الم 

مم جدقل  1٤جلنة اخلرباء   امبند آب/إغسأأأأأأأأأأأطس، نظوت  2  اجللسأأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة    - 59
األعمأأأأ ل  قكأأأأ إل م وقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأ  مأأأأ كوة مم األمأأأأ نأأأأة ام أأأأ مأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأرإل امل لومأأأأ ت اجلغوافيأأأأة امبحويأأأة 

(20/2018/15E/C.)(1)بحوية ، ردمه  اموايس املش رك ملفويمل ام  مل امل ا ب مل لوم ت اجلغوافية ام 
ق  اجللسة نفسه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو ريط مي ، قكندا، قامنوقيج، قج م يك ، قنيوايلندا، قمجهورية  - 60

كوريأأأ ، ق ومنأأأدا، قامواليأأأ ت املتحأأأدة األمويكيأأأة، قامأأأدا وك، قاململكأأأة املتحأأأدة مربيطأأأ نيأأأ  ام ظمى قإيومنأأأدا 
 امشم مية، قبوركين  ف سو، قفيجي قإسرتامي  

 اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ببي إل إيض  ممثل املنظمة ا يدرقغوافية امدقمية  ق   - 61
ق  اجللسأأأأأأأة امواب ة إيضأأأأأأأ ، ردد املسأأأأأأأتشأأأأأأأ ر األردد امل ا بإ ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على  - 62

 امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
، اعتمدت املجنة مشأأأأأأأوقع املقور 2018آب/إغسأأأأأأأطس  ٣  اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ  سأأأأأأأة امل قو ة    - 6٣
 ( 8/112امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 نظم البي ن   والمع  م   الجغرافي  المك ني  ال طني  - ميم 

مم جدقل  15 آب/إغسأأأأأأأأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند 1  اجللسأأأأأأأأأأأة األقىل، امل قو ة    - 6٤
األعم ل  قك إل م وقيأأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأأرإل نظم امبي ن ت قامل لوم ت اجلغوافية املك نية 

 ملية   اجمل الت االجتم عية قاحلضأأأأأأأأأوية ، ردمه  مديو رسأأأأأأأأأم املم رسأأأأأأأأأة ام (1)(.20/2018/16E/Cاموطنية )
 قامويفية قم  يت لمل ب مقدرة على امصمو ، امبنك امدقيل  

ق  اجللسأأة نفسأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم إيومندا )ب سأأم جلنة األمم املتحدة ا رليمية   ارة  - 65
س، والسيييييييييييييييويد، والملاباد، وامل  ك  املتحدة ، وإثملوبملا، وبربادو امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب (

لربيطانملا العظ ى وأيرلندا الشييييييي المل ، والدالري، وب املكا، واألومنت،، ومصييييييير، والنرويس، وبووكملنا  ا يييييييو، 
، قامك مةقإل، قمجهورية ريواإل ا سأأأأأأالمية، قرندقنيسأأأأأأي ، قكومومبي ، قاألر إل، قامصأأأأأأني، قامسأأأأأألف  قر، وكندا

قرسأأأأأأأأأأب ني ، قمجهورية كوري ، قاجلمهورية امدقمينيكية، قتوف مو، قفيجي، قريط مي ، قسأأأأأأأأأأورين د، قسأأأأأأأأأأنغ فورة، 
 قإقكواني ، قك مك املوارب عم  قمة فلسطني 
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ق  اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه  إيضأأأأأأ ، إ ىل ببي إل إيضأأأأأأ  ممثل املجنة االرتصأأأأأأ  ية ألمويك  امالتينية قمنطقة  - 66
 امبحو امك رييب 

ىل ببي ن ت ممثلو رابطة نظم امل لوم ت احلضأأأأأأوية قا رليمية، قم هد ق  اجللسأأأأأأة األقىل إيضأأأأأأ ، إ  - 6٧
امبلأأأداإل األمويكيأأأة ملجغوافيأأأ  قامتأأأ ريا، قاموابطأأأة األقرقبيأأأة ملم لومأأأ ت اجلغوافيأأأة، قاالحتأأأ   امل ا بأأأ مل أأأ ية 

يت  عيت اجلغوافية املك نية املفتوحة، قاملنظم ت غة احلكومية ذات املوكز االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأ ري مدى اجمللس إق ام
ملمشأأأأأ ركة بصأأأأأفة موارب   امدقرة امث منة ملجنة  قإ ىل ببي إل إيضأأأأأ  ممثل امشأأأأأبكة األك  ملية ملب  رة األمم 

