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اجلغرافةة  اعاةاةةة  جلنة  ارباا  اعننةة  ادا ا اعنلاتةا  
 على الصنةد الناعي

 الدو ا التاسن 
 2019آب/أغسطس  9-7نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 6البند 

 اإلطا  اعرجني اجلةاديسي الناعي
   

 اإلطا  اعرجني اجلةاديسي الناعي  
  

 تذكرا تن األتاة  النات   
  

تتشـــــــــــــام األمانو النامو نة توجا ناا ننو ادااة املننيو ت ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة   
الصنيد الناملي إىل التقايا الذي أعدتا الةجنو الفاعيو املننيو ابنيو يسيا، والذي سيتاح ابلةةو اليت قدم هبا 

ذاك الصــــــــــــــــــــةــــــــو الــــــيت تــــــتــــــنــــــ ــــــــد ــــــــا نــــــنــــــــو ادــــــااة لــــــقــــــ  عــــــةــــــ  الصــــــــــــــــــــفــــــحــــــــو الشــــــــــــــــــــبــــــ ــــــيــــــــو 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/ والةجنـــــو مـــــدعوة إىل ا  ـــــا ـــــو .)

لفاعيو يف ان و  اليت تبذهلا يف إ ار عةما ابلتقايا وإىل إبداة رأي ا بشـــــــــــــــأة التقدم الذي أ ا تا الةجنو ا
 النمةيو اناريو لتنفيذ خايطو الطايق لتحسني واستدامو ا  ار املاجني انيو يسي الناملي.

 
 تاجز التقرير  

، اعتمدك 2018آب/أغســـــــــــــــطس  3إىل  1يف  ورهتا الثامنو املنقو ة يف نيويورك يف الفرتة من  
والقت ليا عة  االختصـااـاك املنقحو لةجنو الفاعيو املننيو ابنيو يسيا الذي  8/103ننو ادااة املقّار 

الطايق كخطوة اثلثو يف عمةيو حتســــــــــني اســــــــــتدامو ا  ار املاجني انيو يســــــــــي  ووأقاك خطو تنفيذ خايط
الناملي وتنزيز جو تا. وأ ا ت الةجنو عةما ابألعمال األوليو والتقدم احملا  بشـــــــــــــــأة ورقو املوق  املتنةقو 

حلوكمو و ةبت أة تشــــال الةجنو الفاعيو يف إجااة مشــــاوراك واســــنو ومفصــــةو بشــــأ ا خ ل لرتة ما بني اب
 الدوراك وأة تقدم منةوماك مست مةو إىل الةجنو يف  ورهتا التاسنو.

 

 * E/C.20/2020/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/
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ويتضــــــــــــــّمن تقايا الةجنو الفاعيو منةوماك عن أنشــــــــــــــطت ا املنفذة يف ا ونو األخ ة،  ا يف ذل   
ل جتمــال الثــاذ الــذي عقــدتــا عة   ــاما مؤدا األمم املتحــدة لةمنةومــاك انةااليــو  النتــا ا الا يســـــــــــــــيــو

. و رســـت الةجنو الفاعيو وتقشـــت 2018الثاذ/نولما  نامل انيو، املنقو  يف  ي ينغ، ابلصـــني، يف تشـــاي
ووضنت خطو  التواياك وا جااةاك املبينو يف خطو تنفيذ خايطو الطايق وورقو املوق  املتنةقو ابحلوكمو؛

عمة ا؛ وعقدك جةســـو تاكيز بشـــأة التنةيم والتدريء وبناة القدراك؛ وخططت ألنشـــطو يف يا  التوعيو 
واالتصال، ال سيما مع املبا راك ا قةيميو املناسبو؛ و د ك ادطواك اليت ينبةي اختاذ ا لتنزيز الن قاك 

تحدة بشـــــــــــــــأة إ ارة املنةوماك انةااليو امل انيو عة  والرتتيباك مع الةجاة ا قةيميو التابنو ملبا رة األمم مل
الصـــــــنيد الناملي. وتقدم الةجنو الفاعيو أيضـــــــا يف التقايا منةوماك مســـــــت مةو بشـــــــأة ورقو املوق  املتنةقو 

 ابحلوكمو ادااو اب  ار املاجني انيو يسي الناملي.
 


