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جلنةةةةرب ا ااع اة ندةةةةرب عداما اة ل  ةةةةا  
 اةكاندرب على الص دد ال اةي  اجلغرافدرب

 الدوما التاس رب
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩-٧نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
 ت زيز إداما اة ل  ا  اجلغرافدرب اةكاندرب

   
 اجلغرافدرب اةكاندربت زيز إداما اة ل  ا    

  
  ذكرا  ن األ انرب ال ا رب   

 
تتشـــــــــــــــة  األمــانــر الةــامــر ملع توجــا ن ة عنــر ااجلار املةنيــر يةارة املة ومــا  اع ةا يــر امل ــانيــر  

الصـــــــــةيد الةاملر ر  التلةية املتة إ اتة ي  رةارة املة وما  اع ةا ير امل انير، الابل غـــــــــيتا   ل  ر ال   ع ى
-http://ggim.un.org/meetings/GGIMط عــ ــى املــوقــ  الشــــــــــــــــبــ ــر لــ ــ ــنــــــــر ااــجلار  قــــــــد   ــــــــا  ــلــ

committee/9th-Session/ نر مدعوة ر  اإلحاطر ع ما  لتلةية ور  رادار رأيها اشأع ال يفير ال   لا( و 
املةنير يةارة املة وما  اع ةا ير امل انير ع ى الصةيد الةاملر أع تساهم انشاط يف جهوة مي ن  ا ل دوائة 

 الدول األعضار الةامير ر  تة ي  رةارهتا ل مة وما  اع ةا ير امل انير.
 

   جز التقرير   
 آب/ 3ر   ١اختــــــاب  عنــــــر ااجلار يف ةورهتــــــا اليــــــامنــــــر، املةلوةة يف نيويورك يف الف ة من  
، الابل رحبت  يا  عهوة ال  تبابهلا األمانر الةامر وامل تب املوغـــــــــ  8/١٠١، امللةر ٢٠١8 أغســـــــــطس

 ٢٠١٦/٢٧ل  نر الختاذ اإلجةارا  الةم ير واالغـــــــ اتي ير عمر  الةار ات س االقتصـــــــاةل واالجتماعر 
ير. ورحبت ال  نر  ملوارة ااارجر اشـــأع تة ي  ال تيبا  املؤغـــســـير املتة لر يةارة املة وما  اع ةا ير امل ان

عن املي انيــر امللــدلمــر لــدعم اعهوة الةاميــر ر   ســـــــــــــــط وتة ي  انــار اللــدرا  الوطنيــر يف  ــال املة ومــا  
 ٢٠٢٢-٢٠١8اع ةا يــر امل ــانيــر يف الب ــداع النــاميــر، والح ــت اإلطــار االغـــــــــــــــ اتي ر ا ــدل  ل ف ة 

اظ ع ى اتساق اإلطار املت امل ل مة وما  اع ةا ير امل انير م  اإلطار واالق احا  الةامير ر  كفالر احلف

 

 * E/C.20/2020/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/1
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الةمل االغــــــــ اتي ر،  عتبار ذلر نلطر مةجةير لتنســــــــيإ اةامج عمل وأنشــــــــطر ال  نر وموارمتها و ديد 
أولوايهتا. وا لت ع ى االضــــــــــــطر  ادور قياةل اغــــــــــــ اتي ر  رة يف توجيا اعوانب اع ةا ير امل انير يف 

ا  املة وما  املوحد  يما يتة إ ملهدا  التنمير املســـــــــــــــتدامر، م  مةاعاة الةمل احلا  الابل  لإ ع ى ن 
مســــــتوك اهلياكل األغــــــاغــــــير الوطنير ل بيات  امل انير وضــــــةورة توار املةونر يف تطوية املة وما  اع ةا ير 

 امل انير ع ى الصةيد الوطين.
ابل أعد مبســــــاعدة من امل تب املوغــــــ ، مة وما  عن اعهوة وتلد  األمانر الةامر يف التلةية، ال 

املبـابولر الختاذ اإلجةارا  الةم يـر واالغـــــــــــــــ اتي يـر من أجل تنفيـاب اللةار وتة ي  رةارة املة وما  اع ةا ير 
امل انير يف الدول األعضـــــــــــــــار. وىتول التلةية ع ى تفامـــــــــــــــيل اشـــــــــــــــأع نتائج مؤ ة األمم املتحدة الةاملر 

 تشـــــــــةين اليا / ٢١ر   ١٩ ةا ير امل انير، الابل علد يف ةي ينج، الصـــــــــط، يف الف ة من ل مة وما  اع
، واالق ا  الابل تر ذلر إلنشـــــــــــــــار مةك   ي  عاملر ل مةار  اع ةا ير امل انير  ا  ل مم ٢٠١8نو مجل 

رةارة املة وما   املتحدة يف ةي ينج؛ والتلد  ع ى الطةيإ حنو علد منتدك األمم املتحدة الســــــاة  اشــــــأع
اع ةا ير امل انير ع ى الصــــةيد الةاملر ع ى الصــــةيد الةاملر، الابل غــــتســــتضــــيفا املم  ر املتحدة لجليطانيا 

؛ وموام ر تطوية واغتشارة تلةية ٢٠٢٠نيساع/أاةيل  ٢٢ر   ٢٠الة مى وأيةلندا الشمالير يف الف ة من 
 رة املة وما  اع ةا ير امل انير.املم  ر املتحدة عن االجتاها  املستلب ير يف رةا

 