 املتحدة بشرإل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي 
ارة امل لوم ت آب/إغسأأطس، ردد املسأأتشأأ ر األر ميمي امل ا بإ  1ق  اجللسأأة امث نية امل قو ة    - 68

  اجلغوافية املك نية على امص يد ام  ملي موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
، اعتمدت املجنة مشأأأأأأأوقع املقور 2018آب/إغسأأأأأأأطس  ٣  اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ  سأأأأأأأة امل قو ة    - 69
 ( 8/11٣امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 تعزيز التع وق مع فريق خبراء األمم المتحدة المعني ا ألسم ء الجغرافي  - ن ق 

مم جدقل  16آب/إغسأأأأطس، نظوت جلنة اخلرباء   امبند  ٣  اجللسأأأأة اخل مسأأأأة، امل قو ة    - ٧0
خرباء األمم األعم ل  قك إل م وقيأأأأأأأأأ  على املجنة م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأأأأأأرإل ت زيز امت  قإل مع فويمل 

 ، ُردمت ب مني بة عم رايس امفويمل (1)(.20/2018/17E/Cاملتحدة امل ا ب ألمس ء اجلغوافية )
ق  اجللسأأأة نفسأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم كندا، قبلجيك ، قإمل ني  )إيضأأأ  ب سأأأم جلنة األمم  - ٧1

رليمية   ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب (، قامي ب إل، قامسأأأأأأأأأأأأأأأويد، قإسأأأأأأأأأأأأأأأرتامي ، املتحدة ا 
 قريط مي ، قاململكة ام وبية امس و ية قاألر إل 

 ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ممثل املجنة االرتص  ية ألفويقي  ببي إل  - ٧2
حصأأأأأأأأ ءات   ر ارة امشأأأأأأأأؤقإل االرتصأأأأأأأأ  ية ق  اجللسأأأأأأأأة اخل مسأأأأأأأأة إيضأأأأأأأأ ، ردد مديو شأأأأأأأأ بة ا  - ٧٣

  قاالجتم عية   األم نة ام  مة موجزا ب منق ط اموايسية اميت تن قمته  املن رشة 
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
، اعتمدت املجنة مشوقع املقور )انظو 2018آب/إغسطس  ٣  اجللسة امس  سة امل قو ة    - ٧٤

 ( 8/11٤، املقور امفصل األقل، امفوع ب ء
 

 استعراض أنشط  األمم المتحدة في مج ل  لاعة المع  م   الجغرافي  المك ني  - سين 
مم جدقل  1٧آب/إغسأأطس،   امبند  ٣نظوت جلنة اخلرباء   جلسأأته  اخل مسأأة، امل قو ة    - ٧5

م املتحدة     ل األعم ل  قك إل م وقيأأأأأ  عليه  م كوة مم األم نة ام  مة بشأأأأأرإل اسأأأأأت واض إنشأأأأأطة األم
 ، ردمه  مديو ش بة ا حص ءات (1)(.18/20/2018E/Cر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية )
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ق  اجللسأأأأأأأة نفسأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم سأأأأأأألوفيني  )ب سأأأأأأأم جلنة األمم املتحدة ا رليمية  - ٧6
امل لوم ت اجلغوافية املك نية ام  ملية ألقرقب (، قامسأأأويد، قاملكسأأأيك، قريط مي ، قر يوبي  )ب سأأأم املجنة   ارة 

 ا رليمية ألفويقي (، قم ميزي ، قإسرتامي  قكندا 
ق  اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه  إيضأأأأأأ ، إ ىل ببي إل إيضأأأأأأ  ممثل املجنة االرتصأأأأأأ  ية ألمويك  امالتينية قمنطقة  - ٧٧

 إعقب ذمك بي إل إ ىل به ممثل مكتب األمم املتحدة مشؤقإل امفض ء اخل رجي  امبحو امك رييب، ق 
ق  اجللسأأأأأأأأأأة اخل مسأأأأأأأأأأة إيضأأأأأأأأأأ ، ردد مديو شأأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأأ ءات موجزا ب منق ط اموايسأأأأأأأأأأية اميت  - ٧8

  املن رشة  تداقمته 
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء  
، مشأأأأأوقع املقور 2018آب/إغسأأأأأطس  ٣ اعتمدت املجنة   جلسأأأأأته  امسأأأأأ  سأأأأأة، امل قو ة   - ٧9

