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 المةلومةةةا لجنةةةل الاء ال المةنبةةةل  ةةة دا   
 الجغ افبل المكانبل على الصةبد الةالمي

 الدو   الثامنل
 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١7البند 
اسةةتة اأ شنةةةألل اامم المتفد  في مجا  

    المكانبلإدا   المةلوما  الجغ افبل 
 استة اأ شنةألل اامم المتفد  في مجا  إدا   المةلوما  الجغ افبل المكانبل  

  
 مذك   من اامانل الةامل  

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

األمم املتحدة يف جمال ا ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت، اســـت اان أنشـــطت  الصـــ يد ال املىل ال الترايا عن
ل نــا لرء عة  املوق  الشـــــــــــــــب ىل لة نـــت اإدار    /http://ggim.un.orgالــ س ســـــــــــــــيتـــاا جلــالةةـــت الا قــيدل

meetings/GGIM-committee/8th-Session/ عةمـــا جلـــالترايا وال (. وننـــت اإدار مـــدعوة ال ا  ـــا ـــت
اجلدار آرائها جلشـــــــــــــــنة الســـــــــــــــبع الا إ ن أة تتب ها الدوائا امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة  
الصــــ يد ال املىل لةمســــا ت جلنشــــاا يف التنســــيا الا ال لملنشــــطت انةااليت امل انيت امل ــــطة  نا يف مناومت 

 األمم املتحدة.
 

 موجز التق ي   
، اعتمدك ٢٠١7آب/أغســــــطس  ٤ال  ٢الدورة الســــــاجل ت امل رو ة يف نيويورك يف الا ة من يف  

ال س ر بت ليا جلترايا األمانت ال امت عن اســــــت اان أنشــــــطت األمم املتحدة يف  7/١١٥ننت اإدار املرار 
ج أكثا تنايما جمال ا ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت واتارت عة  وجوب جل ل انهو  لةناا يف وضــــــ  ه

واستدامت لتنسيا أنشطت ا ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت يف مناومت األمم املتحدة. وشد ك الة نت عة  
ضــاورة أة توا ــع األمانت ال امت مشــاورانا جلشــنة ااســتبياة ال س عيملم من أجع تردع ات عامت عما  و 

نشـــــــــــــــطــت وتاتيبــاك اموكمــت املت ةرــت نــا يف مناومــت األمم قــائم من موار  امل ةومــاك انةااليــت امل ــانيــت واأل
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املتحدة جلطايرت منه يت ملوا ـــةت الســـ ىل لةحصـــول عة  توضـــيحاك جلشـــنة ما يا  اليها من ر و  والتوســـ  
ليها، والتوا ـــــــــع م  كياناك األمم املتحدة الا   تا  جل د عةيا، وعلد ندم ت هد قائمت جلن ار جهاك 

مم املتحدة. وأو ــــــت الة نت، كنرطت انطنش، جلتنشــــــار شــــــب ت يف مناومت األمم ااتصــــــال يف مناومت األ
املتحدة ضــــــــمن  ي ةها ال املىل إ ن أة تســــــــت ان ورنا تنا، ، ن ا  انشــــــــائها،  ياراك أ ا  يف وقت 

 مناسب يف املستربع، جلتوجيا و عم من الة نت.
ملتوا ـــــــــــــــةــت والترــدل ااا  التمـا  ويف  ــ ا الترايا، ترــدل األمــانــت ال ــامــت م ةومــاك عن انهو  ا 

توضــيحاك جلشــنة أنشــطت األمم املتحدة يف جمال ا ارة امل ةوماك انةااليت، نا يف علد ت هد قائمت جلن ار 
جهاك ااتصــــــــال. وت ان األمانت ال امت أي ــــــــا املشــــــــاوراك التح ــــــــ يت الا أجايت م   تة  امل اتب 

ناومت األمم املتحدة  نشــــار شــــب ت مناومت األمم املتحدة، نا يف والوكااك والصــــنا يا والدامج التاجل ت مل
 علد اعدا  مشاوع اا تصا اك ل ىل تناا ليها ننت اإدار.

 


