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ــ دا ة    ــا   ــا ااــااع امل نإ ــا  جلن امل لوم
 اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي

 الدو ة السادسا
 ٢٠١6آب/أغسطس  5-3نإويو ك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ١4البند 
ــدة      ــم املتحـ ــطا األمـ ــت ران أن ـ اسـ
    جمال إدا ة امل لوما  اجلغرافإا املكانإا

 است ران أن طا األمم املتحدة   جمال إدا ة امل لوما  اجلغرافإا املكانإا  
  

 مذكرة من األمانا ال اما  
 

تت رف األمانا ال اما  أن توجِّه انتباه جلنـا ااـااع امل نإـا  ـ دا ة امل لومـا  اجلغرافإـا        
أن ـطا األمـم املتحـدة   جمـال إدا ة      املكانإا علـى الصـ إد ال ـاملي إق ترريرعـا عـن اسـت ران      

امل لوما  اجلغرافإا املكانإا. وميكن االطـع  علـى الترريـر  اللغـا الـم قـدِّق  ـا فرـع   املوقـ           
(. والل نـــا مـــدعوة إق ا  اطـــا http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlال ـــبكي لل نـــا  

ــم       ــا   ــأن الســب  ال ــداع آ اأن ــالتررير وإق إ  ــا   ــ دا ة    علم ــا   ــدواأر امل نإ ــا ال ميكــن أن تتب ن
امل لوما  اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي للمسامها  ن ـا    التنسـإا الا ـال لطن ـطا     

 اجلغرافإا املكانإا املضطَل   ا داخ  منظوما األمم املتحدة.
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 موجز التررير  
 آب/ 7إق  5  الاتــرة مــن    الــدو ة ااامســا لل نــا ااــااع امل رــودة   نإويــو ك  
، الــذي أ اطــت فإــه علمــا  ــالتررير املت لــا 5/١١٠املرــر   ، اختــذ  الل نــُا٢٠١5أغســطس 

 تنسإا أن طا األمم املتحدة املتصلا   دا ة امل لومـا  اجلغرافإـا املكانإـا، وأتـا   إق ال ديـد      
، ولكنـنا أعر ـت عـن    من املباد ا  الرّإمـا املتذـذة علـى كامـ  نطـاو منظومـا األمـم املتحـدة        

  ض الرلا   أن اسـتمرا يا عـذه املبـاد ا  ولكـي ال تبـدو جمـزدأة. ودعـت الل نـا إق إعـداد          
تررير يوّثا املوا د اجلغرافإا املكانإا واألن طا وترتإبا  احلوكما املت لرا  ا   منظومـا األمـم   

ب مـ  فريـا األمـم املتحـدة     املتحدة توثإرـا  منـن إا ، ودعـت األمانـَا ال امـا إق ال مـ  عـن ك ـ        
ال ام  امل ين  امل لومـا  اجلغرافإـا مـن أجـ  التواعـ  مـ  تـركاع األمـم املتحـدة  وي الصـلا           

 لكي يساعدوا   إعداد التررير.
ــا ال امــا،   ترريرعــا،  ــا عامــا      ــا   وقــد عر ــت األمان ــا املكانإ عــن املــوا د اجلغرافإ

 ملوجودة   منظوما األمم املتحدة.واألن طا وترتإبا  احلوكما املت لرا  ا ا

 


