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جلنــــرب ا ــــيا املانةــــرب مـــ دا ة املال مــــا
اجلغرافةرب املكانةرب على الصاةد الااملي

الدو ة ا امسرب
نة ي ك 7-5 ،آب/أغسطس 2015
البند  9من جدول األعمال املؤقت*
تطبةـــل البةانـــا اجلغرافةـــرب املكانةـــرب
املتالقرب م دا ة األ اضي

تطبةل البةانا

اجلغرافةرب املكانةرب املتالقرب م دا ة األ اضي

مذكرة من األمانرب الاامرب
تتشرف األمانرب الاامرب مأن ت جـ نرـر جلنـرب ا ـيا املانةـرب مـ دا ة املال مـا اجلغرافةـرب
املكانةــرب علــى الصــاةد الاــاملي ير التقريــر وو قــرب املال مــا األاااــةرب مشــأن املســا املتالقــرب
م دا ة األ اضي ،اللذين أعدهتما األمانرب الاامرب مالتااون مع جمم عرب من ا ـيا جمـال اةـا ة
األ اضــي ويدا هتــا الاــاملا كةانــا األمــم املتحــدة واملنرمــا الدولةــرب املانةــرب مالبةانــا
اجلغرافةرب املكانةرب .وميكن االطالع على التقرير وو قرب املال ما األاااةرب ماللغرب الـ قدـداما ـا
فقــع علــى امل قــع الشــبكي للءنــرب ا ــيا  .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــرب
ا يا مدع ة ير اإلااطرب علما اتا ال ثةقتا وير يمدا آ ا ها مشـأن اـب امل ـي قـدما
تطبةل البةانا اجلغرافةرب جمال يدا ة األ اضي.

* .E/C.20/2015/1
)15-08208 (A

090615

**1508208

150615

E/C.20/2015/9

م جز التقرير
أقـــر جلنـــرب ا ـــيا دو هتـــا الراماـــرب املاقـــ دة نة يـــ ك مـــن  6ير  8آب/
أغسطس  2014م ج د ااجرب مااـرب ير جاـ يدا ة األ اضـي م ضـ عا ةسـةا أعما ـا.
مث وافقت اللءنرب على يضافرب مند جدول األعمال املان ن ”تطبةل املال مـا اجلغرافةـرب املتالقـرب
مـ دا ة األ اضــي“ ،علـى أن تتناولـ األمانـرب الاامــرب أثنـا الفتــرة الفادـلرب مــا الـدو ا م عــداد
و قرب مسا تناقشها اللءنرب دو هتا ا امسرب آب/أغسطس .2015
وتُثبــت املال مــا الـ ا د تة التقريــر وثةقـربد املال مــا األاااــةرب الـ أعــدهتا األمانــرب
الاامرب مالتاـاون مـع مرنـامأل األمـم املتحـدة للمسـت طنا البشـريرب واالدـاد الـدوم للمسـااا
والبنك الدوم ومنرمرب األغذيرب والز اعرب التامارب لألمم املتحدة ومنرمـا دولةـرب أىـرو .ويـرد
التقرير أي ا ودف عملةرب يعداد و قرب املسا ويـتم تسـلةع ال ـ علـى الق ـايا الر ةسـةرب
وجماال التركةز احملتملرب ال ينبغي أن تنرر جلنرب ا يا اختاذ يجرا ا مشأهنا.
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