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المةن ةةةل   الاء ال  المةلت ةةةا   لجنةةةل  بةةةرداال 
 الجغ اف ل المكان ل على الصةيد الةالمي

 الدوال الثان ل عش ل 

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  16البند 

المت ةةةدل المةني   ق خب اء ال ا  ل  التةةةةاوع  ر 
 با سمال الجغ اف ل 

   
 التةاوع  ر ق خب اء ال ا  ل المت دل المةني با سمال الجغ اف ل   

  
  ذك ل  ن ا  انل الةا ل  

 
ء انتـعاة لإـنه اللبماو المانـجه ـلة ارة الما ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه   تتشــــــــــــــمة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

فميق خبماو األمم المتحدة الماني لاألســـــــــــماو الإ ما جه، ال   ع ى الصـــــــــــايد الاالمي  لى التعميم ال   أعدة 
ــع جه لدورا  لإنه اللبماو   ــ حه الشـــــــــ ــجةعدل بكا فعد ع ى الصـــــــــ ــتةتاال  م انجه االلغ ع جء لال  ه التي ســـــــــ ســـــــــ

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/ ــدعــوة  لــى مـــــ ــه  ــ ــإــنـــــ وال  .)
اإلحاله ع ما لالتعميم وإبداو آرائكا لشـــــــــــنة  عم معتمال مشـــــــــــموغ تااوني لوتـــــــــــ  خل ـــــــــــه وا جه ل تمتيعا   

 المؤسسجه والممارسا  التش ي جه الإيدة، تكدة  لى تازيز الالقا  بين ال إنه وفميق اللبماو.

 
  تجز التق خ    

ــجا في اعتمد  لإنه ال  ــمة، الماعو ة افتماتــــــــــ   آب/ 27 و 24  و 23لبماو، في  ورتكا الحا يه عشــــــــــ
ــتماتجإجه و منام    11/112، المعمر 2021أغســـــــــطس   ال   هنن   جء فميق اللبماو ع ى اعتما  خطتء ااســـــــ
واحظـت أة اللطـه ااســــــــــــــتماتجإـجه من ، 2021في  ورتء الماعو ة في أيار/مايو    2029-2021عمـ ء ل  تمة 
أة تؤ    لى توفيم الما ومـا  ل كيـاا  اللـارجـجه لمـا فيكـا لإـنه اللبماو، وتازيز التاـاوة بين هيـاا  شــــــــــــــننكـا 

ــماو الإ ما جه ــ  نطاقاأل لاسـ و عمت ال إنه الإكو  واإلجماوا  المامجه  لى   .األمم المتحدة من أجل توحيد أوسـ
ــما ه ممل التو جه لنهمجه  ــل والتااوة بين م اتة ال إنه وفميق اللبماو، لما في  لل فمك الشـــــ تازيز التوا ـــــ
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ــ ه بتوحيد األســــماو الإ ما جه،   ــالية والممارســــا  المتصــ األســــماو الطع ما جه، وتعا ل المعا ت التوجيكجه واألســ
و األما ن األ ـــــــ جه  إزو من التماف المعافي لب د ما. وعلوة ع ى  لل، شـــــــإات ال إنه  والح اظ ع ى أســـــــما

ــ طا    ارة الما وما  الإ ما جه الم انجه  ــيق والتااوة بين ســ ــال والتنســ ــين ااتصــ ــاو ع ى تحســ الدول األعضــ
لمإاا   والســــــــــــ طا  المانجه لاألســــــــــــماو الإ ما جه ع ى الصــــــــــــايدين الولني واإلق جمي، لما في  لل عبم ا

 المواتجعجه، لتازيز   ارة الما وما  الإ ما جه الم انجه.

ويامض فميق اللبماو في التعميم أنشــــــــــــــطتـــء المضــــــــــــــط   بكـــا خلل فتمة مـــا بين الـــدورا  لتن يـــ    
ــتماتجإجه ل ميق اللبماو و منام  عم ء 11/112 المعمر ــا لمحه عامه عن تن ي  اللطه ااسـ . ويعدل التعميم أيضـ
، لمـا في  لـل الامـل الإـار  إلعـا ة تطويم قـاعـدة بـجاـنا  األســــــــــــــمـاو الإ ما ـجه الاـالمـجه 2029-2021ل  تمة  

وتشــــــإج  الدول األعضــــــاو ع ى  عدا  معا ت توجيكجه لتطبيق األســــــماو الإ ما جه واســــــتلدامكا في المنتإا  
يم أيضــا معتمحا لمشــموغ المطبوعه والمقمجه )المعا ت التوجيكجه المتا عه لاألســماو الطع ما جه(. ويتضــمن التعم 

تااوني لشـــــنة وتـــــ  خل ـــــه وا جه ل تمتيعا  المؤســـــســـــجه والممارســـــا  التشـــــ ي جه الإيدة، تكدة  لى تازيز  
 الالقا  بين لإنه اللبماو وفميق اللبماو.

 