 ( 8/115 )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور
 

 التقرير عن  لاعة البرامج - عين 
مم جدقل  18آب/إغسأأطس،   امبند  ٣نظوت جلنة اخلرباء   جلسأأته  اخل مسأأة، امل قو ة    - 80

رة امربامج قاملسأأأ ال املتصأأألة بلجنة األعم ل  قإ ىل مديو امشأأأ بة ا حصأأأ اية بتقويو شأأأفوي عم إنشأأأطة ر ا
اخلرباء، مب    ذمك تقييم احل جة رىل قيأأأأأأأأأأأأأع إقموي ت مل ديد مم األنشأأأأأأأأأأأأأطة املدعومة مم األم نة ام  مة، 
قإعوب،     ا امسي ق، عم امتزاد املجنة ب مرتكيز على تنفي  إنشطته  قيم إل حتسني امتنسيمل قاالتس ق 

مم املضأأأأأأأأأأأأأأأي رأأدمأأ    خطأأة ر ارة امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة على    تنفيأأ  أأ  متمكني األمأأ نأأة ام أأ مأأة
 ام  ملي   امص يد

 
 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء  

، مشأأأأأوقع املقور 2018آب/إغسأأأأأطس  ٣اعتمدت املجنة   جلسأأأأأته  امسأأأأأ  سأأأأأة، امل قو ة    - 81
 ( 8/116)انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 
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 الفصل الث لث
جةةةدول األعمةةة ل المؤقةةةت ل ةةةدوعة التةةة سةةةةةةةةةةعةةة  ل جنةةة  الخبراء المعنيةةة  اةةةالاعة   

 المع  م   الجغرافي  المك ني  ع ى الصعيد الع لمي، وم اعيد انعق له  
  

مم  19،   امبند 2018آب/إغسطس  ٣نظوت جلنة اخلرباء   جلسته  اخل مسة، امل قو ة    - 82
مم األم نة ام  مة تتضأأأأأأمم مشأأأأأأوقع جدقل األعم ل املؤرت  جدقل األعم ل  قك إل م وقيأأأأأأ  عليه  م كوة

 (  قإ ىل مديو ش بة ا حص ءات ببي إل استهاليل E/C.20/2018/CRP.3ملدقرة امت س ة ملجنة اخلرباء )
ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأ ، إ ىل بيأ نأ ت ممثلو كأل مم اململكأة املتحأدة مربيطأ نيأ  ام ظمى قإيومندا  - 8٣

 امشم مية، قبلجيك ، قامسويد، قإسرتامي ، قامدا وك، قإيومندا، ق ومندا، قامك مةقإل، قريط مي  قبوركين  ف سو  
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
آب/إغسأأأأأأطس جدقل األعم ل املؤرت  ٣ته  اخل مسأأأأأأة، امل قو ة   إروت جلنة اخلرباء   جلسأأأأأأ - 8٤

مدقرهت  امت سأأأ ة، قعهدت رىل املكتب مبهمة تبسأأأيطه ققيأأأ ه   صأأأيغته امنه اية  قرورت املجنة إيضأأأ  إإل 
 توصي اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي ب ملوافقة عليه )انظو امفصل األقل، امفوع إمو( 

جلنة اخلرباء إإل توصأأأأأي اجمللس االرتصأأأأأ  ي قاالجتم عي ب قد امدقرة ق  اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، رورت  - 85
 2019آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  9رىل  ٧امتأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأة ملجنأأأأة   مقو األمم املتحأأأأدة   نيويورك   امفرتة مم 

 امفصل األقل، امفوع إمو(  )انظو
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 الفصل الرااع
 تقرير لجن  الخبراء عن لوعته  الث من    

  
مم  20آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأطس،   امبند  ٣جلسأأأأأأأأأأأأأأته  اخل مسأأأأأأأأأأأأأأة، امل قو ة   نظوت جلنة اخلرباء    - 86

 األعم ل   جدقل
(، E/C.20/2018/L.1ق  اجللسأأأة نفسأأأه ، عوض املقور مشأأأوقع تقويو املجنة عم  قرهت  امث منة ) - 8٧

 رىل ج نب قررة غة رمسية تتضمم مش ريع املقورات  
 ق  اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ممثل سنغ فورة ببي إل  - 88
 

 امجراء التي اتختته لجن  الخبراء   
، مشأأأأأأوقع 2018آب/إغسأأأأأأطس  ٣اعتمدت جلنة اخلرباء   جلسأأأأأأته  امسأأأأأأ  سأأأأأأة، امل قو ة    - 89

