
 E/C.20/2020/24  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعيالمجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

20 May 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

040620    040620    20-06898 (A) 

*2006898*  

بةدداة  المنلماةاا الجاااةةة  الميةا ةة   لجنة  البراا  المننةة  
 على الصنيد النالمي

 الدوة  الناشا 
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 4البند 
ري  إسةاا  اللجا  اققلةمة  وافراق  الممايةةةة 

البطة  المتنلةة  بةالمنلماةاا الجاااةةة  الميةا ةة   
 على الصنيد النالمي
   

إسةةةةةةاا  اللجا  اققلةمة  وافراق  الممايةةةةةةةةة  ري البط  المتنلة  بالمنلمااا   
 الجاااةة  الميا ة  على الصنيد النالمي

  
 اذكا  ان افاا   الناا   

 
ء الم نـيج ـنارارة الم مومـال ال فاا ـيج المةـانـيج عم   تتشـــــــــــــام األمـاـنج ال ـامـج ـن ا توجـ    ن ا ل ـنج ال باا  

ــي يج  ي ال طج المت منج   الصـــــــــــ يد ال المي  ل  التنايا المت ـــــــــــمن   ـــــــــــوامال الم اا اطقميميج واأل اقج الموا ـــــــــ
ى اوا  ن  عم  الموق  الشــــــ ةي   ــيتاي نالمفج التي قطد   نالم مومال ال فاا يج المةانيج عم  الصــــــ يد ال المي، والاح  ــــ

(. والم نج  /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-sessionح الصــــمج لم نج ال بااء   ذ 
  ي يج وإن ازاتوا. مدعوة  ل   حاطج ال مم نالتنايا وإل   اداء آرائوا نش ا  يا عمل الم اا اطقميميج واأل اقج الموا 

 
 امجز التةايا  

يندى التنايا م مومال عن   ــوامال وإن ازال الم اا اطقميميج واأل اقج الموا ــي يج التســ ج التاليج   
الم نج اطقميميج لم اررة األمم المتحدة نشــــ ا  رارة الم مومال ال فاا يج المةانيج عم  الصــــ يد ال المي الم نيج 

متحدة نشــــ ا  رارة الم مومال ال فاا يج المةانيج عم  نآ ــــيا والمحي  الوارال والم نج اطقميميج لم اررة األمم ال
ــ ا  رارة الم مومال ال فاا يج  ــ يد ال المي الم نيج ناألمايةتينل والم نج اطقميميج لم اررة األمم المتحدة نشـ الصـ

م مومال المةانيج عم  الصــــ يد ال المي الم نيج ن  اي يال والم نج اطقميميج لم اررة األمم المتحدة نشــــ ا  رارة ال
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ال فاا يج المةانيج عم  الصـــــــ يد ال المي الم نيج ن ورولال والم نج اطقميميج لم اررة األمم المتحدة نشـــــــ ا  رارة 
الم مومـال ال فاا ـيج المةـانـيج عم  الصــــــــــــــ ـيد ال ـالمي الم نـيج ـناـلدول ال الـيجل وال م ـيال ال فاا ـيج المةـانيج 

ل ال فاا يج المةانيج عم  الصــــــــ يد ال الميل والشــــــــ ةج األ اريميج لم اررة األمم المتحدة نشــــــــ ا  رارة الم موما
لم اررة األمم المتحدة نشــ ا  رارة الم مومال ال فاا يج المةانيج عم  الصــ يد ال الميل و ــ ةج النطاص ال ا  

لمتحدة لم اررة األمم المتحدة نشــــ ا  رارة الم مومال ال فاا يج المةانيج عم  الصــــ يد ال الميل و ــــ ةج األمم ا
 ال فاا يج المةانيج.

ويت ـــــمن التنايا م مومال عن أنشـــــطج وإن ازال الم اا اطقميميج واأل اقج الموا ـــــي يج منا الدورة  
، نما يشـــــــمل 2019آب/أغســـــــطس    9 ل     7التا ـــــــ ج لم نج ال بااء، التي عندل  ي نيويورك،  ي ال تاة من 

 تاة ما اين الدورال. ويـندى التنايا أي ــــــــــــــا لمحـج عامج االجتمـاعال وحمـنال ال مـل اطقميمـيج التي عطـندل  ي 
ــتدامجل  ب( اططار المتلامل لمم مومال ال فاا يج المةانيجل  عن عمموا  ي الم االل التاليج   أ( التنميج المسـ
 ج( تن يم األرا ـي وإرارتوال  ر( الحد من م اطا اللوار؛ل  (( تحني  التلامل اين الم مومال اطحصـائيج 

ومـال ال فاا يــج المةــانيــجل  و( األطا النــانونيــج والســــــــــــــيــا ـــــــــــــــاتيــجل  ز( الت ــاوا وتطويا النــدرال عم  والم م
الصــــــ يدلن اطقميمي والدوليل  ي( اططار الماج ي ال يوريســــــي ال الميل   ( الم مومال ال فاا يج المةانيج 

ــائــل والتحــديــال ذال األولويــجل  ل( ال ط    ال حايــجل  ح( تحــدلــد الم ــاليا ال فاا يــج المةــانيــجل  ك( المســـــــــــــ
ــطج  رارة  ــتدامجن لطت    ي أنشـ ــيني أ  ا تن يما وا ـ ــ  نوق تنسـ ــ ال المنبمجل  ى( ال وور الااميج  ل  و ـ والمنا ـ

 الم مومال ال فاا يج المةانيج  ي من ومج األمم المتحدة.
 


