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 ا إبلومةةةةةا جلنةةةةةا ااملان ا إبناةةةةةا  دا   
 اجلغرافاا ا كاناا على الصإباد الإبا ي

 الدو   التاسإبا
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩-٧نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١٢البند 
األطر القانوناا والسةةةةةةةةةااسةةةةةةةةةائاا   ا    ل  ا سةةةةةةةةةا   

 ابلبااان  ا رجإبااا تصلا 
   

 األطر القانوناا والسااسائاا   ا    ل  ا سا   ا تصلا ابلبااان  ا رجإباا  
  

 مذكر  من األمانا الإباما  
 

جل انتباا  نأب ايةاإب املونيأب لوارة املوروماة ا كةاييأب امل انيأب عر    تتشـــــــــة ا األمانأب الوامأب  ا توجه 
ة الذي أعدها الفةيق الوامل املوين ابألطة ال انونيأب والســـــيا ـــــاتيأب ووارة املوروماة الصـــــويد الواملا تق الت ةي

ا كةاييأب امل انيأب، والذي  ــيتاع عر  الصــفحأب الشــب يأب صاة الصــرأب لرءنأب ايةاإب ي ا ابلركأب الهب ق ده   ا 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/ والرءنـــــأب مـــــدعوهةة تق او ـــــاطـــــأب .)

عرما ابلت ةية وتق تبداإب رأيها يف الته د  الذي أ ةزا الفةيق الوامل ضــــــمن جهووا املبذولأب ملوا أب املســــــا ل 
 ك املسا ل املتصرأب ابلبياانة املةجويأب.ال انونيأب والسيا اتيأب يف توارة املوروماة ا كةاييأب امل انيأب، مبا يف صل

 
 موجز التقرير  

 آب/ ٣تق  ١اختــــــذة  نــــــأب ايةاإب، يف وورملــــــا الوــــــامنــــــأب املو ووة يف نيويورك يف الف ة من  
، الذي أقةة ييجل ايالصأب املتور أب لصدار تةاخيص املوروماة ا كةاييأب ٨/١٠٦، ال ةار ٢٠١٨ أغسطس

الوامل ملا ي و  بجل من أنشـــــــــــــــطأب وما أ ةزا من ت د  قبه، مبا يف صلك ع دا امل انيأب وأثنت عر  الفةيق 
 ر هب عمل ووليتني و ر أب عمل صـــــــــــــــكهة لتيســـــــــــــــه التور م وتنميأب ال دراة عر  الصـــــــــــــــويدين اوقريما 

اوقريما. وطربت الرءنأب تق الفةيق الوامل أا ي ســـــــــــهم وةتجل يف املوضـــــــــــو  من أجل تعداو وتطوية  وووا
 ال  اتيءا بشأا املسا ل ال انونيأب والسيا اتيأب يف اوطار املت امل لرموروماة ا كةاييأب امل انيأب.املسار ا
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ويوةض الفةيق الوامل، يف ت ةيةا، موروماة عما أ ةزا من ت د  وما ي و  بجل من أنشـــــطأب، مبا يف  
ا كةاييـأب امل ـانيـأب الذي صلك اجتمـاعجل األول املو وو عر  اام  مؤرة األمم املتحـدة الوـاملا لرموروماة 

،  يث تدارس الفةيق نتا ج عمريأب  االة ٢٠١٨ع  د يف وي ينغ، ابلصـــــــــــني، يف تشـــــــــــةين الوا /نويمة 
اال ــــــتمدا  ومســــــألأب تعداو توجيهاة تنفيذيأب متســــــ أب مب املســــــار اال ــــــ اتيءا بشــــــأا املســــــا ل ال انونيأب 

 انيأب. ويتضـمن الت ةية تفاصـيل عن النتا ج األوليأب والسـيا ـاتيأب يف اوطار املت امل لرموروماة ا كةاييأب امل
لومريأب  االة اال ـــــتمدا  وايياراة املتا أب ملوا أب املســـــا ل املتور أب  من البياانة وخصـــــوصـــــيأب البياانة 
واملر يأب الف ةيأب وتصدار ال اخيص يف  ياق تباول البياانة ونشة البياانة. ويناق  الفةيق الوامل أيضا، 

، وت هامجل املتواصل يف تعداو وليل ٢٠٢٠-٢٠١٩ة املستءداة املتور أب وطأب عمرجل لرف ة يف ت ةيةا، آخ
 .٢٠١٩تنفيذ اوطار املت امل لرموروماة ا كةاييأب امل انيأب، وي د  حملأب عامأب عن أنشطتجل امل ةرة لوا  

 


