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 لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميل  ةةا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 الدوعل الثا نا
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 8البند 

 األطء القان ن ا والس اسات ا، رما في ذلك
    المءجي االمسائل المتصلا رالا انا  

 األطء القان ن ا والس اسات ا، رما في ذلك المسائل المتصلا رالا انا  المءجي ا  
  

  ذكءل  ن األ انا اليا ا  
 

تتشـــــــــة ا األمانب التامب  ان توج جل انتباا  نب ايةاب املتنيب  لوارة املتروماة ا كةاييب امل انيب عر   
أعّدا الفةيق التامل املتين  األطة الاانونيب والســـــيا ـــــاتيب ووارة املتروماة الصـــــتيد التاملا تق التاةية ال   

ّد   ــــا  ا كةاييــــب امل ــــانيــــب، والــــ    ـــــــــــــــيتــــاب عر  املوق  الشـــــــــــــــب ا لر نــــب ايةاب يا   ــــالركــــب ال  قــــ 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/ والر نـــــب مـــــدعّوةة تق او ـــــاطــــب .)

التاةية وتق ت داب رأيها يف الّتاد  ال   أ ةزا الفةيق التامل ضــــــمن جهووا املب ولب ملتا ب املســــــا ل عرما  
 الاانونيب والسيا اتيب يف توارة املتروماة ا كةاييب امل انيب، مبا يف ذلك املسا ل املتصرب  البياناة املةجتيب.

 
   جز التقءيء  

 آب/ 4تق  2 تـــب املتاووة يف نيويورك يف الفمة من اعتمـــدة  نـــب ايةاب، يف ووراـــا الســـــــــــــــــا 
الــ   أقّةة مبوجبــجل تنشــــــــــــــــاب الفةيق التــامــل املتين  ــاألطة الاــانونيــب  7/106، املاّةر 2017أغســـــــــــــــطس 

والسيا اتيب ووارة املتروماة ا كةاييب امل انيب، واختصاصاتجل وتش يرتجل األوليب. وطربت الر نب تق الفةيق 
اة لردول األعضـــــــاب ل ا تبين قدراا عر  متا ب املســـــــا ل الاانونيب والســـــــيا ـــــــاتيب، التامل أن يضـــــــ  آلي

وأشـــــــــــــــارة تق ما أ  د  خحل الدورة من مح داة  شـــــــــــــــان لريل عدو من املســـــــــــــــا ل املتادة املتتراب 
ب،  املتروماة ا كةاييب امل انيب، مبا يف ذلك وضــــ  تتاريا مفاايم البياناة املفتو ب، والبياناة الشــــ صــــي

 وخصوصيب البياناة، ومحايب البياناة، وتةاخيص البياناة، وأمن البياناة وت ابة ا ت دامها.
 

 * E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/1.
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/1.
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/1.
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ويتةض الفةيق التامل يف تاةيةا متروماة عن الّتاد  ال   أ ةزا يف وضـــــــــــــــ  طةا ق عمريجل ويف  
تادة من أجل متا ب املســــا ل الاانونيب والســــيا ــــاتيب امل 2019-2018تطوية خطب عمل لفمة الســــنت  

ييما يتتّرق  لوارة املتروماة ا كةاييب امل انيب  صــورة منه يب. وياّد  أيضــا متروماة عن أنشــطتجل يف  ال 
م عمريب يف تناول املســـا ل الاانونيب والســـيا ـــاتيب   ناب الادراة والتوعيب، مبا يف ذلك ا ـــتحدات وتتميم   

يب وتم انيب الوصــــــــول تليها وتطبياها. وقد ل عةض  الب ال  هلا تاثري عر  تواية املتروماة ا كةاييب امل ان
ا ت دا  من أجل أن يتم منه يا حبث، و دايب يهم،  تض املسا ل الاانونيب والسيا اتيب املتادة يف توارة 

 املتروماة ا كةاييب امل انيب، مبا يف ذلك ترك املتصرب  البياناة املةجتيب.
 


