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

 الدو   التاسيا
 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 انكةةان ةاانيلومةةا  وااةةدمةةا  اجلغراف ةةا 
 انتيلقا ابلكوا ث
   

 انيلوما  واادما  اجلغراف ا انكان ا انتيلقا ابلكوا ث  
  

 مذكر  من األمانا الياما  
 

تتشـــــــــ ا األمانأب الوامأب نت توججل انتباا  نأب ايةاإب املونيأب لوارة املوروماة ا ك اييأب امل انيأب عر   
دماة ا ك اييأب امل انيأب املتورلأب الصــــــويد الواملل قر التل ي  اله  أعدا الل يم الوام  املوو املوروماة واي

د     ــــــــا يـلــ    املـوقـ  الشــــــــــــــــبــ ــل لـرــ ــنــــــــأب ايـةاإب  الـ ــوارو، والــــــــه   ــــــــــــــــيــتــــــــاب الـرــكــــــــأب الـ  قــــــــ 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/و نــأب ايةاإب )  مــدعوة قر ااطــا ـأب

عرما التل ي  وااع اب عن آرائها بشــــــــمت التلد  اله  أط قا الل يم الوام    تشــــــــ ي  الدول األع ــــــــاإب 
 عر  تنليه اا ار اال رتاتي ل بشمت املوروماة وايدماة ا ك اييأب امل انيأب املتورلأب ال وارو.

 
 موجز التقرير  

 آب/ 3قر  1الثـــــامنـــــأب املولووة   نيويورك   اللرتة من اعتمـــــدة  نـــــأب ايةاإب،   وور ـــــا  
، الــه  أتنــت ييــجل عر  الل يم الوــامــ   هووا املبــهولــأب ييمــا يتورم  8/111، املل ر  2018 أغســـــــــــــــطس

اال ــرتاتي ل بشــمت املوروماة  اا ار”املونوت  2018/14اعتماو ق ار اجملرس االقتصــاو  واالجتماعل 
و ات األمم ووضــــــ  أواة تلييم ملســــــاعدة الدول األع ــــــاإب  “وايدماة ا ك اييأب امل انيأب املتورلأب ال وارو

  تلييم وتطوي  خط  املتحدة ااقريميأب املونيأب لوارة املوروماة ا ك اييأب امل انيأب عر  الصـــــــــــــــويد الواملل 
أكدة الر نأب عر  ضـــ ورة ت ام  البيااة ااطصـــائيأب وا ك اييأب امل انيأب  ذلك، التنليه الو نيأب. وااضـــايأب قر

 

 * E/C.20/2020/1. 
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  الوقت احلليلل ل ب  الناس املواق  وش وت الل يم الوام  عر  مواإبمأب ر ائرجل م  اا ار املت ام  لرموروماة 
 للدرة ا ك اييأب امل انيأب الو نيأب.ا ك اييأب امل انيأب ألت احلد من خما   ال وارو وقوار ا كات املستليد ال ئيسل من ا

ويلـد  الل يم الوـامـ    التل ي  مورومـاة عن أنشـــــــــــــــطتـجل ييمـا بن الـدوراة،  ـا   ذلـك تنليه  
ألواة املســــــــم التلييمل ووضــــــــ  ب ام  عم  الل يم ايةاإب اا ار اال ــــــــرتاتي ل، وا ــــــــتو ا  م ت   نأب 

النظ  وعم قعداو وتنليه اا ار املت ام  الوام  واختصـــــــــــابـــــــــــاتجل لرمســـــــــــتلب . وتشـــــــــــم  األنشـــــــــــطأب قيد 
لرموروماة ا ك اييأب امل انيأب، ووضـــــ  الصـــــيكأب النهائيأب ألواة املســـــم التلييمل والســـــول قر املصـــــاوقأب عريها 

 ووعم وض  ق ار قطصائل لإلطصاإباة املتورلأب ال وارو.
 


