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بةةادا ا الميلاتةةاج الجيءا  ةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا  
 المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الحاديا عشءا 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  8البند 

الميلاتةةةاج   التكةةةاتةةةا ميل  المكةةةان ةةةا  تحقيق  الجيءا  ةةةا 
 والميلاتاج اإلحصائ ا وغيءها تل الميلاتاج ذاج الصلا

   
تحقيق التكاتا ميل الميلاتاج الجيءا  ا المكان ا والميلاتاج اإلحصةائ ا وغيءها    

 تل الميلاتاج ذاج الصلا 
  

 تذكءا تل األتانا الياتا  
 

الخبماء المانـيه ـلارارة المامومـال ال فما ـيه المةـانـيه تتشــــــــــــــمة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـ    انتـ ا  ل ـنه  
ــاييه وال فما يه   ــايد الاالما تلى التلميم الّه أعد   لمير الخبماء المانا  تلامل المامومال اة صــــ عمى الصــــ
ــ ةيه لدورال ل نه   ــيحه الشـ ــيلادف   ا للا عمى الصـ ــتتام تمةانيه اع عل عمي  لالمفه التا سـ المةانيه، الّه سـ

)الخب  مـــــدعوة  /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Sessionماء  (. والم نـــــه 
ل ـا من أجل   تلى أة تحيا عممـا لالتلميم وأة تـبده رأا ـا  يمـا أ مر  لمير الخبماء من تـلدف لا ال  ور التا ابّـ

ــايـيه وال فما ـيه المةـانـيه، وج ور  األوســــــــــــــ  نطـاـقا من أجـل تا ي   تن  ييّـ اة ـار الاـالما لممامومـال اة صــــــــــــ
  2020التلامل  ين المامومال اة صـــــاييه وال فما يه المةانيه رعمال ل وله تادارال الســـــةاة والمســـــا ن لااف 

 .2030وخطه التنميه المستدامه لااف 

 
 تاجز التقءيء   

، 2020أامول/ســــبتمبم  4آب/أغســــطس و  27و  26شــــمة، التا عالدل التمافــــيا لا  لا الدورة الاا 
، الّه نوهت  ي  لال  ور المتواصـــــــــــــمه التا ابّل ا لمير الخبماء لدعم 10/106اعتمدل ل نه الخبماء الملمر 

ــاييه وال فما يه المةانيه من أجل تحلير األولويال الو نيه وخطا التنميه ا لاالميه، تلامل المامومال اة صــــ
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ور بت لالحاعل الادادة التا ناي  ّ لي ا اة ار الاالما لممامومال اة صــــــــــاييه وال فما يه المةانيه لا الدول  
األعضـــــــــــــــاء، واقتم ــت أة   م  لمير الخبماء الت ــارب الو نيــه المتاملــه  تلــامــل المامومــال اة صـــــــــــــــاييــه 

ــاء ــمه توجي  الدول األعضــــــــ لا تنييّ اة ار وتيايم . و مبت الم نه تلى   وال فما يه المةانيه من أجل مواصــــــــ
لمير الخبماء مواصـــــــــمهع وفـــــــــ  المااايم والامميال اة صـــــــــاييه المييســـــــــيه التا ســـــــــتا ر تلامل المامومال 
اة صــــاييه وال فما يه المةانيه، وتوليمع توجي ال عمميه لشــــنة تنتاا واســــتخداف المامومال ال فما يه المةانيه 

موالا  ين اة ار الاالما لممامومال اة صــــــــاييه وال فما يه المةانيه واة ار المتلامل المتلاممه، وتطويمع ال
ــمه رعم تنييّ وتيايل إلع اة ارين، لســــبل من ا الم اة اةقميميه   لممامومال ال فما يه المةانيه من أجل مواصــ

ل ال فما يه المةانيه عمى الصــــايد لألمم المتحدة والم اة اةقميميه لم اررة األمم المتحدة لشــــنة ترارة الماموما
ــمه ال  ور الماميه تلى اعتمار اة ار   ــاء عمى مواصــــــــ الاالما؛ وععوة عمى ذلك،  ثت الم نه الدول األعضــــــــ
الاالما لممامومال اة صـــاييه وال فما يه المةانيه وتنييّ ، ورعم التنســـير والتااوة المؤســـســـيين  ين المةات  

لو نيه لممامومال ال فما يه المةانيه وأصـــــحاب المصـــــمحه المانيين ا خمين اة صـــــاييه الو نيه والوإلاعل ا
 ( الاالميه.19-لدعم التنييّ ال اره لإل ار، ع سيما لا سياق جايحه ممض ليموس إلورونا ) وليد

ويورر لمير الخبماء لا تلميم  مامومال عن أنشــــــطت  األخيمة، لما لا ذلك وفــــــ  وتو يد توجي ال   
الدول األعضـــــــــــاء عمى تنييّ اة ار الاالما لممامومال اة صـــــــــــاييه وال فما يه المةانيه؛  عمميه لمســـــــــــاعدة

ــتادار عمى  ــاييه الاالميه التا أجماها لمير الخبماء لتشـــــــخي  مد  اعســـــ ــتلصـــــ والنتايج األوليه لمدراســـــــه اعســـــ
مناقشـــهل عن الســـبل التا المســـتو  اللطمه لتنييّ اة ار الاالما لممامومال اة صـــاييه وال فما يه المةانيه؛ و 

؛ 19-ات ا ـا لمير الخبماء لتاـداـل  ماير عممـ  لمتفمـ  عمى الليور الميموفـــــــــــــــه لا ســــــــــــــيـاق جـايحـه إلوليـد
  2020وتياصـــــــــيل عن التلدف الااف المحمر لا تيايل اة ار لدعم جوله تادارال الســـــــــةاة والمســـــــــا ن لااف 

مامومال أســــــاســــــيه، لما لا ذلك مشــــــمول عمل  . ويملر لالتلميم وثاير2030وخطه التنميه المســــــتدامه لااف 
وثيله توجي يه مو دة لإل ار تتضـــــــــــمن توجي ال عمميه لمدول األعضـــــــــــاء لشـــــــــــنة تنييّ اة ار وتياصـــــــــــيل  

الو نيه لمبمداة لا تنييّ ، ووثيله تناقش لي ا النتايج األوليه والنتايج التا توصــــــــــــمت تلي ا الدراســــــــــــه   الت ارب
 اعستلصاييه الاالميه.

 


