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لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميل  ةةا   
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي  

 الدوعل الحاديا عشءل 

 2021آب/أغسطس  27 و 24 و 23نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  5البند 

 المتكا ل للميل  ا  الجغءاف ا المكان ا اإلطاع  

   
 اإلطاع المتكا ل للميل  ا  الجغءاف ا المكان ا   

  
  ذكءل  ن األ انا اليا ا  

 
تتشــــــــــــــمة األمـاـنه التـامـه ـن ا توجـء انتـعاة لإـنه اللبماو المتنـجه ـنة ارة المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه  

الم جع المسـتو  التانع لطاار المتاام  ل مت وما  الإ ما جه الم انجه، ع ى الصـتيد التالم  للى ترميم الرمي  
ــه طذل  ى    ــرحه اللايـ ف ط ا ىرا ع ى الصـ ــيتار الترميم نال  ه الت  ُقد  ــاعدة األمانه التامهس واـ الذي أُعدَّ نمسـ

اـللــبماو ــه  ـل ـإـنـــــ ـــع ـ   الشــــــــــــ -http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th)/  اـلمـوقـع 

session/  ــ ه تطويم اإلاار المتاام ــ ا موايــ (س وال إنه مدعوة للى اإلحااه ع ما نالترميم وإطداو آرائ ا نشــ
ه من جانب  ل مت وما  الإ ما جه الم انجه و لي  تنريذة، وكذل  نشــــــــ ا السجا ة اياــــــــتماتجإجه والتنســــــــي  والمقان 

 الرمي  الم جع المستو  لضماا النإار المستداف لطاار المتاام  ل مت وما  الإ ما جه الم انجهس
 

   جز التقءيء    

آب/أغســــــــــــــطس    27و    26اعتمـد  لإنـه اللبماو، ى   ورت ـا التـااــــــــــــــمة المترو ة اىتما ــــــــــــــجـا ى    
مبذوله لموايــــ ه لعدا  ويــــر   لي  الذي رحبت  جء نالإ و  ال 103/10، المرمر 2020أي ول/اــــبتمبم   4 و

ــي ه لتتبيب التمتيعا  الوانجه ى  مإال ل ارة   ــرء واـــ تنريذ اإلاار المتاام  ل مت وما  الإ ما جه الم انجه طويـــ
ــاو و جما طين اس واعتمد  ال إنه  لي  تنريذ اإلاار، ر نا  المت وما  الإ ما جه الم انجه  ــــــــمن الدول األعضــــــ

ــ ه تنسجحء وو ــــــع ال م ــي ه لتتبيب التمتيعا  الوانجه ى  مإال ل ارة  نموايــــ ــرء واــــ ســــــا  األليمة ع جء، طويــــ
المت وما  الإ ما جه الم انجه  ــمن الدول األعضــاو و جما طين ا ع ى المســتو  المؤاــســ  و عم تنريذ أ داة 
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الذي يمث   وأحاات ال إنه ع ما ناأل مجه التالمجه لطاار، .التنمجه المســــــــتدامه، ي اــــــــجما ى  الب داا النامجه
مظ ه رئجســـــــــــجه لدنشـــــــــــطه التديدة الت  تدل  ى  نطاو التصـــــــــــاأ لإنه اللبماو ولإان ا اإلق جمجه وأىمقت ا 
الموا ــــــــــــــجنـجه، واـلذي يم ن تطبجرـء ع ى أي طـ د لتوجـجء الت ييم التحوي  س وأقم  ال إـنه ـن ا ك  من البـ داا  

ار وو ع لطا عم  ع ى المستو  الرطمي ع ى أااس  المتردمه النمو والب داا النامجه تروف حالجا طتنريذ اإلا
 التجاري واوع ، وىرا ل توجي ا  واأل وا  المتاحهس

وواىرت لإنه اللبماو، ى   ورت ا التاامة أيضا، ع ى لنشاو ىمي  لبماو مترمغ ر جع المستو ، يتمتع   
والتنســي  والمقانه من أج   ــماا  طتمثي  ج ماى  متوازا ولبمة ىنجه، طويــرء آلجه لتوىيم السجا ة اياــتماتجإجه

النإـار المســــــــــــــتـداف لطاـار، ولتتب ـه الموار  ال زمـه ل حرـاد ع ى زلم اإلاـار وج و  تنسجحـء نـاعتعـارة عم جـه 
  ائمه التطورس

