
 E/C.20/2020/16  األمــم املتحـدة 

  

 

 واالجتماعياجمللس االقتصادي 
 

Distr.: General 

24 May 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

310519    290519    19-08590 (A) 

*1908590*  

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

 الدو   التاسيا
 2019آب/أغسطس  9-7 ،نيويورك
 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 

ميةةةةالد للةةةةدواةر انين ةةةةا  نيلومةةةةا   واعتمةةةةادتنف ةةةة  
 انكان ا على الصي د الياني اجلغراف ا

   
تنف ةةة  واعتمةةةاد ميةةةالد للةةةدواةر انين ةةةا  نيلومةةةا  اجلغراف ةةةا انكةةةان ةةةا على   

 الياني الصي د
  

 م كر  من األمانا الياما  
 

تتشـــــــــــــــمة  األمــانــا الاــامــا ربا توجــية  انتبــاع ونــا اغراف املانيــا   ارة املا ومــا  او ما يــا امل ــانيـا  
د الااملي إىل التقميم الذي أعدي ابالشــــــــحتاك اخل ااا  اغدما  األراــــــــيا ال  ــــــــا يا امل تو ا، الصــــــــاي ع ى

التــاااــا ل منامــا الــدوليــا لتو يــد املقــاييس، واملنامــا اليــدروغما يــا الــدوليــا، والــذي  211وال جنــا التقنيــا 
-http://ggim.un.org/meetings/GGIMتاح ع ى املوقع الشب ي ل جنا اغراف  قط ابل  ا اليت ق ديم هبا )سي  

committee/9th-Session/ وال جنــا مــدعوية  إىل اة ــااــا ع مــا ابلتقميم والتابا عن آرا لــا   األعمــال )
 النموذجيا.اواريا اليت تقوم هبا املناما  الثالث املانيا ابلتنميا 

 
 موجز التقرلر  

آب/أغســـــــطس  3إىل  1اختذ  ونا اغراف،    ورهتا الثامنا، املاقو ة   نيويورك   ال حتة من  
، اليت أعماـــت  يـــ  عن تقـــديماـــا ل منامـــا  الثالث املانيـــا ابلتنميـــا النموذجيـــا 8/107، القمار 2018

الدعم املتواصــــــــق الذي تقدم  والامق القييم الذي تقوم ا . وأعمات ال جنا عن تقديماا لتنقير التقميم  ع ى
والوثيقا املصـــــــا با ل  اشـــــــ ا التوصــــــيا  “  ليق  ور املاايا   إ ارة املا وما  او ما يا امل انيا”املانوا 

 يميا املانيا   ارة املا وما  او ما يا املتا قا ابملاايا  ســـــــ، األجيا، وشـــــــجات واا األمم املتحدة اةق
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امل انيا ع ى الصايد الااملي واأل مقا املواايايا ع ى مواص ا التوعيا اش ا املشاركا   تازيز املاايا املت ق 
 ع يلا  وليا.
و  التقميم، تتحدث املناما  الثالث ابلت صــيق عن جلو اا اوماعيا،  ا   ذلع عمق ااا   

راــــيا ال  ــــا يا امل تو ا اشــــ ا تطويم املاايا القا ما ع ى واجلا  ام ا التطبيقا  وإنشــــاف اغدما  األ
او ما  امل اين؛ والامق املتا ق  -ال ميق الاامق املاين ابجملال اة صـــــــــــا ي    ال الت امق اة صـــــــــــا ي 

 االدولي االيدروغما يناما امل ط ع ا  تاش ا احلدو  وال واصق البحميا، واو مشموع را د  S-121ابملايار 
الامــق ع ى تطويم  211وااــا  اغــدمــا  األراـــــــــــــــيــا ال  ــــــــــــــــا يــا امل تو ــا؛ ومواصـــــــــــــــ ــا ال جنــا التقنيــا 

، منوذج  ال إ ارة األرااي؛ والتااوا مع شب ا األمم املتحدة األكا مييا ة ارة املا وما  19152 املايار
 ور املاايا   رصد وقياس أادا  التنميا املستداما.او ما يا امل انيا ع ى الصايد الااملي اش ا  

 


