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لجنةةةةةةر الالمان المإناةةةةةةر وةةةةةة دا   المإل  ةةةةةةا  
 الجغمافار المكانار على الصإاد الإالمي

 الدو   الثا نر

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣ - ١نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 7البند 

االتجاها  في التمتالا  المؤسةةة ةةةار ال ينار في  دا   
    المإل  ا  الجغمافار المكانار على الصإاد الإالمي 

االتجاها  في التمتالا  المؤسةةةةةةةة ةةةةةةةةار ال ينار في  دا   المإل  ا  الجغمافار   
 المكانار على الصإاد الإالمي 

  
  ذكم   ن األ انر الإا ر  

 
توجه انتباه جلنب اخلرباء امل نيب  إدارة امل لومات اجلغ افيب املكانيب على تتشـــــــــ ا األمانب ال امب      

الصــــــــ يد ال املق ير التي ي  الال أعده الا ي  ال اما امل ا  ا اارتات ا الملتيبات املؤطــــــــســــــــيب الو نيب، 
د   ــــــــا في  على املوق  الشــــــــــــــــبكق لل نــــــــب اخلرباء  الــــــــال طــــــــــــــــيكو  متــــــــاوــــــــا  ــــــــاللغــــــــب ال  قــــــــ 

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/8th-session  وجلنــــب اخلرباء مــــدعوة ير أ   ي .)
علما  التي ي  وير اإلع اب عن آرائها  شــــ   اخلط  امليملوب إلعادة ت أيم أعمال الا ي  ال اما و ســــينها 

املؤطــــــــــــــســــــــــــــيب الو نيب   غيب الت أد من أ  نوااه قيِّمب ا تلبيب اوتياجات الدول األعضــــــــــــــاء من الملتيبات
 ومتوائمب م ها، ومن أهنا تدعم اجملا ت ال ئيسيب ل ما الل نب.

 
   جز التقميم  

، اختات جلنب اخلرباء ٢٠١7آب/أغســطس  ٤ير  ٢ا الدورة الســا  ب، امل يودة ا نيويورك من  
ا الملتيبات املؤطـــســـيب ، الال روبت فيه  التي ي  الشـــاما للا ي  ال اما امل ا  ا اارتات 7/١٠٥الي ار 

الو نيب أما روبت  إعداد اإل ار الشـــــــاما للملتيبات املؤطـــــــســـــــيب الو نيب، دا ا  ل  الصـــــــكوك واملباد  
واملباد  التوجيهيب. ويضـــــــــــــــافب ير  ل ، أق ت الل نب اإل ار الشـــــــــــــــاما  اعتباره عمليب متكاملب لتطبي  
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غ افيب املكانيب لصــاا الدول األعضــاء، وأ ــادت    ـب الملتيبات املؤطــســيب الو نيب ا يدارة امل لومات اجل
املمارطـــــــات الســـــــليمب أوطـــــــيلب ملموطـــــــب إل هار  ا ن الملتيبات املؤطـــــــســـــــيب ا  تل  املنا   اجلغ افيب، 
و ــ  ت الدول األعضــاء على اإلطــها  ا  ل  اجلهد. واتايت الل نب أيضــا على أ  وضــ  دليا  طــها 

  والصــــــــــــكوك اإل اريب من قبا املســــــــــــتادم  غب امللمِّ  داارتيم يدارة الاهم لتيســــــــــــب اطــــــــــــت مال املباد
 امل لومات اجلغ افيب املكانيب يشكا خطوة ميبلب عمليب وجدي ة  الثناء لدف  عما الا ي  ال اما قدما.

وييد  الا ي  ال اما ا تي ي ه اطت  اضا للط ائ  واألنشطب التشغيليب خ ل فملة ما    الدورات،  
ا  ل  ت ي   مكتب جديد للا ي  ال اما وتنييٌح  ختصـــــــــا ـــــــــاته وللنهة املتب  ا تيييم خطب عمله  دا

وا يعادة ت أيمرتا وتنييحها. ويتضــمن التي ي  خططا للا ي  ال اما لدمة ي اره ايلال للملتيبات املؤطــســيب 
باد  التوجيهيب،  غيب دعم جما ت إلدارة امل لومات اجلغ افيب املكانيب، دا ا  ل  الصـــــــــــــكوك واملباد  وامل

 ال ما  ات الصلب من قبا خرباء آخ ين واألف قب ال املب التا  ب لل نب اخلرباء.
 


