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جلنــا ااــااع امل نإــا ــعدامة امل ل مـــا
اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي

الدومة ااام ا
نإ ي مك 7-5 ،آب/أغ طس ٢٠١5
البند  ١٢من جدول األعمال املؤقت*
تن إق أنشطا األمم املتحدة املت لةا ـعدامة
امل ل ما اجلغرافإا املكانإا

تن إق أنشطا األمم املتحدة املت لةا عدامة امل ل ما

اجلغرافإا املكانإا

مذكّرة من األمانا ال اما
تتشـــرأل األمانـــا ال امـــا ـــجلن ت جـــ نعـــر جلنـــا ااـــااع امل نإـــا ـــعدامة امل ل مـــا
اجلغرافإا املكانإا علـى الصـ إد ال ـاملي إىل تةريـر وومقـا م ل مـا أساسـإا أعـداا االكـتراك
األمانـــا ال امـــا وفريـــق األمـــم املتحـــدة ال امـــو امل ـــر امل ل مـــا اجلغرافإـــا وفريـــق ءـــااع
األمــم املتحــدة امل ــر األاــاع اجلغرافإــا ومكتــا األمــم املتحــدة لشــؤون الرجــاع ااــامجي
وميكــــن االطــــلى علــــى التةريــــر اللغــــا الــ ـ قــــدم هبــــا فةــــع ا امل قــ ـ الشــــبكي للجنــــا
( )http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنا ااـااع مـدع ة إىل ااطاطـا علمـا ـالتةرير
وومقــا امل ل مــا األساســإا ،وااعــراب عــن آمابشــا شــجلن ســبو ا ــم الــدعم املةــدم مــن
الـدوابر امل نإـا امل ل مـا اجلغرافإـا املكانإـا علــى صـ إد األمـم املتحـدة إىل أصـحاب املصــلحا،
و شــجلن الطريةــا ال ـ ميكــن هبــا اــاا الــدوابر امل نإــا ا ـ الت ــمإا اجلغرافإــا أن ت ــشم
شكو أفجو ا األنشطا ال تجطل هبا اللجنا
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م جز التةرير
ا الــدومة الرا ــا الـ عةــداا جلنــا ااــااع امل نإــا ــعدامة امل ل مــا اجلغرافإــا املكانإــا
علــى الص ـ إد ال ــاملي نإ ي ـ مك ا الرتــرة مــن  6إىل  8آب/أغ ــطس  ،٢٠١4اختــذ اللجنــا
الةرام  ، ١١٢/4الذي أعر ت فإـ عـن تةـديرلا لرريـق األمـم املتحـدة ال امـو امل ـر امل ل مـا
اجلغرافإا وفريق ءااع األمم املتحدة امل ر األااع اجلغرافإا علـى م ـاهتااما ا تن ـإق أنشـطا
األمـم املتحــدة املتصـلا امل ل مــا اجلغرافإـا املكانإــا وكـدد علــى اـرومة م اصــلا تن ــإق
األنشطا ال يجطل هبا أعجاع الرريق ال امو داءو منع ما األمم املتحدة وءامجشـا ا اـال
امل ل ما اجلغرافإا املكانإا ،وت اإح األدوام وامل ؤولإا ا تلك األنشطا ،ومطبـت هشـ د
التن ــإق الــ يبــذرا الرريــق ال امــو هبــدأل كنــا التجــز وكرالــا ف الإــا اســت دام املــ امد
الشــحإحا ملنع مــا األمــم املتحــدة ،وكــج ت الرريــق ال امــو علــى تكعإـ تلــك اجلشـ د ،مـ
مراعــاة الب ــد ااقلإمــي ،وعلــى ال مــو ا لــذا الصــدد عــن كعــا م ـ أمانــا إدامة امل ل مــا
اجلغرافإـا املكانإــا علــى النطـامل ال ــاملي ،ودعــت الرريــق ال امـو إىل تةــد تةريــر إىل اللجنــا ا
دوماا املةبلا
واســـتجا ا لطلـــا جلنـــا ااـــااع ،يتنـــاول التةريـــر وومقـــا امل ل مـــا األساســـإا
ال صـ األنشــطا الـ ااــطل هبــا فريــق األمــم املتحــدة ال امــو امل ــر امل ل مــا اجلغرافإــا،
وفريق ءااع األمم املتحـدة امل ـر األاـاع اجلغرافإـا ،ومكتـا األمـم املتحـدة لشـؤون الرجـاع
ااامجي من أجو زيادة تكعإ التن إق فإما م الـدوابر امل نإـا امل ل مـا اجلغرافإـا املكانإـا
ا األمم املتحدة
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