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*2207802*  

  بةةادا ا الميلاتةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا  
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الثان ا عشءا 

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت* 2البند  

 إقءا  جدول األعمال وتسائل تنظ م ا أخءى 

   
 تنظ م األعمال   

  
 تذكءا تن األتانا الياتا  

 
أُعـد ننيمم األعمـال المرت ل لـودورة الـيانـمة علــــــــــــــ ة لو ـنة ال ب اع المتنـمة ـرفيارة المتوومـا  ال   ا ـمة   - 1

الم فق( عمال رمر را  ال معمــة التــامــة والم وس ايقت ــــــــــــــــاي   المكــانمــة عوص ال ــــــــــــــتيــد التــالم   اني   
وايجتمــاع  تا  ال ــــــــــــــوــة ر مــة نمســــــــــــــي  الني  ف  منوي جــدول األعمــال ف   ــدوي ا  ــار ال من  المتــال 

 وال دما  الم   ة لو نة.

، 2022آب/أغســـــــطس   3وســـــــُتترد ال وســـــــة األولص لودورة اليانمة علـــــــ ة لو نة ال ب اع  و  األر تاع  - 2
. وسـتوو  الم افق متا ة لترد جوسـتين رسـميتين ف  يو  و . وسـُتترد ال وسـا  ال ـما مة من 10:30السـاعة  
؛ وجوســـــــــــــا  رتد الي   من 13:00آب/أغســـــــــــــطس فر (  لص الســـــــــــــاعة    3 و     10:30   10:00الســـــــــــــاعة  
 .18:00 لص الساعة  15:00 الساعة

  

 

 * E/C.20/2022/1. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/1
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 المءفق 
 تنظ م األعمال المقتءح   

 يخ/الوقت التار 
جــــــــــدول   مــــــــــنــــــــــد 
  األعمال والوثائق

الوقت المرت ل ن  ــــــم ــــــ   
 لوو مند  رالدقائق( 

    آب/أغسطس   3األ بياا      

 45 افتتال الدورة  10:00-13:00

  انت اب أعضاع المكتب 1البند   

   ق ار جدول األعمال ومسائو ننيمممة أخ ى  2البند   

  لومناقلة  

  (E/C.20/2022/1المؤقت  جدول األعمال   

  (E/C.20/2022/3مذي ة من األمانة التامة رلأ  ننيمم أعمال الدورة    

  (E/C.20/2022/4النيا  الداخو     

مذي ة من األمانة التامة رلـــــــــــأ  الومانا  المدعوة لوملـــــــــــارية ف  الدورة   
 (E/C.20/2022/CRP.1ر فة م اقب  

 

 60  يارة المتووما  ال   ا مة المكانمة نت ي  الت نيما  التالممة 3البند   

  لومناقلة وان ات الر ار  

مذي ة من األمانة التامة رلــأ  نت ي  الت نيما  التالممة  يارة المتووما    
 (E/C.20/2022/5ال   ا مة المكانمة  

 

 45 ا  ار المتوامو لومتووما  ال   ا مة المكانمة 7البند   

  لومناقلة وان ات الر ار  

ــأ  ا  ـار المتوـامـو لومتوومـا  ال   ا ـمة     مـذي ة من األمـاـنة التـامـة رلــــــــــــ
 (E/C.20/2022/9المكانمة  

 

 ســ ا  الو ا  ا قومممة ف  ال طة المتتورة رالمتووما  ال   ا مة المكانمة   5البند   15:00-18:00
 عوص ال تيد التالم 

75 

  لومناقلة وان ات الر ار  

الو ا  ا قومممة ف  ال طة المتتورة  مذي ة من األمانة التامة رلــــأ   ســــ ا    
 ( E/C.20/2022/7رالمتووما  ال   ا مة المكانمة عوص ال تيد التالم    

 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/3
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/4
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/CRP.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/9
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/7
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 يخ/الوقت التار 
جــــــــــدول   مــــــــــنــــــــــد 
  األعمال والوثائق

الوقت المرت ل ن  ــــــم ــــــ   
 لوو مند  رالدقائق( 

 ســــــ ا  اللــــــمكا  المواطــــــمعمة ف  ال طة المتتورة رالمتووما  ال   ا مة   6البند       
 المكانمة عوص ال تيد التالم 

60 

  لوتوم والمناقلة  

ــمعمة ف  ال طة     ــمكا  المواطــ مذي ة من األمانة التامة رلــــأ   ســــ ا  اللــ
التــــالم    ال ــــــــــــــتيــــد  المكــــانمــــة عوص  ال   ا مــــة  رــــالمتوومــــا   المتتورــــة 

 E/C.20/2022/8) 

 

 45 ال   ا مة المكانمة ألغ اض التنممة المستدامةاست دا  المتووما   9البند   

  لومناقلة وان ات الر ار  

ــت دا  المتووما  ال   ا مة المكانمة     ــأ  اســـــــ مذي ة من األمانة التامة رلـــــــ
 (E/C.20/2022/11ألغ اض التنممة المستدامة  

 

   آب/أغسطس 4الرم س 

 45 ا  ار الم جت  ال يوييس  التالم  8البند   10:00-13:00

  لومناقلة  

مذي ة من األمانة التامة رلــــــــــــأ  ا  ار الم جت  ال يوييســــــــــــ  التالم     
 E/C.20/2022/10) 

 

ــائمة  10البند    نحريق التوامو مين المتووما  ال   ا مة المكانمة والمتووما  ا   ـ
 وغي ها من المتووما  تا  ال وة

