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اإبدلومةةةاجل اجلفيا رةةةخل جلنةةةخل اءةةةعاي اإبدنرةةةخل  دا   
 اإبكانرخل على الصدرد الداإبي

 الدو   السابدخل
 ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤-٢نيويورك، 

    من جدول األعمال املؤقت* ١١البند  
تطبرةةةمل اإبدلومةةةاجل اجلفيا رةةةخل اإبكانرةةةخل    ةةةا  تن ةةةر  

    األ اضي وإدا هتا
 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 عاــ    
ةاإب املمــدإ ومارة األراوــ  وتنةيملــا، الــفر غــيتا   لايــا الصــميد المــامل  لت الت فيــف الــفر أعــد  عفيــ  انــ

: (ptth.//ggit:oc:uig/ggit.nuttitt//:ptth)الــق قــد  قــا ع ــو عاــ  املوقــن الشــب   لا نــا انــةاإب 
وربنا انةاإب مـدعوة لت احااةـا عامـا  لت فيـف واحعـفاب عـن آراألـا لشـملج غـبم امليـ  قـدما عيمـا يتماـ  

 املماومامل اربيفاعيا امل انيا يف جمال تنةيم األراو  ولمارهتا:لتطبي  
 

 موجز التقييي  
ــــــق ع ــــــدمل يف نيويــــــورك يف ال ــــــ ة مــــــن   لت  ٣اختــــــفمل ربنــــــا انــــــةاإب، يف مورهتــــــا السامغــــــا، ال

الفر واع ت عيلا عا  أج لادى امللا  الفأيسـيا ل فيـ  انـةاإب  ٦/١٠٨، امل فر ٢٠١٦آب/أغسطس  ٥
تتمثــــم يف مماربــــا مســــاأم امو،مــــا املســــتداما، ولمارة البيــــا مل، واعتمــــام األةــــف املؤغســــيا والت نولوجيــــا 

هـــدا  التنميـــا يتماـــ  لـــنةم لمارة األراوـــ  وتنةيملـــا، و،ـــفلا  ـــلهتا  ربوانـــ   امل الصـــاا مـــن أ عيمـــا
املســتداما: وعــ مت ربنــا انــةاإب عفيــ  انــةاإب عاــ  التصــدر ملســمللا جمــم املماومــامل املتما ــا  ألراوــ  
واملماومــامل اربيفاعيــا امل انيــا ت ــ   ليــفل، وهــ  املماومــامل اللةمــا لــدعم عماليــا و، ــاإبة لمارة األراوــ  

راوـ  واملا يـا لا ميـن: ولـدى لقـفار ربنـا انـةاإب وتنةيملا مبا يايب اماجا لت وماج ام وق املتما ـا  أل
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الختصا ــامل عفيــ  انــةاإب، عــ مت  عاــ  امــوار والتشــاور عاــ  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:

اإب، يف ت فيــف ، مماومــامل عمــا نةــف عيــ  مــن مواوــين ومــا خــف  لــ  مــن نتــاأج يف وي ــد  عفيــ  انــة  
، والـفر غـام عيـ  ليـفورة ٢٠١٧آ ار/مـار   ١٥و  ١٤اجتماع  الفر ُع د يف ميا ت، هولندا، يـوم  

حتسني ،م من الوعِ  السياغ  لدى الدول األعياإب والتوجيِ  امل د  لليلا: ،ما ي د  عفي  انـةاإب لـف مج 
ل ـ  ت ـف  ربنـا انـةاإب: ويشـق عفيـ  انـةاإب يف ت فيـف  لت أج لـف مج  ٢٠١٨-٢٠١٧ل ـ ة السـنتني  عماـ 

الممــم يف،ــى عاــ  ووــن لةــار عــامل  حمارة األراوــ  يشــتمم عاــ  المنا ــف الفأيســيا أو املبــام  األغاغــيا 
ماج اميــاةة ويتــيث تو يــ   حنشــاإب نةــا  عــامل  حمارة األراوــ  يتســم  الغــتداما وال ماليــا وال  ــاإب يــوعف وــ

 الملقامل املتمدمة لني األعخاص واألراو  جبمين أع اهلا وتس يا لا واالع ا   قا:
 