    ذمك مشأأأأأأأأأأأأ ريع املقورات اموار ة فيه، بصأأأأأأأأأأأأيغته  املنقحة شأأأأأأأأأأأأفوي  ، امتقويو عم إعم ل  قرهت  امث منة، مب
  قعهدت رىل املقور مبهمة تبسيطه ققي ه   صيغته امنه اية، بدعم مم األم نة ام  مة 
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 الفصل الخ مس
 تنظيم الدوعة   

  
 افتت ح الدوعة ومدته   - ألف 

  مقو األمم  2018آب/إغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  ٣رىل  1عقدت جلنة اخلرباء  قرهت  امث منة   امفرتة مم  - 90
 املتحدة   نيويورك  قعقدت املجنة ست جلس ت )مم األقىل رىل امس  سة(  

 
 انتخ ب أعض ء المكتج  - ا ء 

آب/إغسأأأطس، إعضأأأ ء املكتب  1انتخبت جلنة اخلرباء ب متزكية،   جلسأأأته  األقىل، امل قو ة    - 91
 امت مية إمس   م: 
 :امو س ء املش ركوإل

   قريم بورم نيي ) ومندا( 
  يل بنغدي )امصني( 
 فون إل غي ريسةي )امك مةقإل( 

  :املقور
 م ك رين  بةيز غ رسي  )شيلي( 

 
 جدول األعم ل وتنظيم األعم ل  - جيم 

آب/إغسأأأأأأأأأأأأطس، جدقل إعم    املؤرت،  1 قو ة   إروَّت جلنة اخلرباء   جلسأأأأأأأأأأأأته  األقىل، امل - 92
   ق  م  يلي جدقل األعم ل: E/C.20/2018/1بصيغته اموار ة   امو يقة 

 انتخ ب إعض ء املكتب  - 1 
 رروار جدقل األعم ل قمس ال تنظيمية إخوى  - 2 
 م ت اجلغوافية املك نية  ت زيز ر ارة امل لو  - ٣ 
رسأأأأأأأأأأأأأأأه د املج إل ا رليمية قاألفورة املوايأأأأأأأأأأأأأأأي ية   اخلطة املت لقة ب مل لوم ت اجلغوافية  - ٤ 

 املك نية على امص يد ام  ملي  
 ا ط ر املوج ي اجليو يسي ام  ملي   - 5 
   حتديد املواييع ام  ملية األس سية ملبي ن ت اجلغوافية املك نية - 6 
االجت   ت   امرتتيب ت املؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأية اموطنية     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية  - ٧ 

 ام  ملي   على امص يد
 األطو امق نونية قامسي س تية، مب    ذمك املس ال املتصلة ب مبي ن ت املوج ية   - 8 
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 ة على امص يد ام  ملي  تنفي  قاعتم   م  ية ملدقااو امل نية ب مل لوم ت اجلغوافية املك ني - 9 
حتقيمل امتكأأ مأأل بني امل لومأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة قامل لومأأ ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ايأأة قغة أأ  مم  - 10 

 امل لوم ت ذات امصلة  
 تطبيمل امل لوم ت اجلغوافية املك نية     ل تنظيم األرايي قر ارهت    - 11 
 استخداد امل لوم ت اجلغوافية املك نية ألغواض امتنمية املستدامة   - 12 
 امل لوم ت قاخلدم ت اجلغوافية املك نية املت لقة ب مكوارث   - 1٣ 
 امل لوم ت اجلغوافية امبحوية   - 1٤ 
 نظم امبي ن ت قامل لوم ت اجلغوافية املك نية اموطنية   - 15 
 األمم املتحدة امل ا ب ألمس ء اجلغوافية   ت زيز امت  قإل مع فويمل خرباء - 16 
 است واض إنشطة األمم املتحدة     ل ر ارة امل لوم ت اجلغوافية املك نية   - 1٧ 
 امتقويو عم ر ارة امربامج   - 18 
 جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة امت س ة ملجنة اخلرباء قمواعيد ان ق      - 19 
  قرهت  امث منة تقويو جلنة اخلرباء عم  - 20 

ق  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأأ ، إروَّت جلنأأة اخلرباء تنظيم إعمأأ ل امأأدقرة، بأأ مصأأأأأأأأأأأأأأأيغأأة اموار    امو يقأأة  - 9٣
E/C.20/2018/2   

