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انيلومةةا  جلنةةا ااءاا انين ةةا ةدا   
 اجلغراف ا انكان ا على الصي د الياني

 التاسياالدو   
 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 10البند 
    انيلوما  اجلغراف ا انكان ا البحريا

 انكان ا البحريا انيلوما  اجلغراف ا  
  

 مذكر  من األمانا الياما  
 

تتشـــــــــــــام األمانو النامو نة توجا ناا ننو ادااة املننيو ت ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة   
الصـــــــــــــــنيد الناملذ  أ التاايا الال أعد  الينايمل النام  املنا يملنةوماك انةااليو امل انيو البحايو، والال 

-http://ggim.un.org/meetings/GGIMيلةةو اليت قدم هبا لاط عة  املوقع الشب ذ لةجنو ادااة )سيتاح 

committee/9th-Session/) وننــو ادااة مــدعوة  أ اة ــااــو عةمــا يلتاايا و أ اةعااب عن رأي ــا ي 
التادم الال حياز  الينايمل النام  ي ج و   الااميو  أ االســـتجالو لاع ام ن يو تولع منةوماك جةااليو 

مليا  ليما يتنّةمل يتنايم ال ارة و التنســــــــــــيمل واةم انيو حبايو موثوقو تينذ يلةاض ي الوقت املناســــــــــــ  لدعم 
 .واحمليطاكالداخةيو واملمااك املائيو، واملناامل السا ةيو والبحار 

 
 موجز التقرير  

، اختاك ننو 2018آب/أغســـطس  3 أ  1، املناو ة ي نيويورك ي الين ة من الثامنوي الدورة  
دى توالا مل راســـــو  الو اســـــت دام النام  عة  الناا ي  شـــــّجنت ليا الينايمل، الال 8/112ادااة املاار 

لةمنةوماك انةااليـو امل ـانيـو الوانيـو املتنةاـو   التحتيـوالبىنمع   االبيـاتك وقالةيـو تشـــــــــــــــةية ـا لينيـا، وروالط
والبحار واحمليطاك، والناا ي املمارساك انيدة  ،الداخةيو، واملناامل السا ةيو املائيوواملمااك  يملسطحاك
لناد األمم املتحدة لنةوم احمليطاك من حييط عةما  أةمن الينايمل النام  الةجنو  وكالك اةبتوالنماذج. 

 

 * E/C.20/2020/1. 
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، وأة يضن ا 2030التنميو املستدامو واملبا راك الدوليو ذاك الصةو، مبا ي ذلك مشاوع قاع البحار  أج 
 ي االعتبار ي أنشطتا.

 ىت اآلة، مبـــا ي ذلـــك  الـــال أ از وي التاايا، ياـــدم الينايمل النـــامـــ  منةومـــاك عن التاـــدم  
ومشـــــــــــاركتا  2019آذار/مارس  9  أ 7ن اجتماعا األول املناو  ي لوســـــــــــاة ايم وريو كور  ي الين ة م

املســـتماة مع املناماك املننيو لواـــع املنايع من أج  التشـــجيع عة  واـــع واســـت دام املنايع املتينمل عةي ا 
ي واـــع  راســـو  الو  التادم احملازعامليا ليما يتنّةمل ايميع األنشـــطو البحايو. ويناقل الينايمل النام  أيضـــا 

ملنةوماك ادى توالا والتحد ك واملمارســاك انيدة والن ف ليما يتنّةمل مباســت دام الســت شــام املشــاك  
وذلك لةايام يلتحةي   وقالةيو تشـــــــــــــــةية ا لينياو م انيو االااع عة  ها  املنةوماك انةااليو امل انيو 

ك، يناقل النادل الازم لااطاع ننشطو التنسيمل واة ارة والتنايم ي البيئو البحايو. ويةاالو  أ ذل
وياّدم حملو عامو  2020و  2019الينايمل النام  ي التاايا التحديثاك املدخةو عة  خطو عمةا لنامذ 

 عن أنشطتا املاارة لةسنو الاا مو.
 
 


