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

 الدومة ااامسا
 2015آب/أغسطس  7-5نإ ي مك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 
ــا    ــا واألفرقــــ ــاا ارقلإمإــــ ــلاا اللقــــ إســــ
ــا    ــا  امل ل مـ ــا املت لعـ ــإ إا خل ااطـ امل اضـ

    ال املياجلغرافإا املكانإا على الص إد 
إسلاا اللقاا ارقلإمإا واألفرقا امل اضإ إا خل ااطا املت لعـا  امل ل مـا      

 اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي
 

 مذكرة من األمانا ال اما  
 

نايـا جلنـا ااـااع امل نإـا  ـعدامة امل ل مـا  اجلغرافإـا        تتشرف األمانا ال امـا  ـ ا ت جـ  ع    
ااطا  رقلإمإا واألفرقا امل اضإ إا خلاملكانإا على الص إد ال املي إىل تعريرها عن إسلاا اللقاا ا

هبـا فحسـ      املي، وه  متاح  اللغا اليت قـدا املت لعا  امل ل ما  اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال
(. وجلنــا ااــااع http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlى شــبكا ارنترنــت  مب قــا اللقنــا علــ

 .مدع ة إىل أا حتإط علمًا  التعرير، وأا ت رب عن آمائلا إزاع أداع الكإانا  ارقلإمإا وإجنازاهتا
 

 
 

 * E/C.20/2015/1. 
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 م جز التعرير  
ــا األمــ        ــا وإجنازاهتــا  جلن ــا  الســتا التالإ ــا  عــن إســلاا الكإان ــر م ل م  ميعــدا التعري

املتحدة ارقلإمإا امل نإا  آسإا واحملإط اهلادئ ردامة امل ل مـا  اجلغرافإـا املكانإـا علـى الصـ إد      
ال املي؛ وجلنا األمـم املتحـدة ارقلإمإـا امل نإـا  ـاألمريكتر ردامة امل ل مـا  اجلغرافإـا املكانإـا         

ا ردامة امل ل مـا  اجلغرافإـا   على الص إد ال املي؛ وجلنا األمم املتحـدة ارقلإمإـا امل نإـا   فريعإـ    
املكانإا على الصـ إد ال ـاملي؛ وجلنـا األمـم املتحـدة ارقلإمإـا امل نإـا   ومو ـا ردامة امل ل مـا           
اجلغرافإـا املكانإــا علـى الصــ إد ال ـاملي؛ وجلنــا األمـم املتحــدة ارقلإمإـا امل نإــا  الـدول ال ر إــا       

 إد ال املي؛ واجمللس املشـترك جلم إـا  امل ل مـا     ردامة امل ل ما  اجلغرافإا املكانإا على الص
 اجلغرافإا املكانإا.

وتتضمن تعامير اللقاا ارقلإمإا واألفرقا امل اضإ إا م ل ما  عن أنشطتلا وإجنازاهتـا   
. 2014آب/أغسـطس   8إىل  6نإ يـ مك مـن    منذ الدومة الرا  ا الـيت ععـدهتا جلنـا ااـااع خل    

وتـ فر التعــامير أيضــا حملــا عامــا عــن أعمـال اللقــاا ارقلإمإــا واألفرقــا امل اضــإ إا خل اجملــاال    
مل ل مـــا  اجلغرافإـــا املكانإـــا ارســـلاا خل أنشـــطا األمـــم املتحـــدة خل  ـــال إدامة ا التالإـــا   أ(

الترتإبــا  ارداميــا؛ ا ؛  ج( املســائا املت لعــا  العــان ا والسإاســ  الصــ إد ال ــاملي؛  ب( علــى
ــا العــدما ؛  هـــ(   د( ــى الصــ إدين    تنمإ ــا؛  و( الشــراكا ؛  ز( الت ــاوا عل ــا والت عإ الدعاي

املسائا التعنإا؛  ط( املسـائا والتحـديا  تا  األول يـا؛  ي( ااطـط      ارقلإمي وال املي؛  ح(
 ل مـا  اجلغرافإـا املكانإـا    املعبلا. ودعت جلنا األمم املتحدة ارقلإمإا امل نإـا   فريعإـا ردامة امل  

 على الص إد ال املي، خل تعريرها، جلنا ااااع إىل أا تؤيد ال ما ممسإا على إنشائلا.
 


