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الميلومةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا رةة دا   
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 الدو   الثامنا
 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت ١4البند 

    الميلوما  الجغءاف ا المكان ا الاحءيا
 الجغءاف ا المكان ا الاحءياالميلوما    

  
 مذكء  من األمانا الياما  

تتشـــــــــــــام األمانت ال امت جلنة توجا ناا ننت اإدار امل نيت جلت ارة امل ةوماك انةااليت امل انيت عة   
الصـــــــــــــــ يد ال املذ  أ التاايا الال أعد  الينايا ال امت امل ر جلامل ةوماك انةااليت امل انيت البحايت، والال 

-http://ggim.un.org/meetings/GGIMتاح جلالةةت اليت قدم هبا لاط عة  املوقع الشب ذ لةجنت اإدار )سي

committee/8th-Session/) يف  وننــت اإدار مــدعوة  أ اة ــااــت عةمــا جلــالتاايا و أ اةعااب عن رأي ــا
التادم الال حياز  الينايا ال امت يف ج و   الااميت  أ االســتجاجلت لرتعفام جلنةيت تولم م ةوماك جةااليت 
 م انيت حبايت موثوقت تينذ جلالةاض يف الوقت املناسب لدعم   ارة وتنايم احمليطاك والبحار وامليا  الداخةيت.

 
 موجز التقءيء  

، اختاك ٢٠١٧آب/أغســــــــطس  4 أ  ٢نيويورك يف الينفة من يف الدورة الســــــــاجل ت، امل او ة يف  
، الــال أقاك ليــا  نشــــــــــــــــار الينايا ال ــامــت امل ر جلــامل ةومــاك انةااليــت امل ــانيــت ٧/١١١ننــت اإدار املاار 

البحايت وأيدك اختصــــا،ــــاتا، وال ات أة ةناك  اجت  أ اإداك التانيت املناســــبت و أ التم يت انةاايف 
نينســـــــــــــــا، ال ات الةجنت أنا، جلالناا  أ ت ايد امل ةوماك انةااليت امل انيت  ٧/١١١املاار ال ايض. ويف 

 وة البحايــت واتســــــــــــــــا  نطــاق ــا، من األةيــت ل ــاة أة ياــت عمــت الينايا ال ــامــت ما  ا، يف نطــاقــا، وأال ي
وماك انةااليت ااجلع ســـياســـذ، ولـــج ت الةجنت الينايا ال امت عة  م انت املســـاوت املتصـــةت جلتوالا امل ة ذا

امل انيت البحايت و م انيت احلصول عةي ا ووض  ا موضع التطبيا، لضرت عن الاواجلط مع اهليا ت األساسيت 
 لةبياناك امل انيت الوانيت.
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ويف التاايا، يادم الينايا ال امت م ةوماك عن التادم احملاز يف وضـــــع اااوا عمةا، ووضـــــع خطت  
ةدام وامل ام احملد ة يف اختصــــــا،ــــــاتا اليت يا   عةي ا ج و  . واأل ٢٠١9-٢٠١٨عمت لينفة الســــــنت  

وي اض الينايا ال ــامــت الن ت املتــدر  الــال يتب ــا يف   ارة امل ةومــاك انةااليــت امل ــانيــت البحايــت وت ايس 
قيمت ا، وةو يشـــــــــــمت  عدا  خطت لرتتصـــــــــــاالك، وسع امل ةوماك اليت تتية  ســـــــــــ  ل م مبا راك تنميت 

اوم هبا املناماك الدوليت، لا يف ذلك املنامت اهليدروغااليت الدوليت، وتطبيا هنت  االك الادراك اليت ت
االســـــــــــــــت دام من أجت ل م وت م  م ايا امل ةوماك انةااليت امل انيت البحايت املتا ت جلســـــــــــــــ ولت واملطاجلات 

 لةم ايم احملد ة.
 


