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 الجغرافيةة  المعلومةةا  بةةادا   المعنيةة  الخبراء لجنةة 
 العالمي الصعيد على المكاني 

 المعلوما   إدا  
 الثامن  الدو  

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 
    المكاني  الجغرافي  المعلوما  إدا   تعزيز

 المكاني  الجغرافي  المعلوما  إدا   تعزيز  
 

  العام  األمان  من مذكر   
تتشـــــــــــــام األمانت ال امت جلنة توجا ناا ننت اإدار امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة   

اليت قدم هبا الصــ يد ال املإ  ا التيايا املت ةب جلت زيز   ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت، ال س تــيتال جلالةةت 
 (/http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session) ليط عة  املوقع الشب إ لةجنت اإدار

اليت مي ن هبا وننت اإدار مدعوة  ا اإلحاطت عةما جلالتيايا و ا  جلدار رأيها جلشـــــــــــــــنة ال ي يت  
لةدوائا امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة  الصــــــــ يد ال املإ أة تســــــــا م جلنشــــــــا    ت زيز   ارة 

 امل ةوماك انةااليت امل انيت لصاحل الدول األعضار.
 

 التقرير  موجز  
آب/أغســـطس  ٤ ا  ٢اخت ك ننت اإدار    ورهتا الســـاجل ت، امل يو ة   نيويورك   ال مة من  
، ال س رحبت ليا جلانهو  اليت تب هلا األمانت ال امت وامل تب املوتع لةجنت الختاذ ٧/١٠١، امليار ٢٠١٧

جلشــنة  ٢٠١٦/٢٧اإلجااراك ال مةيت واالتـــماتيجيت من أجن تن ي  قاار ا ةس االقتصـــا س واالجتماعإ 
لمتيباك املؤتـــــــــــــــســـــــــــــــيت املت ةيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت. وات يت الةجنت عة  أة اإلطار ت زيز ا

يشــــــــــ تن ماج ا لتحديد أولوياك عمن الةجنت ووتــــــــــيةت  مةموتــــــــــت  ٢٠٢١-٢٠١٧االتــــــــــماتيجإ لة مة 
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لةجــاة تن يــ  اإلطــار  ا أقصـــــــــــــــ  حــد عن طايب تيــد  الــدعم  ا ا لةت ايف جلــنعمــاهلــا. واقمحــت  يــا ة
 اإلقةيميت واأللاقت املواضي يت وغري ا من انهاك امل نيت.

وتيدم األمانت ال امت   التيايا، ال س أعد مبســــــاعدة من امل تب املوتــــــع، م ةوماك عن انهو   
املبـ ولت الختاذ اإلجااراك ال مةيـت واالتـــــــــــــــماتيجيـت من أجن تن يـ  الياار وت زيز   ارة امل ةوماك انةااليت 

، ٢٠٢٢-٢٠١٨يت ل ائدة الدول األعضــــــار. وي ات   التيايا  طار اتــــــماتيجإ مســــــت من لة مة امل ان
 ا جانب جلياة جلالطاائب وانهو  الااميت  ا مت ني الةجنت من احلصـــــــــــــــول عة   عم ألضـــــــــــــــن من اهلي ن 

ؤمتا األمم اإلقةيمإ لةجنت ومن الةجاة اإلقةيميت. وجلاإلضالت  ا ذلك، يتضمن التيايا ت اصين عن عيد م
 ا  ١٩املتحدة ال املإ لةم ةوماك انةااليت امل انيت    يينغ، مبياط ت جيجيانغ، الصــــــــــــني،   ال مة من 

الطايب  ا عامل ألضــــن من ”. وتــــي وة   ا املؤمتا، وموضــــوعا الشــــامن٢٠١٨تشــــاين الناف/نولمد  ٢١
أصـــــــحاب املصـــــــةحت مالت عة  أرلع مســـــــتو   ، حدثا  عامليا  جيمع جلني“خالل امل ةوماك انةااليت امل انيت

مل انت امل ةوماك انةااليت امل انيت وضــماة االتــت ا ة منها عة  أوتــع نطاىف وجلنو  قدر، مبا تدم التنميت 
 االجتماعيت واالقتصا يت والبيئيت.

 
 


