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اة لومةةةةا  جلنةةةةرب ا ااع اة ندةةةةرب  دا   
 اجلغرافدرب اةكاندرب على الص دد ال اةي

 الدو   التاس رب
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩-٧نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ٩البند 
اة لومةةةةا  اجلغرافدةةةةرب اةكةةةةاندةةةةرب    ةةةةا  تن د   تطبدق

 األ اضي وإدا هتا
  

 وإدا هتاتطبدق اة لوما  اجلغرافدرب اةكاندرب    ا  تن د  األ اضي   
  

 مذكر  من األمانرب ال امرب  
تتشـــــــــــــام األمانو النامو نة توجا ناا ننو ادااة املننيو ت ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة   

املنين بتنايم األراضي وإ ارهتا، والذي سيتاح ابلةةو اليت الصنيد الناملي إىل التقايا الذي أعده لايق ادااة 
ــتــنــ ــــــــد ــــــــا نــنــــــــو ادــااة  قــــــــد  لــــــــا لــقــ  عــةــ  الصـــــــــــــــــاــحــــــــو الشـــــــــــــــــبــ ــيــــــــو  اك الصـــــــــــــــــةــــــــو الــيت ت

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/وا .) لةجنـــــو مـــــدعوة إىل ا  ـــــا ـــــو
عةما ابلتقايا وإىل إبداة رأي ا بشــــــــــلة النمل الذي اضــــــــــطةيف با لايق ادااة، ذا    ل  ان و  اليت بذ ا 
لةدعوة والتوعيو ووضيف توجي اك سياساتيو شامةو بشلة تنايم األراضي وإ ارهتا باناليو وكااةة، مي ن أة 

 تاجيف إلي ا الدول األعضاة.
 

 التقريرموجز   
، اعتمدك ٢٠١8آب/أغســـــــــــــــطس  3إىل  ١   ورهتا الثامنو املنقو ة   نيويورك   الارتة من  

الـذي ر بـت ليـا د و  لايق ادااة املتوا ـــــــــــــــةـو لةـدعوة والتوعيـو ذ ا  ولوا د  8/١٠٩ننـو ادااة املقارر 
شــــامةو مي ن أة تاجيف إلي ا  تنايم األراضــــي وإ ارهتا باناليو وكااةة من وضل وضــــيف توجي اك ســــياســــاتيو

جيف لايق ادااة عة  الناا   املســــــا ل التاليول قابةيو التشــــــةيل البيين وا ســــــتدامو،  الدول األعضــــــاة. وشــــــا
وتطبيق املنةومــاك انةااليــو امل ــانيــو، وأييــو املنــايف اعــاليــو املتاق عةي ــا  وليــا، والســـــــــــــــجضك التــار يــو، 

 والاوا د والقيمو ا قتصا يو.
 

 * E/C.20/2020/1 
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يتضــــــــــــمرن تقايا لايق ادااة منةوماك عن أنشــــــــــــطتا، ذا    ل  ا جتما  الا ي الذي عقده و  
بشـــــلة وضـــــيف توجي اك ســـــياســـــاتيو شـــــامةو واعةقو الدراســـــيو الدوليو بشـــــلة التنايم الانال ل راضـــــي اليت 

ي    ي ينغ، عقدهتا مبا رة األمم املتحدة بشــــــــــــــلة إ ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة  الصــــــــــــــنيد النامل
. وشد  املشاركوة   اعةقو الدراسيو عة  اعاجو املاسو ٢٠١8أيةول/سبتما  ٢8 و ٢٧ابلصني، يومي 

إىل تســــــــجيل وتوقيق النضقاك اليت تاب  النايف ابألرأ،   شــــــــف أشــــــــ ا ا، وا عرتام لا، إ راكا من م 
 وة الو ين. و   ذا الصد ، وضيف لايق لتنو  الااوم ا جتماعيو وا قتصا يو عة  الصنيدين الو ين و 

ادااة إ ارا لةتنايم الانال ل راضـــــــــــــــي يتواة  ميف ا  ار املت امل لةمنةوماك انةااليو امل انيو، كي تناا 
 ليا ننو ادااة.

 


