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

 الدو ا الحاديا عشءا 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  12البند 

ذلك  األطء القانان ا والسةةةةةةةة امةةةةةةةةا  ا  بما  ي 
 المسائل المتصلا بالا انا  المءجع ا 

   
 األطء القانان ا والس اما  ا  بما  ي ذلك المسائل المتصلا بالا انا  المءجع ا   

  
 تذكءا تن األتانا الياتا  

  
يشــــــــانة  األمان  التام  أ  نســــــــتاعخ انت ال لنن  الدباا  المتنم   الارة المتاوماا الن اا م  الم انم   

ل الاايع التامط المتنخ  األةا الســــــــــــما ــــــــــــانم  والدانونم   لارة  عاى  الصــــــــــــتيد التالمخ الى التدايا الري أعدن
ــا  لانن  الدباا   الا    ــ  م  جاا الصــ ــاح  الشــ ــم و  متابا عبا الصــ المتاوماا الن اا م  الم انم ، والري  ــ

(. والانـن  /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Sessionالتخ قـددن  هاـا طد)  
مـدعوة الى أذـر التام  ـالتدايا واهـدا  رأفاـا طخ التندـد  الـري أبايل الاايع التـامـط طخ  ــــــــــــــمـا  جاولل المبـرولـ   

لن اا م  الم انم ،  ما طخ جلك المســا ط المتصــا   لمتالن  المســا ط الدانونم  والســما ــانم  طخ الارة المتاوماا ا
  البماناا الماجعم .

 
 تاجز التقءيء   

 أفاول/  4آب/أغســــــــــــــطس و    27و    26اعتمـدا لننـ  الدباا  طخ لورناـا التـا ــــــــــــــاة، المتدولة طخ   
الى أن  جاى التأكيد طخ ا ـتنتاجاا التتاب األهم  عاى ، الري أ ـارا  م  10/110 ، الداار2020  ـبتمبا

باول عام  أو بط وابد فنا ـــــــــــ  النممت من  ـــــــــــأناا نســـــــــــوي  األنوا  التدفدة من المســـــــــــا ط الدانونم    أ  ال
والســــــما ــــــانم . وطخ يرا الصــــــدل، أفدا انتدال  الاايع التامط من الحاالا االطتاااــــــم  الى الحاالا الواقعم ،  

ط طخ التالم الحقمدخ، وواــت باول عمام  نســتايد من ا ةار المتتامط لامتاوماا الن اا م   ومتالن  المشــاك
 

 * E/C.20/2021/1. 
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https://undocs.org/ar/A/RES/10/110
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الم انم  ولليط ننايرل، مت ا قاار طخ الوقت ناســــ   ال او  الوةنم  الســــا دة طخ الدول األععــــا . و ــــنتت  
لماجعم ، ونسـديا البماناا الانن  عاى الن ا  طخ مسـا ط قانونم  ااـا م ، هيناا السـاط  والوةـاي ، والبماناا ا

ــالم التـا ، واال ــــــــــــــتدـدا  األذوقخ لابـماـناا الن اا ـم  الم ـانـم ، واناـاقـاا التاذم   الن اا ـم  الم ـانـم  لاصــــــــــــ
الموبـدة المط ـد  طخ اةـار التتـاريم المدتاـا  لامســــــــــــــؤولـم  الـدانونـم  واألةا الـدانونـم  طخ اـلدول األععــــــــــــــا . 

ــا الاايع  التامط عاى التمط ــتاانمنخ   و ــــنتت أيعــ ــا  الما ــــح  طخ نناير المســــار اال ــ  :2مت الدول األععــ
المســــــــا ط الســــــــما ــــــــانم  والدانونم  لاةار المتتامط لامتاوماا الن اا م  الم انم ، والن ا طخ آلماا منا ــــــــ   

ــول عاياا وق ــين نوطعا المتاوماا الن اا م  الم انم  وام انم  الحصـ م البماناا ون اللاا، ونحسـ ــد اهام  لتتزيز ندا ـ
ا تدداماا،  ما طخ جلك طخ جممت الدول األععا . وأفدا الانن  ن ييا ا م الاايع التامط الى الاايع التامط  
المتنخ  السما اا واألةا الدانونم   لارة المتاوماا الن اا م  الم انم ، مؤكدة هرلك نشدفديا عاى لعم نناير  

ــا ط ا ةار المتتامط لامتاوماا الن اا م  الم انم  ع ــيا  لمتالن  المســــــــ ــا  و ــــــــ ــتيد الدطاي هوةــــــــ اى الصــــــــ
 السما انم  والدانونم  المتددة طخ التالم الحقمدخ.

ويدد  الاايع التامط طخ التدايا متاوماا عما أدباي من ندد  وااــطدات    من أنشــط ،  ما طخ جلك  
انونم  المتددة طخ منال  وجاولل لمتالن  المســا ط الســما ــانم  والد  2021-2020ا ــتتااخ ذط  عما  لااتاة 

الارة المتاومــاا الن اا مــ  الم ــانمــ  ولــدعم ننايــر ا ةــار المتتــامــط لامتاومــاا الن اا مــ  الم ــانمــ . وينــاق   
ــانم  والدانونم  الواقعم  والمتددة المحدلة طخ ذط  عما   ــما ـ ــايا السـ ــا ن ال األولخ طخ الدعـ الاايع التامط أيعـ

ث ،  ما طخ جلك الدعـــايا ا لمتصـــا   الســـاط  والوةـــاي ، والبماناا الماجعم  ونســـديا البماناا الن اا م   المحدَّ
الم انم  لاصـــالم التا . وااـــاط  الى جلك، يشـــيا طخ ندايال الى أن  واـــت ذط  انصـــال نســـا) العـــو  عاى 

 األنشط  المصمم  لتشنمت الحوار والتتاةخ هين الانن  ومزاولخ المان  الدانونم .

ط أيعــا متاوماا عن التدد  الري أبايل طخ الن ا طخ الســما ــاا المنا ــ   وطخ ويدد  الاايع التام 
واتاا وطخ الموارل الدانونم   غم  نشنمت ندا م البماناا ون اللاا ونحسين نوطعا المتاوماا الن اا م  الم انم  

دباا  واالجتماعاا وام انم  الوةــول الياا وا ــتدداماا. وطخ يرا الصــدل، فتعــمن التدايا نتا ا اجتماعاا ال
التشاوري  االطتااام   شأ  السما اا واألةا الدانونم   لارة المتاوماا الن اا م  الم انم  التخ عدديا الاايع 
ــما ـــــاا الم انم  واألمان  التام . وناق  المشـــــاركو  طخ االجتما  اعدال ونطويا  التامط وماكز الدوانين والســـ

ااا نتنا ــ  مت كطم من ال او  الوةنم ، من أجط نناير ا ةار المتتامط يرل الموارل التخ يم ن نتيمااا وجت
 لامتاوماا الن اا م  الم انم .

 