 
 الحض ع - لال 

ممثلني  5 األعض ء ق قمة مم امدقل  88ممثال مم  ٣11مش رك ، مم بينهم  ٤28حضو امدقرة  - 9٤
ممثال ملؤسأأأأأسأأأأأ ت ت ب ة ملنظومة األمم املتحدة،  112مم  قمتني مم امدقل غة األعضأأأأأ ء  قحضأأأأأو إيضأأأأأ  

طالع على قمواربوإل عم منظمأأ ت حكوميأأة  قميأأة قمنظمأأ ت غة حكوميأأة قمنظمأأ ت إخوى  قملكم اال
: رأأأأأأأأ اأأأأأمأأأأأأأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ركأأأأأني عأأأأألأأأأأى املأأأأأورأأأأأع امشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأكأأأأأي مأأأأألأأأأأجأأأأأنأأأأأأأأة اخلأأأأأرباء عأأأأألأأأأأى امأأأأأ أأأأأنأأأأأواإل امأأأأأتأأأأأأأ يل

http://ggim.un.org/ggim_committee.html   
ق عت جلنة اخلرباء إيضأأأ  املنظم ت امت مية رىل املشأأأ ركة   إعم ل امدقرة بصأأأفة موارب:  موعة   - 95

AAM Group ؛ مؤسأأأأسأأأأة ريوب   ملصأأأأن ع ت امدف عية قامفضأأأأ اية؛ رابطة صأأأأن ع ت امتكنوموجي  اجلغوافية
؛ رابطة نظم امل لوم ت احلضوية قا رليمية؛ Bentleyنمس قية مل لود؛ مؤسسة املك نية، ا ند؛ األك  ملية ام

؛ ConsultingWhere ؛ موكز امقوانني قامسأأأي سأأأ ت املك نية؛ ج م ة كومومبي ؛ مؤسأأأسأأأةCatapultمؤسأأأسأأأة 
؛ م هد بوث امنظم e-Geos؛ مؤسسة Earth-i؛ مؤسسة DigitalGlobe؛ مؤسسة DataWorldمؤسسة 

؛ منظمة قس اط ا عالد قاالتص الت Geomaresطة األقرقبية ملم لوم ت اجلغوافية؛  ار امنشو امبي ية؛ امواب
؛ مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة اخلدم ت االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأ رية مإل ارة امشأأأأأأأأ ملة ملموار  GeoThingsاجلغوافية املك نية؛ مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة 

(GRMC ؛ مؤسأسأة)GroundTruth ؛ إم نة امفويمل امل ا بوصأد األرض؛ مؤسأسأةHexagon Geospatial 

Geosystems ؛ مؤسأأأسأأأةIIC Technologies ؛ اموابطة امدقمية ملجيو يسأأأي ؛ مؤسأأأسأأأةKokusai Kogyo ،
؛ مؤسأأأسأأأة MapAction؛ مؤسأأأسأأأة Location Internationalامي ب إل؛ ج م ة موفم امك  وميكية؛ مؤسأأأسأأأة 
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Mapbox ؛ جأأ م أأة املكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأك اموطنيأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتقلأأة؛ احتأأ   اخلأأدمأأ ت اجلغوافيأأة املكأأ نيأأة املفتوحأأةOpen 

Geospatial Consortium ؛ مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأةOracle ؛ م هد امبلداإل األمويكية ملجغوافي  قامت ريا؛ مؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأة
PASCO؛ قج م ة ميالنو مل لود امتطبيقية Politecnico di Milano ؛ مؤسسةPrecisionHawk ؛ مؤسسة

Riegl ؛  ار نشأأوTaylor and Francis Group ؛ مؤسأأسأأةTer Haar Geoinnovationد ؛ ج م ة تكسأأ 
 Tim Trainor(، كوربود كويسأأأأأأأأأأيت؛ مؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأة Texas A&M Universityمل لود امزراعية قامليك نيكية )

Consultant ؛ مؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأةTomTom ؛ مؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأةTrimble ؛ ج م ة م يم؛ ج م ة ِملبورإل؛ ج م ة نيو
؛ اجمللس ام أأأ ملي University of Twenteبوانسأأأأأأأأأأأأأأأويأأأك؛ جأأأ م أأأة اجلمهوريأأأة، إقرقغواي؛ جأأأ م أأأة توينيت 

 ن ع ت امتكنوموجي  اجلغوافية املك نية مص
 

 ال ث ئق -ه ء  
ملكم االطالع على امو  امل امل وقية على جلنة اخلرباء    قرهت  امث منة   املورع امشبكي ملجنة   - 96
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