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ءةةةردا ل المةلومةةةا   لجنةةةل الاء ال المةن ةةةل 
 المكان ل على الصة د الةالمي الجغ اف ل

 الدو ل الةاش ل
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 14البند 
التةةةاوم مف ف  خ اء ال امما المتةةةدل 

 ءامسمال الجغ اف لالمةني 
   

 التةاوم مف ف  خ اء ال امما المتةدل المةني ءامسمال الجغ اف ل   
  

 مذك ل مم اممانل الةامل    
 

ا نبر لجنن اليبراإ المجنين بودارة المجاومات الجاراةين الم انين   ــرع األمانن الجامن برن توج  تتشـــــــــ
ةريق يبراإ األمم المتحدة المجنر باألســــــــــماإ الجاراةين عن عاى الصــــــــــجيد الجالمر رلى التأرير ال   أعد  

تجزيز ردارة المجاومات الجاراةين الم انين، وال   ســتتاإ رم انين االط ع عايا بالاان التر ســي أدم بقا ةأط، 
-http://ggim.un.org/meetings/ggim)   عاى الصـــــــــةحن الياصـــــــــن ب لك ةر الموقب الشـــــــــب ر لاجنن اليبراإ

committee/10th-session/ .)ـبداإ آراأقـا بشــــــــــــــرن دعم المـبادرات  والاجـنن مـدعوة رلى اححـاطـن عامـا ـبالتأرير وا 
 والجقود التجاونين التر يب لقا ةريق اليبراإ المجنر بتوحيد األسماإ الجاراةين ةر الدول األعضاإ.

 
 موجز التق     

ــجـن المجأودة ةر نيويورك ةر الةترة من    آب/ 9رلى  7اعتمـدت لجـنن اليبراإ، ةر دورتقـا الـتاســــــــــــ

، ال   أ دت ةيا أهمين تجزيز التجاون بين الاجنن وةريق اليبراإ، وأشـارت 9/114المأرر  2019أغسـطس  
ــطاب با الةريق ةر المجاالت المتيصــــــــ  ــماإ الجاراةين، رلى الدور الياص ال   ينبار أن يضــــــ ــن لجســــــ صــــــ

ــا  بمـا ــانـيات، والوأـاةن، والـتاريا. وأقرت الاجـنن أيضــــــــــــ ةر  لك ما يتجاق بال ـتابن باألحرع ال تينـين، والاســــــــــــ
ــب اليطط  ــاالت المنتبمــن بين م تــب الاجنــن وم تــب ةريق اليبراإ، من أجــل دعم وضــــــــــــ بــرهميــن االتصـــــــــــــ

ــم ــاإ هيأات مجنين باألســــ ــتراتيجين ل ل منقما، ودعم رنشــــ اإ الجاراةين حيث ال توجد بجد . وع وة عاى االســــ
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 لك، شـججت الاجنن عاى زيادة التواصـل بين القيأات المجنين بودارة المجاومات الجاراةين الم انين والقيأات 
 المجنين باألسماإ الجاراةين.

ن ةر ويجرض ةريق اليبراإ ةر التأرير أنشـــــــــطتا التجاونين عاى الصـــــــــجد الجالمين واحقايمين والوطني  
رطار جقود  المب ولن بشـــــرن تنةي  مأررات لجنن اليبراإ ةر دورتقا التاســـــجن. ويتضـــــمن التأرير مجاومات عن 

بين الم تب الموســـــــــب لةريق اليبراإ والم تب الموســـــــــب لاجنن   2019االجتماع ال   عأد ةر آب/أغســـــــــطس  
تيجين وبرنامج عمل يتمشــى اليبراإ، ولمحن عامن عن أنشــطن الةريق، بما ةر  لك وضــب مشــروع يطن اســترا

ــا ةر التأرير عاى التجاون مب  ــوإ أيضـ ــاط الةريق الضـ ــب نطاقا لجمم المتحدة. ويسـ ــات األوسـ ــياسـ مب رطار السـ
الاجـنن احقايمـين المجنـين بودارة األمم المتحـدة لامجاومات الجاراةـين الم ـانـين عاى الصــــــــــــــجـيد الجـالمر لصــــــــــــــال  

ــرن المبادرة الجاراةين ال م انين لمنطأن البحر ال اريبر، التر تروم التشـــجيب عاى توحيد األســـماإ األمري تين بشـ
 الجاراةين ةر البادان المشار ن.


