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ا  لومةةةةةةا  جلنةةةةةةء املةةةةةةدار ا  ن ةةةةةةء  دا   
 اجلغراف ء ا كان ء على الص  د ال ا ي

 الدو   الساب ء
 ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤-٢نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
    ت زيز إدا   ا  لوما  اجلغراف ء ا كان ء

 ا  لوما  اجلغراف ء ا كان ءت زيز إدا     
  

 مذكر  من األمانء ال امء  
ــ  انتبــاء انــع اإبــرا  امل نيــع جلغارة امل ملومــا  اا  ا يــع امل انيــع عملــ    تتشــ ا األمانــع ال امــع  ِّ توجتب

االطالع عمل  التق ي   وستتاح إم انيعالص يد ال املي إىل تق ي ها عن ت زيز إغارة امل ملوما  اا  ا يع امل انيع. 
هبـــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــ  عملـــــــــــــــــــــــ  املوقـــــــــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــب ي لمل نـــــــــــــــــــــــع اإبـــــــــــــــــــــــرا   ســـــــــــــــــــــــي قد ابلمل ـــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــ  

(http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوانع .)   اإبرا  مدعوة إىل اإلحاطع عملما ابلتق يـ  وإىل إدـدا
لصـــ يد ال ــاملي أِّ تســـاهم رأيهــا دشــيِّ مييـــل و ــن لملــدواد  امل نيـــع جلغارة امل ملومــا  اا  ا يـــع امل انيــع عملــ  ا

 دنشاط يف ت زيز إغارة امل ملوما  اا  ا يع امل انيع لفاددة الدول األعضا .
 

 موجز التقرير  
دشـــيِّ ت زيـــز  ٢٠١٦/٢٧، اختـــجمل ا ملـــس االقتصـــاغع واالجتمـــاعي القـــ ار ٢٠١٦يف متوز/يوليـــ   

يف جمــال إغارة امل ملومــا  اا  ا يــع امل انيــع، الــجملع اعــرتا  يــ  ا ملــس   ِّ انــع اإبــرا  الرتتيبــا  املؤسســيع 
قـــد عمملـــت دف اليـــع و نـــ  يف مقـــدورها أِّ توااـــأل اإلســـها  يف أعمـــال األمـــم املتحـــدة. ويف  لـــ  القـــ ار، 

ملســـادأل املت ملقـــع ا ملـــس توســـي  وت زيــز واليـــع انـــع اإبـــرا ، وغعــا المل نـــع إىل تقـــد  تقـــاري  عــن  يـــ  ا قــ ر
ابا  ا يــــا وامل ملومــــا  اا  ا يــــع امل انيــــع واملواأــــي   ا  الصــــملع. وأميــــد ا ملــــس أيضــــا ا اجــــع إىل ت زيــــز 
التنسـي  واالتسـايف يف إطـار إغارة امل ملومـا  اا  ا يـع امل انيـع عملـ  الصـ يد ال ـاملي يف جمـال دنـا  القـدرا  

مل نـــع وأهيتهـــا مـــن حيـــا ت لـــيد الياـــا  الف عيـــع التاد ـــع ووأـــ  امل ـــايا. وألـــار ا ملـــس إىل تزايـــد غور ال
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ــــع امل انيــــع، وطملــــ  إىل المل نــــع أِّ تقــــد  إىل ا ملــــس،  ــــع اســــادأل إغارة امل ملومــــا  اا  ا ي لملم ملــــس امل ني
 يت اوز مخس سنوا ، تق ي ا عن تنفيجمل الق ار. موعد ال يف

ــ  ع جلغارة امل ملومــا  اا  ا يــع امل انيــع ويف التق يــ ، الــجملع أ عتبــد اســاعدة م تــ  انــع اإبــرا  امل ني
عملـــ  الصـــ يد ال ـــاملي، قامـــت األمانـــع ال امـــع، إغراميـــا منهـــا لطملـــ  ا ملـــس تقـــد  تق يـــ  يف غضـــوِّ مخـــس 
ســـنوا ، جلدـــالن المل نـــع رهوغهـــا ال اميـــع الختـــا  إجـــ ا ا  عممليـــع واســـرتاتي يع لتنفيـــجمل القـــ ار وت زيـــز إغارة 

ددة الدول األعضا . ويتضمن التق ي  إطارا اسرتاتي يا ي  َ ض ويوال  ن  امل ملوما  اا  ا يع امل انيع لفا
نقطع انطـاليف ملناقشـع فـدا لوأـ  اطـع اسـرتاتي يع وا يطـع ط يـ  سـتم تبناِّ المل نـع مـن ا صـول عملـ  
غعم أ ضأل من الي أل اإلقمليمـي لمل نـع ومـن المل ـاِّ اإلقمليميـع، ومـن موااـملع أعمالـا يف جمـال السياسـا  

ع املت ملقع جلغارة امل ملوما  اا  ا يع امل انيع ابلتوازع م  حتقي  نـوات  مملموسـع مـن قبيـأل وأـ  قواعـد ال املي
 وإعداغ ميتيبا  ومنه يا  وم ايا ومباغئ توجيهيع.

 


