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*1808228*  

 لجنةةةةةب ال الاع المبندةةةةةب عةةةةة دا   المبل  ةةةةةا 
 الجغلافدب المكاندب على الصبدد البالمي

 الدو   الثا نب
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 
    البالمي الجد ديسي الملجبي اإلطا 

 البالمي الجد ديسي الملجبي اإلطا   
  

  ذكل   ن األ انب البا ب  
تتشـــــــــ ا األمانب التامب  ان توج جل انتباا  نب ايةاب املتنيب  لوارة املتروماة ا ك اييب امل انيب عر   

املوقع  عر الصــــــــــــتيد التامل  لذ التد ي  الجن أعدتجل الرانب ال  عيب املتنيب  ا يوويســــــــــــيا، والجن  ــــــــــــيتا  
 .(/http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session) الركب اليت ُقد م هبا يدط الشـــــب   لرانب ايةاب 

ددم الجن أح زتجل الرانب ال  عيب ضـــــــــــــــمن لذ اإلحاطب عرما  التد ي  ولذ ل داب رأيها يف الت   ة  مدعو   والرانب
املبجولب من أجل وضــــــــــع خطب تن يج خ يطب الط ي   شــــــــــان ملســــــــــ  وا ــــــــــتدامب اإلطار امل جت  جهووها 

 ا يوويس  التامل .
  

 

 *  E/C.20/2018/1. 
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   جز التقليل  
آب/أغسطس  4لذ  2اعتمدة  نب ايةاب، يف وورهتا السا تب املتدووة يف نيويورك يف ال رتة من  
ين ال مسي  لرانب ال  عيب املتنيب  ا يوويســـــيا، الجن أق  ة مبوجبجل اإلنشـــــاب والت و  7/103، املد  ر 2017

ووايدت عر  اختصــــــاخــــــاهتا وخطتها ارتنتداليب املدرتحت ، واــــــا تت عر  زياوة اي ايف البردان الناميب يف 
عضويب الرانب ال  عيب مبساعدة من الراان اإلقريميب. وأع  ت الرانب أيضا عن تاييدها لوضع خطب تن يج 

اـــــــــــب ب من خةاب ارتتصـــــــــــارتة،  ولقامباملوقف  شـــــــــــان ت تيباة اإلوارة املنا ـــــــــــبب،  خ يطب الط ي ، وورقب
 وأحاطت عرما  تدد ارتجتماع ارتيتتاح  لرانب ال  عيب.

يف اآلونب األخرية، مبا يف ذلك املن جة ويتضــــــــــــــم ن تد ي  الرانب ال  عيب متروماة عن أنشــــــــــــــطتها  
، 2017يف م ســــي و  ــــييت يف تشــــ ين ال ا /نويمة  النتائج ال ئيســــيب رتجتماعها ارتيتتاح ، الجن ُعدد

وعن األنشــــــطب اليت ترت ارتجتماع ارتيتتاح ، مبا يف ذلك أنشــــــطب التوعيب وارتتصــــــال. وهو يت   أيضـــــا 
خطـــب تن يـــج خ يطـــب الط ي  وورقـــب املوقف  شـــــــــــــــــان اإلوارة املنـــا ـــــــــــــــبـــب، ل   تن   ييهمـــا  نـــب ايةاب، 

 حىت تد  ها الرانب. وارتختصاخاة املندحب لرانب ال  عيب
 


