
 E/C.20/2022/17  األمــم المتحـدة  

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

23 May 2022 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100622    030622    22-07820 (A) 

*2207820*  

بةةادا ا الميلاتةةاج الجيءا  ةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا  
 المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الثان ا عشءا 

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  
 من جدول األعمال المؤقت*  15البند 

تنفية  واعتمةاد تيةا يء تج  جةد الةدوامء المين ةا بةالميلاتةاج  
 الجيءا  ا المكان ا على الصييد اليالمي 

   
تيةا يء تج  جةد الةدوامء المين ةا بةالميلاتةاج الجيءا  ةا المكةان ةا تنفية  واعتمةاد    

 على الصييد اليالمي 
  

 ت كءا تج األتانا الياتا  
ء انتـعاة لإـنه اللبااو المانـجه ـلة ارة الما ومـا  الإ اا ـجه الم ـانـجه   تتشــــــــــــــامة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

در ـلاراــــــــــــــتااك حين التإم  المرتوي ل لـدمـا  الإ اا ـجه الم ـانـجه، ع ى الصــــــــــــــاـيد الاـالم   لى  التقايا اـلي  أععـا
التالاه ل منظمه الدولجه لتوحيد المقايجس، والمنظمه الهيدروغاا جه الدولجه، والي  ســــــــــيعتاي   211وال إنه التقنجه 

م حها فقط ع ى الصرحه ذا  الص ه من الموق  الشع   ل إنه الل  /http://ggim.un.orgبااو )لال  ه الت  قعدر

meetings/GGIM-committee/12th-Session ــالتقايا و لى ــا لـ ــه ع مـ ــااـ ــدعوة  لى اعحـ ــه مـ (. وال إنـ
 جه حوض  المااييا. حداو وجها  نظاها لشنة األعمال الإاريه الت  تقوم حها المنظما  الثالث المان 

 
 تاجز التقءيء   

  آب/  27و    24و    23اعتمـد  لإنـه اللبااو ف   ورتهـا الحـا ـشه عشــــــــــــــاة الماقو ة افتااضــــــــــــــجـا ف   
، وأعابت  جء عن تقدياها ل إهو  التااونجه الت  تبيلها المنظما  المانجه 11/111المقار    2021أغســــــــــــطس  

ــد تحيجقها،  ــتدامه ور ــــــ ــ  و عدا  مااييا ليجاا أهداة التنمجه المســــــ ــ  المااييا وعم ها من أجع وضــــــ حوضــــــ
والنهوض لالو ـــــول  لى البجانا  وتعا لها، ألغااض منها الإهو  المســـــتماة ل تصـــــد  لإا حه ماض فياوا  

(، والحد من ملااا الكوارث و  ارتها، وموا ـــــــــ ه تطويا مااييا واجهه حامإه التطبجقا  19-ا )كوفيدكورون 
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اللا ــــــــــه    S-100( وســــــــــ ســــــــــ ه المااييا  ISO 19152المرتوحه، ونموذج مإال   ارة األراضــــــــــ  )الم جار 
ــا لالطعاه الثالثه من الدليع المانوة   ليع  ور  ــرا  منتإا  البجانا  العحايه. ورحبت ال إنه أشلــــــــــ لموا ــــــــــ
الماـاييا ف    ارة الما ومـا  الإ اا جـه الم ـانجـهر وأقاتهـا، والـدليـع يهـدة  لى التاويت ل تو ــــــــــــــجـا  المتا قـه 

ه الم ـانجـه. وف  هـيا الصــــــــــــــد ، حثـت ال إنـه الـدول  لـاســــــــــــــتلـدام الماـاييا المتا قـه لـة ارة الما ومـا  الإ اا جـ 
األعلــــــاو والإها   ــــــاحعه المصــــــ حه المانجه ع ى موا ــــــ ه اســــــتاااض  ليع المااييا ع ى نطا  واســــــ  
وتحســـــينء لج وة مور ا حجا متاحا ع ى اعنتانت يتمااـــــى م  اعاار المتكامع ل ما وما  الإ اا جه الم انجه، 

 لمااييا استلداما نشطا عشإا  ح ول ج اا جه م انجه تستند  لى المااييا.كما حثتها ع ى استلدام  ليع ا

ــاييا    الماــ ــا   ــاعتمــ لــ المنظمــــا  الثالث ل نهوض  ــا  ــيلتهــ حــ ــااجــــه الت   الإهو  الإمــ التقايا  ويااض 
م ترا ــيع عن عمع التإم  المرتوي ل لدما  الإ اا جه الم انجه من أجع   الإ اا جه الم انجه واســتلدامها. ويقدر

