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لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميل  ةةا  
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 إداعل الميل  ا  
 الدوعل الثا نا

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 

إسةةةةاال اللجاق امقل م ا واةفءقا الم اةةةةة ي ا 
الرطةةةا المتيلبةةةا رةةةالميل  ةةةا  الجغءاف ةةةا  في

    المكان ا على الصي د اليالمي
امقل م ا واةفءقا الم اةةةةةة ي ا في الرطا المتيلبا رالميل  ا   إسةةةةةاال اللجاق  

 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي
  

  ذكءل  ن اة انا اليا ا  
تتشـــــــــــــام األمانت الهامت  جلن توجربا ناا ننت اإدار املهنيت  ت ارة املهةوماك انةااليت امل انيت عة   

من رســـــــــجاماك الةمان ااقةيميت واأللاقت املواخلـــــــــيهيت   اإطت املتهة ت الصـــــــــهيد الهاملر ر  الت ايا املت ـــــــــ
 املهةوماك انةااليت امل انيت عة  الصهيد الهاملر، وهو سيتاح  الةةت اليت ُقدربم هبا ل ط عة  املوقع الشب ر 

(. وننـــت اإدار مـــدعوة /http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/8th-sessionلةمنـــت اإدار  
 ر  ااحاطت عةما  الت ايا ور  ر دار آرائجا  شجلن سري عمل الةمان ااقةيميت واأللاقت املواخليهت ورجنازاهتا.

 
   جز التبءيء   

ي دم الت ايا مهةوماك عن رســــــــــــــجاماك ورجنازاك الةمان ااقةيميت واأللاقت املواخلــــــــــــــيهيت ال مانيت  
التاليت: الةمنت ااقةيميت ا ارة املهةوماك انةااليت امل انيت لألمم املتحدة عة  الصـهيد الهاملر املهنيت  سسيا 

 ت ارة األمم املتحدة لةمهةوماك انةااليت امل انيت عة  الصـــــــــــــــهيد واحمليط اهلا ئ؛ الةمنت ااقةيميت املهنيت 
الةمنت ااقةيميت أللاي يا التا هت ملبا رة األمم املتحدة  شــــــــــــجلن ر ارة املهةوماك  ؛الهاملر لصــــــــــــا  األماي تن

اك انةااليت الةمنت ااقةيميت ملبا رة األمم املتحدة ا ارة املهةوم ؛انةااليت امل انيت عة  الصـــــــــــــــهيد الهاملر
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الةمنــت ااقةيميــت لةــدول الها يــت ملبــا رة األمم املتحــدة ا ارة  ؛أورو ــا -امل ــانيــت عة  الصـــــــــــــــهيــد الهــاملر 
مجهياك املهةوماك انةااليت امل انيت ملبا رة األمم املتحدة  ؛املهةوماك انةااليت امل انيت عة  الصهيد الهاملر

ت عة  الصــــــــهيد الهاملر؛ والشــــــــب ت األما ايت ملبا رة األمم املتحدة  شــــــــجلن ر ارة املهةوماك انةااليت امل اني
 شــــــــــجلن ر ارة املهةوماك انةااليت امل انيت عة  الصــــــــــهيد الهاملر؛ ورــــــــــب ت األمم املتحدة ا ارة املهةوماك 

 انةااليت امل انيت عة  الصهيد الهاملر لة طاع اإاص.
واخلــيهيت مهةوماك عن أنشــطتجا ورجنازاهتا مند الدورة وتت ــمن ت اريا الةمان ااقةيميت واأللاقت امل 

، مبا يشـــمل ٢٠١7آب/أغســـطس  4ر   ٢الســـا هت لةمنت اإدار، اليت ع دك   نيويورك،   ال مة من 
االجتماعاك وحة اك الهمل ااقةيميت اليت ُع دك   ال مة  ن الدوراك. وت دم الت اريا أي ــــــــــــــا حملت عامت 

قةيميت، مبا يشــــــــــمل ألاقتجا الهامةت وألاقتجا املواخلــــــــــيهيت،   اتاالك التاليت:  أ( التنميت عن أعمال الةمان اا
؛  ب( ر ارة األراخلــر وتنايمجا؛   ( ا د من طاطا ال وار ؛   ( املواخلــيع الائيســيت لةبياناك املســتدامت

و( األطا ال انونيت والســـياســـاتيت؛ انةااليت امل انيت؛  ه( ت امل املهةوماك ااحصـــائيت وانةااليت امل انيت؛  
 ز( التهاون وتطويا ال دراك عة  الصــــــــــهيدين ااقةيمر والدو ، مبا يشــــــــــمل مشــــــــــاوع منط ت األماي تن 
والبحا ال ارييب ومشـــــاوع  نار ال دراك انيو يســـــيت   آســـــيا ومنط ت احمليط اهلا ئ، التا هن ملبا رة األمم 

اليــت امل ــانيــت الهــامليــت؛  ح( ااطــار املاجهر انيو يســـــــــــــــر الهــاملر؛ املتحــدة  شــــــــــــــــجلن ر ارة املهةومــاك انةا 
 املهةوماك انةااليت البحايت  ط( املسائل والتحدياك ذاك األولويت؛  ي( اإطط واملناسباك امل بةت.

 


