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جلنةةخل اءةةعاي اإبدنرةةخل دا اإبدلومةةاجل اجلفيا رةةخل
اإبكانرخل على الصدرد الداإبي

الدو السابدخل
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ١١من جدول األعمال املؤقت*
تطبر ةةمل اإبدلوم ةةاجل اجلفيا ر ةةخل اإبكانر ةةخل
األ اضي وإدا هتا

ةةا تن ةةر

تطبرمل اإبدلوماجل اجلفيا رخل اإبكانرخل

ا تن ر األ اضي وإدا هتا

مذكي من األمانخل الدامخل
تشـف األمانـا المامــا وج توجـ نةـف ربنــا انـةاإب املمنيـا ومارة املماومــامل اربيفاعيـا امل انيـا عاـ
الصــميد المــامل لت الت فيــف الــفر أعــد عفيـ انـةاإب املمــدإ ومارة األراوـ وتنةيملــا ،الــفر غــيتا لايــا
الــق قــد قــا ع ــو عا ـ املوقــن الشــب لا نــا ان ـةاإب (:)ptth.//ggit:oc:uig/ggit.nuttitt//:ptth
وربنا انةاإب مـدعوة لت احااةـا عامـا لت فيـف واحعـفاب عـن آراألـا لشـملج غـبم امليـ قـدما عيمـا يتماـ
لتطبي املماومامل اربيفاعيا امل انيا يف جمال تنةيم األراو ولمارهتا:
موجز التقييي
اخت ـ ــفمل ربن ـ ــا ان ـ ـ ـةاإب ،يف مورهت ـ ــا السامغ ـ ــا ،ال ـ ــق ع ـ ــدمل يف نيوي ـ ــورك يف ال ـ ـ ـ ة م ـ ــن  ٣لت
 ٥آب/أغسطس  ،٢٠١٦امل فر  ١٠٨/٦الفر واع ت عيلا عا أج لادى امللا الفأيسـيا ل فيـ انـةاإب
تتمث ــم يف ممارب ــا مس ــاأم امو،م ــا املس ــتداما ،ولمارة البي ــا مل ،واعتم ــام األة ــف املؤغس ــيا والت نولوجي ــا
عيمــا يتما ـ لــنةم لمارة األراو ـ وتنةيملــا ،و،ــفلا ــلهتا ربوان ـ امل الصــاا مــن أهــدا التنميــا
املســتداما :وع ـ مت ربنــا ان ـةاإب عفي ـ ان ـةاإب عا ـ التصــدر ملســمللا جمــم املماومــامل املتما ــا ألراو ـ
واملماومــامل اربيفاعيــا امل انيــا ت ـ ليــفل ،وه ـ املماومــامل اللةمــا لــدعم عماليــا و ،ــاإبة لمارة األراو ـ
وتنةيملا مبا يايب اماجا لت وماج ام وق املتما ـا ألراوـ واملا يـا لا ميـن :ولـدى لقـفار ربنـا انـةاإب
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الختصا ــامل عفيـ انـةاإب ،عـ مت عاـ امـوار والتشــاور عاـ نطــاق واغــن عنــد ووــن الصــييا النلاأيــا
لة مج عما وةابت لت عفي انةاإب أج ي د ت فيفا عن الت د احملفة لت ربنا انةاإب يف مورهتا امل باا:
وي ــد عفيـ انــةاإب ،يف ت فيــف  ،مماومــامل عمــا نةــف عيـ مــن مواوــين ومــا خــف لـ مــن نتــاأج يف
اجتماع الفر ُع د يف ميا ت ،هولندا ،يـوم  ١٤و  ١٥آ ار/مـار  ،٢٠١٧والـفر غـام عيـ ليـفورة
حتسني ،م من الوع ِ السياغ لدى الدول األعياإب والتوجي ِ امل د لليلا، :ما ي د عفي انـةاإب لـف مج
عماـ ل ـ ة السـنتني  ٢٠١٨-٢٠١٧ل ـ ت ـف ربنـا انـةاإب :ويشـق عفيـ انـةاإب يف ت فيـف لت أج لـف مج
الممــم يف،ــى عاـ ووــن لةــار عــامل حمارة األراوـ يشــتمم عا ـ المنا ــف الفأيســيا أو املبــام األغاغــيا
حنشــاإب نةــا عــامل حمارة األراوـ يتســم الغــتداما وال ماليــا وال ــاإب يــوعف وـماج اميــاةة ويتــيث تو يـ
الملقامل املتمدمة لني األعخاص واألراو جبمين أع اهلا وتس يالا واالع ا قا:
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