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جلنـــخل اءـــعاي املإناـــخل عـــادا ة املإل مـــا
اجلغرافاخل  -املكاناخل على الصإاد الإاملي

الدو ة الراعإخل
نا ي ك 8-6 ،آب/أغسطس 4102
البند  6من جدول األعمال املؤقت*
وضع خريطخل عاملاخل ألغراض التنماخل املستدامخل

وضع خريطخل عاملاخل ألغراض التنماخل املستدامخل
مذكرة من األمانخل الإامخل
يشرف األمانخل الإامخل أن تإرض على جلنخل اءعاي املإناخل عـادا ة املإل مـا اجلغرافاـخل -
املكاناخل على الصإاد الإـاملي الترريـر الـذي أعـدف ال ريـا الإامـف املكلـخ ع ضـع خريطـخل عاملاـخل
امل قــع
ألغـراض التنماـخل املسـتدامخلمي و كـن االعـى علـى الترريـر عاللغـخل الـف قـد ملـا فرـ
اإللكتــــروج لل(نــــخل )http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlمي وتــــدعى جلنــــخل اءــــعاي
اإلحاعخل علما عالتررير و عداي آ ائها عشـنن عريـا امل ـي قاـدما املتـاج للم(تمـع الـدو  ،ـت
تنس اا األمم املتحدة وواليتها ،للإمف مع مجاع اجلها صاحبخل املصلحخل علـى سـا التنسـاا
عا احلك ما من أجف وضع خريطخل عاملاخل مستدامخل ومُ(ديخل ألغراض التنماخل املستدامخلمي
م جز التررير
سلمت جلنخل اءعاي دو هتـا الاالاـخل املإرـ دة  /و/ي لاـ  4102عاحلاجـخل قاـا
عىقخل عمف أوثا عا ال ريا الإامـف املكلـخ ع ضـع خريطـخل عاملاـخل ألغـراض التنماـخل املسـتدامخل
وعا الل(نخل الت جاهاخل الدولاخل لرسم اءرائ الإاملاخل؛ وعاحلاجخل التركاز عشـكف أضـاا علـى
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املإايري واملباد ا اإلقلاماخل الرائمخل ،من أجف الت صف فهـم أوضـال الحتااجـا ومتطلبـا
املســتمدما مــن أوســام التنماــخل املســتدامخل ،و التإــاون مــع ال ريــا الإامــف امل ت ـ ج املإ ـ
عنهداف التنماخل املستدامخل التاعع لل(مإاخل الإامخلمي
ويبا التررير أنشطخل ال ريا الإامف ،وي جز نتائج منتدى شانغدو عشـنن مبـاد ة األمـم
املتحدة إلدا ة املإل ما اجلغرافاخل  -املكاناخل على الصإاد الإاملي ،املإرـ د شـانغدو عالصـا
ال تــرة مــن  01 01تشــرين األول/أكت ـ عر  ،4102كمــا يــبا ت اعــف ال ريــا الإامــف
املكلــخ ع ضــع خريطــخل عاملاــخل ألغــراض التنماــخل املســتدامخل مــع ال ريــا الإامــف امل ت ـ ج التــاعع
لل(مإاخل الإامخل ،ومع املنتدى السااسي الرفاع املست ى املإ عالتنماخل املسـتدامخل ،واملـؤ/ر املربـف
لبلدان الإامل الاالث املإ عاحلد من أخطا الك ا ث املرر عردف سنداي عالااعـان ال تـرة
من  08 02آذا /ما س 4101مي و ضافخل ذلك يرـد الترريـر مـ جزا عـن التإـاون عـا
ال ريا الإامف امل ت ج وعا الل(نخل الت جاهاـخل الدولاـخل ،الـذي ي ـطلع ال ريـا الإامـف سـااق
عــدو استشــا ي ،عانمــا تركــز الل(نــخل الت جاهاــخل علــى ســري تن اــذ عرنــامج الإمــفمي و عــا
اإلعداد ملسامهخل ال ريا الإامف خطخل التنماـخل ملـا عإـد عـا  ،4101يسـترعي الترريـر األنظـا
أي ــا احلاجــخل عــذل املزيــد مــن اجلهـ د ســال الت عاــخل ســإاا للت صــف فهــم أوضــال
الحتااجا ومتطلبا املستمدما من أوسـام التنماـخل املسـتدامخلمي وينبغـي أن يسـتمر املإناـ ن
عاملإل مــا اجلغرافاــخل  -املكاناــخل اهـــا الكا اــخل الــف كـــن ملــا لقســالا والتطبارـــا
اجلغرافاخل  -املكاناـخل علـى الصـإاد الإـاملي أن تتـاال راـا ال إالاـخل وضـع السااسـا وا ـاذ
الررا ا من أجف سا نتائج التنماخل املستدامخلمي
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