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

الدومة الرا ا
نإ ي مك 8-6 ،آب/أغسطس 4102
البند  02من جدول األعمال املؤقت*
التقــامير املقدمــا مــن الكإانــا ا قلإمإــا
واألفرقا امل اضإ إا

التقامير املقدما من الكإانا

ا قلإمإ ا واألفرقا امل اضإ إا

مذكرة من األمانا ال اما
تتشرف األمانا ال اما أن ت جه عنايا جلنـا ااـااع امل نإـا ـعدامة امل ل مـا اجلغرافإـا
املكانإا على الص إد ال املي إىل تقريرها عن األنشطا وا جنازا ا قلإمإا وامل اضـإ إا املت لقـا
الكإانـا السـتا املشـام إلإهــا أدنـاومي و كـن اال ـ علـى التقريـر اللغــا املقـد حـا فحسـ
مب قــجل جلنــا ااــااع علــى تــبكا ا نترنــت )http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlمي وجلنــا
ااااع مدع ة إىل أن حتإط علمًا التقرير ،وأن ت ـرب عـن آمااهـا إزاع أداع الكإانـا ا قلإمإـا
وإجنازاهتامي
م جز التقرير
يقـــد التقريـــر م ل مـــا عـــن األنشـــطا وا جنـــازا ا قلإمإـــا وامل اضـــإ إا املت لقـــا
الكإانــا الســتا التالإــان اللقنــا ا قلإمإــا امل نإــا ــعدامة األمــم املتحــدة للم ل مــا اجلغرافإــا
املكانإــا علــى الص ـ إد ال ــاملي لصــا آحملــإا وائــإط اجــادإلق واللقنــا ا قلإمإــا امل نإــا ــعدامة
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األمم املتحدة للم ل ما اجلغرافإـا املكانإـا علـى الصـ إد ال ـاملي لصـا األمـريكتاق واللقنـا
امل نإــا امل ل مــا ا ةااإــا وال لــم والتكن ل جإــا التا ــا للقنــا االقتصــاديا ألفريقإــاق واللقنــا
التحضرييا امل نإا مب ل ما األمم املتحدة اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي لصـا أومو ـاق
واللقنا ا قلإمإا امل نإا عدامة األمم املتحدة للم ل ما اجلغرافإا املكانإا علـى الصـ إد ال ـاملي
لصا الدول ال ر إاق واجمللس املشترك جلم إا امل ل ما اجلغرافإا املكانإامي
وتقد التقامير املقدما من الكإانا ا قلإمإا وامل اضـإ إا وفـ ا ألنشـطتها وإجنازاهتـا
منذ الدومة الثالثا اليت عقدهتا جلنا ااااع يف مت ز/ي لإه 4102مي وت فر التقامير أيضا ئا عامـا
عن أعمال تلـ الكإانـا يف اجملـاال التالإـان أ) ا حملـها يف أنشـطا األمـم املتحـدة يف ـال
إدامة امل ل مـــا اجلغرافإـــا املكانإـــا علـــى الصـ ـ إد ال ـــامليق ب) املســـاا املت لقـــا القـــان ن
والسإاحملــــا ق ل) الترتإبــــا ا داميــــاق د) تنمإــــا القــــدما ق هـــــ) الدعايــــا والت عإــــاق
و) الشـــراكا ق ز) الت ـــاون علـــى الصـ ـ إدين ا قلإمـــي وال ـــامليق ح) املســـاا التقنإـــاق
ط) املساا والتحديا ذا األول ياق ي) ااطط املقبلـامي ودعـا اجمللـس املشـترك جلم إـا
امل ل ما اجلغرافإا املكانإا جلنا ااـااع إىل أن تؤيـد أنشـطا ا قـرام السـنا الدولإـا لل ـرااط،
 4106-4102واملشــامكا يف تل ـ األنشــطامي ودعــت اللقنــا التحضــرييا امل نإــا مب ل مــا
األمم املتحـدة اجلغرافإـا املكانإـا علـى الصـ إد ال ـاملي لصـا أومو ـا جلنـا ااـااع إىل أن تؤيـد
ال م ممسإا على إنشاع جلنا إقلإمإا م نإا ـعدامة األمـم املتحـدة للم ل مـا اجلغرافإـا املكانإـا
على الص إد ال املي لصا أومو امي
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