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

الدو ة الرامارب
نة ي ك  8-6آب/أغسطس 4102
البند  01من جدول األعمال املؤقت*
وضــب مةــات م ــترك عــن املبــاد املتالقــرب م ـ دا ة
املال ما اجلغرافةرب املكانةرب

وضــب مةــات م ــترك عــن املبــاد املتالقــرب مــ دا ة املال مــا اجلغرافةــرب
املكانةرب
مذكرة من األمانرب الاامرب
تت رف األمانرب الاامرب مـنت ت جـن ن ـر جلنـرب ا ـيا املانةـرب مـ دا ة املال مـا اجلغرافةـرب
املكانةرب على الصاةد الااملي إ ىل التقرير الـذي أعـدا اليريـل الاامـع املاـع م ضـب مةـات ماملبـاد
امل ـــتركربه ومـ ـ متـــاا ماللغـــرب الـــى قـــد لـــا فقـ ـ علـــى امل قـــب ال ـــبكي لل نـــرب ا ـــيا
( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنـــــرب ا ـــــيا مـــــدع ة إىل احإااةـــــرب علمـــــا
مـالتقريره وتقــدمل امل يــد مــن التالةقـا علــى م ــروئ مةــات املبـاد امل ــتركربه واحإعــراب عــن
آ ائها م نت السبع املتاارب لكةانا إدا ة املال ما اجلغرافةـرب املكانةـرب علـى الصـاةدين الـ ةع
والااملي من أجع تنيةد مةات املباد امل تركرب واعتمادا وتنيةذا.
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م ج التقرير
يف الدو ة الثالثرب لل نرب ا يا ه املاق دة يف مت ز/ي لةن 4102ه أااةـت الل نـرب علمـاه
مب جــا املقــر 018/2ه مــالتقرير املتالــل م ضــب مةــات م ــترك عــن املبــاد املتالقــرب م ـ دا ة
املال مــا اجلغرافةــرب املكانةــرب .وقــد ت ـ ات الل نــرب مبــا لقةــن امل ضـ ئ مــن ن ــر متامــل منــذ
دو ت ـا الثانةــربه ودعــت األمانــرب الاامــربه ومــي تســلم منشمةــرب املبــاد امل ــتركرب يف ت جةــن إدا ة
املال ما اجلغرافةرب املكانةربه إىل الامع مب جمم عرب صـغةة مـن الـدول األع،ـا ه ت،ـم أع،ـا
من األوساط احإاصائةربه على إعداد مقترا أويل من أجع وضب جمم عرب من املباد امل ـتركرب
وتقدمل تقرير إىل الل نرب يف ذلك الصدد.
ويصف التقرير الذي أعـدا اليريـل الاامـع إن ـا اجملم عـرب وعملةـرب الت ـاو والتـداول
الى أجريت مب الدول األع،ا وخيا املال مـا اجلغرافةـرب املكانةـرب لتنقـةس واسـا املبـاد ه
ويارض مقتراا أولةا للبةات املتالل ماملباد امل تركربه لكي تن را جلنرب ا يا .
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