45 

  لومناقلة  

ــأ  نحريق التوامو مين     المتووما  ال   ا مة  مذي ة من األمانة التامة رلــــــ
المكانمة والمتووما  ا   ــــــــــــــائمة وغي ها من المتووما  تا  ال ــــــــــــــوة 

 E/C.20/2022/12) 

 

 45 نطبيق المتووما  ال   ا مة المكانمة ف  م ال ننيمم األراط  وإيارن ا 11البند   

  لومناقلة  

ــأ  نطبيق المتووما  ال   ا مة المكانمة ف     مذي ة من األمانة التامة رلــــــ
 (E/C.20/2022/13م ال ننيمم األراط  وإيارن ا  

 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/8
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/11
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/10
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/12
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/13
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 يخ/الوقت التار 
جــــــــــدول   مــــــــــنــــــــــد 
  األعمال والوثائق

الوقت المرت ل ن  ــــــم ــــــ   
 لوو مند  رالدقائق( 

 45 المتووما  ال   ا مة المكانمة المح ية 13البند       

  لومناقلة  

التـامـة رلــــــــــــــأ  المتوومـا  ال   ا مـة المكـانمـة المح يـة مـذي ة من األمـانـة   
 E/C.20/2022/15) 

 

 45 المتووما  وال دما  ال   ا مة المكانمة المتتورة رالووارث 12البند   15:00-18:00

  لوتوم  

المتووما  وال دما  ال   ا مة المكانمة  مذي ة من األمانة التامة رلـــــــــــأ    
 (E/C.20/2022/14المتتورة رالووارث  

 

األ   الســــــماســــــانمة والرانونمة، رما ف  تلم المســــــائو المت ــــــوة رالبمانا    14البند   
 الم جعمة

45 

  لومناقلة  

التامة رلــأ  األ   الســماســانمة والرانونمة، رما ف  تلم  مذي ة من األمانة   
 (E/C.20/2022/16المسائو المت وة رالبمانا  الم جعمة  

 

ننفيـــذ واعتمـــاي متـــا ي  من أجـــو الـــدوائ  المتنمـــة رـــالمتوومـــا  ال   ا مـــة   15البند   
 تالم المكانمة عوص ال تيد ال

45 

  لومناقلة  

مـذي ة من األمـاـنة التـامـة رلــــــــــــــأ  ننفيـذ واعتمـاي متـا ي  من أجـو الـدوائ     
التـــــالم    ال ــــــــــــــتيـــــد  عوص  المكـــــانمـــــة  ال   ا مـــــة  رـــــالمتوومـــــا   المتنمـــــة 

 E/C.20/2022/17) 

 

 45 األمم المتحدة المتن  راألسماع ال   ا مةالتتاو  مع ف يق خب اع  16البند   

  لومناقلة  

ــأ  التتـاو  مع ف يق خب اع األمم المتحـدة     مـذي ة من األمـاـنة التـامـة رلــــــــــــ
 (E/C.20/2022/18المتن  راألسماع ال   ا مة  

 

    آب/أغسطس 5الجميا 

 75 نحد د ميئة المتووما  ال   ا مة المكانمة ف  المستربو 4البند   10:00-13:00

  لومناقلة وان ات الر ار  

https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/15
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/14
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/16
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/17
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/18
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 يخ/الوقت التار 
جــــــــــدول   مــــــــــنــــــــــد 
  األعمال والوثائق

الوقت المرت ل ن  ــــــم ــــــ   
 لوو مند  رالدقائق( 

مذي ة من األمانة التامة رلــــــــأ  نحد د ميئة المتووما  ال   ا مة المكانمة        
 (E/C.20/2022/6ف  المستربو  

 

 30  نارع(نت ي  الت نيما  التالممة  يارة المتووما  ال   ا مة المكانمة  3البند   

  لومناقلة وان ات الر ار  

مذي ة من األمانة التامة رلــأ  نت ي  الت نيما  التالممة  يارة المتووما    
 (E/C.20/2022/5ال   ا مة المكانمة  

 

 15 التر ي  عن  يارة الب امج 17البند   

  لوتوم  

  نر ي  شفو  من األمانة التامة رلأ   يارة الب امج  

 15 انترايهاجدول األعمال المؤقت لودورة اليالية عل ة ومواعيد  18البند   

  لومناقلة  

مذي ة من األمانة التامة نتضــــــمن ملــــــ ول جدول األعمال المؤقت لودورة   
 (E/C.20/2022/L.1اليالية عل ة والمواعيد المرت  ة ينترايها  

 

 45 اليانمة عل ةنر ي  ل نة ال ب اع عن يورن ا  19البند   

  لومناقلة  

مذي نا  من األمانة التامة نتضمنا  الرائمة المؤقتة لوملاريين ف  الدورة   
ــ ة لو نة ال ب اع   ــاريع ق ارا   E/C.20/2022/INF/1اليانمة علــ ( وملــ
 (E/C.20/2022/L.2ال ب اع  الدورة اليانمة عل ة لو نة 

 

 150  نارع(نر ي  ل نة ال ب اع عن يورن ا اليانمة عل ة  19البند   15:00-18:00

  لومناقلة  

ــ ة    ــاريع ق ارا  الدورة اليانمة علــــــ ــمن ملــــــ مذي ة من األمانة التامة نتضــــــ
 (E/C.20/2022/L.2لو نة ال ب اع  

 

 30 اختتا  الدورة  
 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/6
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/L.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/INF/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/L.2
https://undocs.org/ar/E/C.20/2022/L.2

