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

 إدامة امل ل ما 
 الدومة السادسا

 2016آب/أغسطس  5-3نإ ي مك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

حتديد امل اضإع ال املإا الرئإسـإا للبإانـا    
    املكانإااجلغرافإا 

 حتديد امل اضإع ال املإا الرئإسإا للبإانا  اجلغرافإا املكانإا  
  

 مذكرة من األمانا ال اما  
 

 نإـــا  ـــعدامة امل ل مـــا  تتشـــرأل األمانـــا ال امـــا  ـــة  ت جـــا عنايـــا جلنـــا ااـــااع امل   
ــا ــ إد ال ـــاملي إذ التدريـــر الـــذي أعد      اجلغرافإـ ــا جلنـــا األمـــم   املكانإـــا علـــى الصـ املتحـــدة تـ
ــا ــ إد     اإلقلإمإــ ــى الصــ ــا علــ ــا املكانإــ ــا  اجلغرافإــ ــا إلدامة امل ل مــ ــا  ةومو ــ ــامليامل نإــ . ال ــ
لجنــا ااــااع الشــبكي ل قــع املاالطــ ع علــى التدريــر  اللغــا املدــدع ىــا فحســ  علــى    وميكــن

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). ير جلنــا ااــااع إذ اإل اطــا علمــا  ــالتدرُتــدعى و
ــا          ــ    اضــإع البإان ــا ال امــا امل  ــذي أ ــرمل العري ــدع ال واإلعــراب عــن آمائشــا  شــة  التد

 اجلغرافإا املكانإا.
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 م جز التدرير  
إذ  5اعتمد  جلنا ااـااع،   دوماـا ااامسـا، امل دـ دة   نإ يـ مك   العتـرة مـن         

 اجــا عاجلــا إذ ، الــذي اتعدــت فإــا علــى وجــ د 5/103املدــرم  ،2015آب/أغســطس  7
جمم عا من امل اضإع ال املإا للبإانا  اجلغرافإا املكانإا الرئإسإا اليت ميكن تنسإدشا للتمكن مـن  
قإاس التنمإا املستداما ومصدها وإداماا  طريدا متسـدا  ـروم ال قـت ومـن أجـا تإسـ  صـنع        

ــادمة يإــدها الدــراما  ووضــع السإاســا  اســتنادا إذ أدلــا. وأعر ــت جلنــا ااــااع عــن تة    للمب
املدتر ا من اللجنا اإلقلإمإا ألومو ا التا  ـا ملبـادمة األمـم املتحـدة إلدامة امل ل مـا  اجلغرافإـا       
املكانإا اليت تدع  إذ إنشاع وقإادة فريا عاما ل تصـال  اللجـا  اإلقلإمإـا األ ـر  مـن أجـا       

ا املكانإـا، وقإـادة املناقشـا     جتمإع م ل ما  عن النظر   امل اضإع الرئإسإا للبإانـا  اجلغرافإـ  
 ني الدول األعضاع املشتما واملراقبني من أجا إعـداد جمم عـا متعـا علإشـا حدـا  ـدام أد  مـن        

 امل اضإع الرئإسإا ال املإا للبإانا  اجلغرافإا املكانإا.
ــش          ــيت قامــت ىــا للن ــا،   تدريرهــا، اإلجــراعا  ال ــا ألومو  ــا اإلقلإمإ ــبني اللجن وت
ــى الصــ إد ال ــامل     ال مــا  ــا عل ــا املكانإ ــا  اجلغرافإ ــا  تحديــد م اضــإع البإان . وتصــ  ياملت ل

. اتشكإلا العريا ال امـا وحتـدد ا تصاصـاتا و طـا عملـا وحتـدد مـا ُيدتـرج أ  ُينجـزل للعريـ          
كما تددع حملا عاما عن املشاوما  ال املإا اليت شامك فإشا العريا ال اما  ـ ل ال ـاع املاضـي،    
  سائا منشا إجراع اتصاال  مع اللجا  اإلقلإمإا اامس واستضـافا  لدـيت عمـا تشـاوميتني     

 مناسبتني مئإسـإتني للجغرافإـا املكانإـا ال املإـا  غإـا التشـاوم مـع الـدول        على هامش كجلستني 
األعضاع املشتما واملراقبني، وذلك ىدأل وضع جمم عا دنإا متعا علإشا مـن م اضـإع البإانـا     

 اجلغرافإا املكانإا.
 