مااييا حديثه لواجهه حامإه التطبجقا  المرتوحه، و  ماج الما وما  الإ اا جه الم انجه واعحصـــــاوا    وضـــــ 
وغياهـا من البـجاـنا  عـتاحـه الو ــــــــــــــول  لى الما ومـا  الم ـانـجه المتا ـقه حا ــــــــــــــد األرض وـبالـتنهـ  ل كوارث 

  والبيئه وت يا المناخ، وع ماج ت ك وارســــتإاله لها والصــــحه وقاح جه البجانا  الم انجه العحايه ل تشــــ يع البين 
الما وما . وياكز عمع التإم  المرتوي ل لدما  الإ اا جه الم انجه لقوة ع ى تحســــــين الصــــــال  م  مااييا  
التإم  نرســـء )مثع واجها  حامإه التطبجقا  ع ارة اللا ـــجا  واســـتاجات البجانا  البيئجه، ومااييا المنظمه  

 ISO(، وماـــاييا المنظمـــه الـــدولجـــه لتوحيـــد المقـــايجس )مثـــع  S-122الم جـــار    الهيـــدروغاا جـــه الـــدولجـــه )مثـــع

 ، لما ف  ذلك الإزو العحا  المقتاي(.19152

والتقدم المتوا ـــــــــــع الي  أحااتء ف  وضـــــــــــ  المااييا    211ويصـــــــــــع التقايا أعمال ال إنه التقنجه   
لشــنة ال طاو    ISO 19144اييا  لنموذج مإال   ارة األراضــ ، وســ ســ ه الما ISO 19152 المتاد ة األجزاو

. وأخياا، ISO؛ ويناقش ارســـــــتلدام المتزايد ل ســـــــإع الإيو شســـــــ  ISO 19160األرضـــــــ ، وم جار الانونه 
شااض التقايا التقـدم اـلي  أحااـتء المنظمـه الهـيدروغاا ـجه اـلدولـجه ف  وضــــــــــــــ  نموذج البـجاـنا  الهـيدروغاا ـجه 

د خدما  منتإ  S-100الاالم   ا  البجانا  العحايه القاح ه ل تشــــــــــــ يع البين  المتوافقه م  لدعم  نشــــــــــــاو وتاهر
اللا ـه لالما وما  الإ اا جه. ويشـمع ذلك الامع المزم  اليجام لء م  لا   ISO 19100سـ سـ ه المااييا  

الدول الشـاائجه رسـتلدام نموذج نلـت اعاار المتكامع ل ما وما  الإ اا جه الم انجه لاعتعارة خايطه ااي   
التحتجه المتا قه لالبجانا  الم انجه العحايه، مطاوحه حالجا ل مناقشــه من أجع  نشــاو حنجه تحتجه ل بجانا  ل بنجه  

 الم انجه العحايه ع ى أرض الواق .

كمــا يتلــــــــــــــمن التقايا لمحــه عــامــه عن عمــع المنظمــا  الثالث  جمــا شل  اســــــــــــــتلــدام الماــاييا   
تنمجه المســــــــتدامه؛ ومناقشــــــــه لدور المااييا ف  التصــــــــد  الإ اا جه الم انجه ف   عم قجاا ور ــــــــد أهداة ال

ــع لإـا حـه كوفـيد الاـالمـجه؛ وما ومـا  عن الامـع اـلي  تقوم ـلء المنظمـا  الثالث لك  تازا،  19-المتوا ــــــــــــ
عم جـا، أوجـء التاالط الت  تإماهـا م  ال إـاة اعق جمجـه والمإموعـا  الووجألجـه واألفاقـه المواضــــــــــــــج جـه التـالاـه  

ويســـــــ ط التقايا اللـــــــوو ع ى  عم المنظما  المســـــــتما لمســـــــار المااييا من أجع  ليع تنريي  ل إنه اللبااو. 
اعاار المتكامع ل ما وما  الإ اا جه الم انجه؛ ويقدم ما وما  ترصـي جه عن األنشـطه الملـط   حها ل تاويت  

يف لــء لج وة مور ا حجــا والتاا   ر ليــع  ور الماــاييا ف    ارة الما ومــا  الإ اا جــه الم ــانجــه ل ــدليــع المانوة  
متاحا ع ى اعنتانت يتمااــــــــــــى م  اعاار المتكامع. ويناقش التقايا األمث ه الام جه لتنريي المااييا الإ اا جه  
الم انجه الت  تســـاعد ع ى ايا ة تازيز  ليع المااييا، لاعتعارة وســـي ه للـــماة المســـاوله عن تطبي  المااييا  

 ول تدليع ع ى المناف  الت  تتحق  من تنريي المااييا الإ اا جه الم انجه. والتقيد حها ف  الممارسه الام جه،


