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بةةادا ا الميلاتةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الياشءا

 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 *من جدول األعمال المؤقت 13البند 
تنفية  واعتمةاد تيةا يء تج  جةد الةدواعء اليةالم ةا  

 المين ا بالميلاتا  الجغءاف ا المكان ا

   
تنفيةةة  واعتمةةةاد تيةةةا يء تج  جةةةد الةةةدواعء اليةةةالم ةةةا المين ةةةا بةةةالميلاتةةةا    

 المكان ا الجغءاف ا
  

 ت كءا تج األتانا الياتا  

 
ء انتـعاة لإـنه اللبااو المانـجه ـلة ارة الما ومـا  الإ اا ـجه الم ـانـجه   تتشــــــــــــــامة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

ــا جه الم تو ه، ع  ــجه ال  ـــــ ى الصـــــــايد الاالمل قلى التذايا ال ب أعدر لابيـــــــتااك مين اتحا  اللدما  األرلـــــ
التالاه ل منظمه الدولجه لتو يد المذايجس، والمنظمه الهيدروغاا جه الدولجه، وال ب ســــــــــي تا   211وال إنه التذنجه  

در  مهــا  ذ -http://ggim.un.org/meetings/GGIMط )ع ى الموقع الشــــــــــــــع ل ل إنــه اللبااو لــال  ــه التل قــ 

committee/10th-Session/) .   وال إنه مدعوة قلى اإل اطه ع ما لالتذايا وإلى قمداو آرا ها لشـــــــــــــنة األعمال
 المااييا. الإاريه التل تذو  مها المنظما  الثالث المانجه مولع

 
 تاجز التقءيء  

 آب/ 9قلى  7اعتمــد  لإنــه اللبااو،  ل  ورتهــا التــاســــــــــــــاــه الماذو ة  ل نيويورك  ل ال تاة من  
، ال ب أ اطت  جء ع مًا مع التذديا لاألنشــــــــطه المتاد ة اللثياة والتااونجه 9/113، المذار  2019أغســــــــطس  

لولـــع المااييا وتن ي  ا، و ل أنشـــطه الـــط ات مها المنظما  الثالث  ل الدوا ا المانجه لة ارة الما وما  
لمسـتماة  ل ولـع التوجيها  والتداميا الإ اا جه الم انجه ع ى الصـايد الاالمل. ور بت ال إنه لالمسـا ما  ا

الموصـى مها لمسـار المااييا من أجد  ليد تن ي  اإلطار المتلامد ل ما وما  الإ اا جه الم انجه. وط بت قلى 
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المنظما  الثالث مواصـ ه التنسـيو والامد مع الدول األع ـاو ع ى ولـع المااييا التذنجه واعتما  ا، وإعال  
 ا الإارب.ال إنه لاستماار عن عم ه

و ل   ا التذايا، تذد  المنظما  الثالث ت اصــــيد عن جهو  ا الإما جه، لما  ل مل  ما ع ــــط ع  
لء اتحا  اللدما  األرلـــــجه ال  ـــــا جه الم تو ه من أعمال لشـــــنة ولـــــع مااييا لواجها  مامإه التطبجذا  

وغيا ا من البجانا ؛ ومواصـــــــــــ ه الم تو ه وتحذيو التلامد مين الما وما  الإ اا جه الم انجه واإل صـــــــــــاوا   
لشنة نمومج مإال ق ارة األرالل وس س ه المااييا   ISO 19152تطويا س س ه المااييا   211ال إنه التذنجه  
ISO 19144   لشــــــنة ال طاو األرلــــــل؛ واألعمال المتا ذه لاإلطارS-100   لدعم قنشــــــاو وتاهد مواصــــــ ا

اللاصـه لمااييا    ISO 19100منتإا  البجانا  العحايه الذام ه ل تشـ يد البينل المتوا ذه مع سـ سـ ه المااييا  
ــا لمحه عامه عن األعمال  الما وما  الإ اا جه من جانب المنظمه الهيدروغاا جه الدولجه. ويذد  التذايا أع ـــــ

ا علص اســــــــــتلدا  المااييا الإ اا جه الم انجه  ل  عم  جا  ورصـــــــــد التل ت ــــــــــط ع مها   ة المنظما   جم
أ داة التنمجه المســـــــــــتدامه، وولـــــــــــع وإعدا  توجيها   ل مإال التن ي  واللجارا  والتداميا الال مه لمســـــــــــار 

 المااييا من أجد  ليد تن ي  اإلطار المتلامد ل ما وما  الإ اا جه الم انجه.
 


