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 بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالميلجنة الخبراء المعنية  

 الدورة الحادية عشرة 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  7البند 
المكانية ألغراض  استتتتخدال المعلومات الجغرافية  

 التنمية المستدامة 

   
 استخدال المعلومات الجغرافية المكانية ألغراض التنمية المستدامة   

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
تتشــــــــــــــمة األمـاـنه التـامـه ـن ا توجـء انتـعاة لإـنه اللبماو المتنـجه ـنة ارة المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه  

التقميم الـي  أعـدـتء األمـاـنه ـنا مــــــــــــــتماك من الاميع التـامـ  المتن  ـنالمت ومـا  ع ى الصــــــــــــــتـيد التـالم   لى  
ــتدامه،   ــما  أ داة التنمجه المســــ ــتمك وين الولا   المتن  نمؤمــــ الإ ما جه الم انجه التانن لاميع اللبماو المشــــ

د ا لإ ــ ه الت  تتتفي ــع جه  ا  الصـــــــــــ ا وفا  قل    الصـــــــــــــاحه الشـــــــــــ ــيتا  نال  ه الت  ق دي  نه اللبماو  والي  ســـــــــــ
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/ ــدعــوية  لــى مـــــ ــه  والــ ــإــنـــــ  .)

ــ له توا م المت وما  ا ــ ا الإفو  المبيوله لمتالإه مسـ لإ ما جه  اإلحاطه ع ما نالتقميم واإلعماب عن آرائفا نشـ
الم انجه وتطبجقفا     نتاج مؤمـما  أ داة التنمجه المسـتدامه، و   اجاو ور ـد تحقاع المبدأ المئجسـ  للطه  

 ، المتمث     عدا تمك أ  أحد خ ف الملب.2030التنمجه المستدامه لتاا 

 
 موجز التقرير   

ــجا       ــمة المتقو ة ا تما ـــــ ــبتمبم أي و  4آب/أغســـــــطس و   27و  26    ورتفا التامـــــ ، 2020ل/ســـــ
، اـلي  رحـبت  ـجء ـنالتقميم اـلي  أعـدـتء األمـاـنه التـامـه ـنا مــــــــــــــتماك من 105/10اتلـي  لإـنه اللبماو المقمر  

الاميع التـامـ  المتن  نـالمت ومـا  الإ ما جـه الم ـانجـه التـانن لاميع اللبماو المشــــــــــــــتمك وين الولـا   المتن  
،  2021-2020ه ع ما نلطه عم  الاميع التام  ل اتمة نمؤمــــــما  أ داة التنمجه المســــــتدامه. وأحاطت ال إن 

ورحبت وو ــــن خميطه الطميع الإ ما جه الم انجه أل داة التنمجه المســــتدامه ونشــــم ا    المســــتقب  وو ــــافا 

 

 * E/C.20/2021/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session/
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/1
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وســــــي ه لدعم الدول األع ــــــاو    تحســــــين تطبيع المت وما  الإ ما جه الم انجه وعم جا  ر ــــــد األر  من 
ت ال إنه أي ـــــــا نالإفو  المبيوله لدعم وو ـــــــن نااا المت وما  الموحد لمعا رة أج   نتاج المؤمـــــــما . ونو 

أ داة التنمجه المســــــــــــتدامه، نلجا ة األمم المتحدة والقطاف اللاا، وو ــــــــــــاء نفإا لمناومه جامته، ي ــــــــــــم 
لى منصــا  ومما ب وجانا  موقوقه وآمنه وممنه وقاو ه ل توســجن، تســاعد الدول األع ــاو    جفو  ا المامجه  

تناول أولويا  التنمجه الوطنجه ور ـــد أ داة التنمجه المســـتدامه واإلوا  عنفا ناســـتلداا المت وما  الإ ما جه  
 الم انجه المتكام ه وعم جا  ر د األر  واإلحصاوا  وغيم ا من المصا ر الإديدة ل بجانا .

ه الطميع الإ ما جه  ويت ــمن التقميم مت وما  عن أنشــطه الاميع التام ، نما     لع و ــن خميط 
الم ـانجـه أل ـداة التنمجـه المســــــــــــــتـدامـه. والفـدة من خميطـه الطميع  و  وما  اجمـه الـدعم الـي  قـدمـء الاميع 
التام  نالات   لى  ميع اللبماو المشتمك وين الولا   المتن  نمؤمما  أ داة التنمجه المستدامه، والولا   

ته ل مت وما  الإ ما جه الم انجه والمت وما  الماعجه، والدول األع ـــــاو. ويت ـــــمن التقميم   أي ـــــا رويه موســـــي
القائمه ع ى المواقن الت  يتتين ا عتماة وفا وقبولفا لبجانا  رســـــــــــــمجه ألغما  أ داة التنمجه المســـــــــــــتدامه  
ومؤمـــــــــماتفا التالمجه. ولاإل ـــــــــا ه  لى  لع، يصـــــــــف التقميم الإفو  المبيوله والتقدا المحم  لكااله أا تا   

الـدوائم المتنجـه نـالمت ومـا  الإ ما جـه الم ـانجـه ع ى الصــــــــــــــتيـد التـالم  متوائمـه من تنايـي خطـه    مســـــــــــــــا مـه
د نالمت وما  الإ ما جه الم انجه    الإفو  2030 عاا ، ويســــــ ل ال ــــــوو ع ى الاما المتاحه لك  ي ســــــتممــــــا

 األوسن نطاقا المامجه  لى  عم التنمجه المستدامه ع ى الصتيدين التالم  والمح  .
 


