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 اجلغرافية املكانية على الصعيد العامليجلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات 
 الدورة التاسعة

 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

 إسهام اللجان اإلقليمية واألفرقة املواضيعية
اجلغرافيةةة املكةةانيةةة على يف اخلطةةة املتعل ةةة وملعلومةةات 

 الصعيد العاملي
  

إسةةةةةةةةةةهام اللجان اإلقليمية واألفرقة املواضةةةةةةةةةةيعية يف اخلطة املتعل ة وملعلومات   
 اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
ا ناا ننو ادااة املهنيو ت ارة امله وما   انغاافيو املكانيو ع ى  تتشـــــــــــــام األمانو الهامو  جل توجخلرب

الصـــــــــهيد الهاملر ر  التمايا املتاـــــــــمن ريـــــــــقاما  ال عاجل ا ق يميو واألفاقو املوا ـــــــــيهيو   ادطو املته مو 
ابمله وما  انغاافيو املكانيو ع ى الصهيد الهاملر، وهو ييتاح ابل غو اليت ُقدخلربم هبا فمط ع ى املوقع الشبكر 

(. وال عنو /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/9th-sessionذي الصــــــــــــــ و ل عنو ادااة  
 واملوا ـــــيهيمدعوة ر  ا حاطو ع ما ابلتمايا ور  ربداة آرائقا بشـــــ جل يـــــا عمإل ال عاجل ا ق يميو واألفاقو 

 ورجنازاهتا.
 ريرموجز الت   

يمدم التمايا مه وما  عن ريـــــــــــقاما  ورجنازا  ال عاجل ا ق يميو واألفاقو املوا ـــــــــــيهيو التســـــــــــهو  
التاليو: ال عنو ا ق يميو   ارة امله وما  انغاافيو املكانيو لألمم املتحدة ع ى الصـــهيد الهاملر املهنيو ايـــيا 

تحدة ل مه وما  انغاافيو املكانيو ع ى الصـــــــــــــــهيد واحمليط اهلا ئ؛ وال عنو ا ق يميو املهنيو ت ارة األمم امل
الهاملر لصـــــــــــا  األمايكتا؛ وال عنو ا ق يميو ملبا رة األمم املتحدة   ارة امله وما  انغاافيو املكانيو ع ى 

انيو الصـــــــــــــــهيد الهاملر املهنيو  فايميا؛ وال عنو ا ق يميو ملبا رة األمم املتحدة   ارة امله وما  انغاافيو املك
ع ى الصـــــــــــــــهيــد الهــاملر املهنيــو  ورواب؛ وال عنــو ا ق يميــو ملبــا رة األمم املتحــدة   ارة امله ومــا  انغاافيــو 
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املكانيو ع ى الصهيد الهاملر املهنيو ابلدول الهابيو؛ وانمهيا  انغاافيو املكانيو ملبا رة األمم املتحدة بش جل 
لصــــــــهيد الهاملر؛ والشــــــــبكو األما ايو ملبا رة األمم املتحدة بشــــــــ جل ر ارة امله وما  انغاافيو املكانيو ع ى ا

ر ارة امله وما  انغاافيو املكانيو ع ى الصـــهيد الهاملر؛ وةـــبكو المطا  ادار ملبا رة األمم املتحدة بشـــ جل 
 ر ارة امله وما  انغاافيو املكانيو ع ى الصهيد الهاملر؛ وةبكو مناومو األمم املتحدة.

مايا مه وما  عن أنشــــطو ورجنازا  ال عاجل ا ق يميو واألفاقو املوا ــــيهيو من  الدورة ويتاــــمن الت 
، مبا يشــــــــمإل 2018آب/أغســــــــطس  3ر   1الثامنو ل عنو ادااة، اليت عمد    نيويورك،   الفرتة من 

حملو عامو االجتماعا  وح ما  الهمإل ا ق يميو اليت ُعمد    الفرتة با الدورا . ويمدم التمايا أياـــــــــــا 
عن عم قا   اجملاال  التاليو:  أ( التنميو املســـــتدامو؛  ب( ا طار املتكامإل ل مه وما  انغاافيو املكانيو؛ 
 ج( ر ارة األرا ـــــــر وتنايمقا؛   ( ااد من كاطا الكوارا؛  ض( املوا ـــــــيع الائيســـــــيو ل بيا   انغاافيو 

فيو املكانيو؛  ز( األطا المانونيو والســـــــــــــــيايـــــــــــــــاتيو؛ املكانيو؛  و( تكامإل امله وما  ا حصـــــــــــــــائيو وانغاا
التهاوجل وتطويا المدرا  ع ى الصــهيدين ا ق يمر والدو ؛   ( ا طار املاجهر انيو يســر الهاملر؛   ح(

 ي( امله وما  انغاافيو املكانيو البحايو؛  ك( املسائإل والتحداي  ذا  األولويو؛  ل( ادطط واملنايبا  
نقو  الااميو ر  و ـــــع سي تنســـــيمر أمثا تنايما وايـــــتدامو  يُتبع   أنشـــــطو ر ارة امله وما  املمب و؛  م( ا

 انغاافيو املكانيو   مناومو األمم املتحدة.
 