ــتامال  لي  التنريذ    ف مت وما  عن الإ و  المبذوله والتردف المحمز ى  تنسجح وااـــــــــــ وى  الترميم، ُتردَّ
 وا وثجره حجه وقاط ه ل اـــــــــتلدافس ويشـــــــــم  ،ل  ترديم المســـــــــاعدة، نما ى  ،ل  الموا  الذي ُيرصـــــــــد نء أا ي 

الممجنجه وموا  التت م اإللاتمون ، لو ــع لطا عم  ع ى المســتو  الرطمي من أج  تتبيب الردرا  الوانجه  
ا  الإ ما جــه  ع ى ل ارة الموار  الإ ما جــه الم ــانجــه نرتــالجــه وتحــديــو التمتيعــا  الوانجــه ى  مإــال المت ومــ 

ــد من الترميم كذل  لط غ لإنه اللبماو   ــجما ى  الب داا النامجهس والرصـــــــ ــاو، وي اـــــــ الم انجه ى  الدول األعضـــــــ
ــماا أا  ــتو  لطاار المتاام  ل مت وما  الإ ما جه الم انجه، و ـ ــاو الرمي  الم جع المسـ نالإ و  المبذوله إلنشـ

 جه، وتحديد التصاياتء وو ت ا ى  يج ت ا الن ائجهستت لف عضويتء من تمثي  ج ماى  متوازا ولبمة ىن 

  ويتضــمن الترميم مت وما  عن التردف المحمز ى  عم  الرمي  الم جع المســتو  وأنشــطتء، نما ى  ،ل  
ــتو  ى  أول اجتما  عم   ــتتمف الرمي  الم جع المســ ــجاس وااــ ــاليب عم ء وايجتماعا  الت  عرد ا اىتما ــ أاــ

مشــــــــمو  ايلتصــــــــايــــــــا  وأتد وييتء وأ داىء و ورة وتاوين أعضــــــــائء وأاــــــــاليب عم ء، واعتمد ناإلجما   لء
التصـايـاتءس وقمر الرمي  الم جع المسـتو  أنء يإوز لء ااـتتماف التصـايـاتء عند الحاجه، ولان نالتشـاور 

عضويه الرمي  الم جع المستو  مع لإنه اللبماو ىرا، لضماا أا يتم  ن راوة وىتالجه ااتنا ا للى وييتءس وتضم  
 وله عضــــــــوا كحد أقصــــــــى، تت لف من أعضــــــــاو م تب لإنه اللبماو وممث   الدول األعضــــــــاو، ع ى أع ى   22

( الت  مسـتو  من السجا ة التنريذيه، ومن وكاي  المت وما  الإ ما جه الم انجه الوانجه )أو الوكاي  ،ا  الصـ ه 
التانته لدمم جمجه اللمس إل ارة المت وما  الإ ما جه الم انجه التالمجه تتين ا م اتب ك  لإنه من ال إاا اإلق 

المتحدةس وكانت التماــــجحا  المردمه من ال إاا اإلق جمجه ممث ه لق جمجا ومتوازنه، حســــب ايقتضــــاو، طين الب داا 
 س يه المتردمه النمو والب داا النامجه مع لي و ايعتعار الواجب ل ب داا الت  تش د حاي  لا 

ويتضـــــــمن الترميم أيضـــــــا مت وما  عن الإ و  الت  يبذل ا الرمي  الم جع المســـــــتو  لو ـــــــع لطتء   
اياــــــــــــــتماتجإجـه، نمـا ى  ،لـ  األ ـداة وال ـايـا ، ولطـه عم ـء الم جتـه المســــــــــــــتو  لتوىيم مـا ي بف من  جـا ة 

الموار  ال زمه ل حراد ع ى ااــتماتجإجه وتنســي  ورقانه ل حراد ع ى قاط جه اإلاار ل اــتلداف ونإاحء، وتتب ه 
زلم اإلاـار وج و  تنسجحـء، واـلدعوة والتو،ـجه، نمـا ى  ،ـل  ى  اـــــــــــــــجاو الاـجاـنا  المموـله، كواــــــــــــــيـ ه لتتبيب 

 التمتيعا  الوانجه ى  مإال ل ارة المت وما  الإ ما جه الم انجهس

 


