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املكانية  املعلومات اجلغرافيةجلنة اخلرباء املعنية إبدارة 
 على الصعيد العاملي

 الدورة التاسعة
 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 16البند 
التعاااااااور م  فرء  ألرباء اتمد املت اااااادة 

 املعين ابتمساء اجلغرافية
   

 التعاور م  فرء  ألرباء اتمد املت دة املعين ابتمساء اجلغرافية  
  

 مذكرة من اتمانة العامة  
 

خل انتباع ينج اارا  امل نيج  اارة امل  وماا اي ماىيج امل انيج ع     تتشــــــــــــــمة األمانج ال امج اه توج ا
دة امل ين ابألمسا  اي ماىيج عن ت زيز  اارة الصـــــــــــــــ يد ال املذ  أ التفميم الاء أعدع ىميح  را  األمم املتح

امل  وماا اي ماىيج امل انيج، والاء ستتاح  م انيج االطالع ع يخل ابل  ج اليت سُيفدم هبا ىفط ع   الصفحج 
(. /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/9th-session) الشـــب يج  اا الصـــ ج ل ربنج اارا 

حتيط ع ما ابلتفميم وأه ت مب عن آرائها بشـــــــــــــــنه ايهوا الت اونيج اليت يبا ا ىميح  وال ربنج مدعوة  أ أه
 اارا  ىيما يت  ح  اارة امل  وماا اي ماىيج امل انيج، مبا يف  لك توحيد األمسا  اي ماىيج.

 
 موجز التقرءر  

 آب/ 3 أ  1اختــــــاا ينــــــج اارا ، يف اورملــــــا الوــــــامنــــــج امل فواة يف نيويورك يف الف ة من  
، الاء أشااا ىيخل ابيهوا اليت يبا ا ىميح اارا  من أجل بنا  عالقج 8/114، املفمر 2018 أغسطس

ق اح الداعذ  أ منف ج متباالج مع ينج اارا ، وحتديد بنوا ال مل الت اوين. ورحبت ال ربنج أيضـــــــــــــــا ابال
 نشـــــا  ىميح اتصـــــال ي  ال بتحديد عالقاا ال مل التنفيايج وتنســـــيح ال مل الت اوين املســـــتفب ذ. وُأشـــــيد 

بشـــــــنه تن يم  2018/2أيضـــــــا ابلفميح لتحديوخل عم ياتخل  شـــــــيا مع قمار اا س االقتصـــــــااء واالجتماعذ 

 

 * E/C.20/2020/1 
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وأســــــــــــاليت عم خل يف املســــــــــــتفبل، واق حت ال ربنج لف مســــــــــــنلج  ميع اجتماعاا الفميح يف موقع الفميح 
 مش ك كإجما  مم ن لتحفيح وىوراا يف الت اليال ومزيد من الت امل.

وي مض ىميح اارا  يف التفميم ما اضــط ع بخل من أنشــطج ع   الصــ يدين ال املذ والوطين يف  طار  
جهواع املباولج ل ت اوه بشـــــــــــــــنه املفمراا اليت اختاملا ينج اارا  يف اورملا الوامنج وتنفيا  اع املفمراا. 

م تت ىميح اارا  بني  2018ويتضــــــــــمن التفميم م  وماا عن االجتماع الاء ُعفد يف آب/أغســــــــــطس 
وم تــت ينــج اارا ، واــج عــامــج عن الفماراا اليت اختــا ــا الفميح يف اورتــخل األوأ، امل فواة يف الف ة من 

، وكاه من بني قماراملا المئيسيج أه يضط ع بوضع مشموع  طج 2019أاير/مايو  3نيساه/أبميل  أ  29
خل وتوقيتخل إلعداا وتفدمي التفاريم الفطميج، واســت ماض اســ اتيربيج وبمجمع عمل، من أجل اســت ماض  جما ات

م، يســـــ  ط يقماراا ايم يج ال امج واا س االقتصـــــااء واالجتماعذ ن ما لصـــــ تها اعمال الفميح. ويف التفم 
الفميح الضــــــو  أيضــــــا ع   املبااراا الت اونيج اليت بدأ ا مع ات ال ا يااا اي وميج الدوليج، مبا ىيها ينج 

  ، و ططخل ل ن م يف سبل الت اوه املم نج األ مى.اارا
 


