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انيلومةةا  جلنةةا ااءاا انين ةةا ةدا   
 على الصي د الياني اجلغراف ا انكان ا

 الدو   التاسيا
 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 14البند 
االجتاها  يف الرتت با  انؤسةةةةة ا الو ن ا 

انيلوما  اجلغراف ا انكان ا يف جمال إدا   
 على الصي د الياني
   

الرتت با  انؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا الو ن ا يف جمال إدا   انيلوما  اجلغراف ا انكان ا   
 على الصي د الياني

  
 مذكر  من األمانا الياما  

 
املكانيأب عرى  تتشـــــــــ ا األمانأب الوامأب نت توججل انتباا  نأب ايةاإب املونيأب لوارة املوروماة ا   ا يأب 

الصــــــــويد الواملق ير التي ي  الال أعدا الا ي  الوامال املوت يف اارتاة ا الملتيباة املؤطــــــــســــــــيأب الو نيأب، 
د   ــــــــا  ــيــ  عــرــى املــوقــ  الشــــــــــــــــبــكــق لــرــ ــنــــــــأب ايــةاإب  الــــــــال طــــــــــــــــيــكــوت مــتــــــــابــــــــا يفلــرــ ــــــــأب الــ  قــــــــ 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/ والر نأب مدعوة ير اإلبا أب عرما )
يفلتي ي  والتوبري عن آرائها بشــــــوت ا هوو ال  يبارا الا ي  الوامال لتنســــــي  أنشــــــطأب الر نأب األوطــــــ  نطاقا 

 ووجمها ا خطأب عمرجل.
 

 موجز التقرير  
آب/  3ير  1وورهتــــا الةــــامنــــأب، املويووة ا نيويورك ا الاملة من اعتمــــدة  نــــأب ايةاإب، ا  
-2018، الال أشـــــــارة  يجل ير أت خطأب عمال الا ي  الوامال لراملة 8/105، املي ر 2018أغســـــــطس 

تتضــمن مهمأب رئيســيأب وابدة و بنت أت الا ي  الوامال يســوى إلعاوة ت شية أنشــطأب عمرجل ا اليأب  2019
باة الدول األعضاإب  يما يتور  يفلملتيباة املؤطسيأب الو نيأب. و ربت الر نأب ير ويعاوة مواإبمتها م  متطر
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مبا ا ذلك ما يتور  منها  الا ي  الوامال أت ينســــــــ  ويدرع ا خطأب عمرجل األنشــــــــطأب األوطــــــــ  نطاقا لر نأب،
 ا   ا يأب املكانيأب.يفإل ار املتكامال لرموروماة ا   ا يأب املكانيأب وايالصأب املتوريأب لصدار ت اخيص املوروماة 

ويو ض الا ي  الوامال، ا التي ي ، ما اطـــــــــت د من موروماة عن أنشـــــــــطتجل وتيدمجل، مبا ا ذلك  
الدليال التوطـــــــــيســـــــــق لرملتيباة املؤطـــــــــســـــــــيأب الو نيأب ا جمال يوارة املوروماة ا   ا يأب ”يعداو مورو بونوات 

وييد  موروماة عن جهووا لتوثي  خطواة التنايا واملمارطــــــــاة املو و أب والتوصــــــــياة املتوريأب . “املكانيأب
يفلملتيباة املؤطـــســـيأب الو نيأب، مبا ا ذلك  يما يتور  ل ار التيييم الاا  ل صـــد اعتماو الصـــكوك واملباو  

أب لتنسي  تننيم عمرجل م  مكتب واملباو  التوجيهيأب. ويفإلضا أب ير ذلك، يبّين الا ي  الوامال جهووا ال امي
 نأب ايةاإب وييد  حملأب عامأب عرى أنشـــــــــــطتجل املتوخاة لروا  امليبال ومواإبمتها م  اإل ار املتكامال لرموروماة 

 ا   ا يأب املكانيأب.
 


