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

الدو ة اءامسخل
نا ي ك 7-5 ،آب/أغسطس ٢٠١5
البند  ١3من جدول األعمال املؤقت*
األنشطخل املتص لخل عالتنماخل املستدامخل وخطـخل
التنماخل ملا عإد عام ٢٠١5

األنشطخل املتصلخل عالتنماخل املستدامخل وخطخل التنماخل ملا عإد عام ٢٠١5
مذكرة من األمانخل الإامخل
تتشرف األمانخل الإامخل عأن ت جه عنايخل جلنـخل اءـعاي املإناـخل عـادا ة املإل مـا اجلغرافاـخل
املكاناخل على الصإاد الإاملي إىل تقريرها عن األنشطخل املتصلخل عالتنماـخل املسـتدامخل وخطـخل التنماـخل
ملا عإد عام  .٢٠١5وميكن االطالع على التقرير عاللغخل اليت قُدِّم هبا فقط علـى امل قـا الشـبكي
( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوتـدعى جلنـخل اءـعاي إىل اطةاطـخل علمـا عـالتقرير
وتقدمي آ ائها عشأن الطرق اليت ميكن من خالهلا لألوساط املإناخل عاملإل ما اجلغرافاـخل املكاناـخل
علـــى الصـــإاد الإـــاملي أن تســـهم ي قاـــا التنماـــخل املســـتدامخل ودعـــم خطـــخل التنماـــخل ملـــا عإـــد
عام .٢٠١5
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م جز التقرير
اعتمد جلنخل اءعاي املقر  ١٠٢/4ي دو هتا الراعإـخل املإقـ دة ي نا يـ ك ي الفتـرة
من  6إىل  8آب/أغسـطس  ، ٢٠١4وأعرعـت فاـه عـن تقـديرها لل هـ د الراماـخل إىل التإريـ
مبا للمإل ما اجلغرافاخل املكاناخل امل ث قخل من أمهاخل ي قااس و صد أهداف خطخل التنماخل ملـا عإـد
عام  . ٢٠١5والةظت أيضـا أن املناقشـخل اجلا يـخل عشـأن خطـخل األمـم املتحـدة اجلديـدة للتنماـخل
متــنجل جلنــخل اءــعاي فرصــخل فريــدة لتســلاط الضـ ي علــى أمهاــخل املإل مــا اجلغرافاــخل املكاناــخل علــى
النطاق الإاملي والت عاخل هبا كإنصر متكاين لتحقاا التنماخل املستدامخل .واتفقت جلنخل اءـعاي علـى
ضــرو ة تإزيــز فهــم املإل مــا اجلغرافاــخل واملإل مــا اجلغرافاــخل املكاناــخل واســت دامها لتحقاــا
التنماخل املستدامخل ،وال ساما على مست ى السااسا وصنا القرا  ،وشـ إت الـدول األعضـاي
علـــى كفالـــخل أن تتضـــمن األطـــر ال طناـــخل للمبـــاد ا واألنشـــطخل املتصـــلخل عالتنماـــخل املســـتدامخل
مإل ما جغرافاخل مكاناخل ،وأةاطت علما عالتزامهـا فامـا يتإلـا عاملناقشـخل اجلا يـخل عشـأن ا ـد
من إخطا الك ا ث.
وتص األمان خل الإامـخل ي تقريرهـا الزيـادة ي مبـاد ا الـدع ة الـيت تقـام الـدلا علـى
دو املإل مــا املكاناــخل اجلغرافاــخل ي قاــا التنماــخل املســتدامخل ،واجلهـ د املبذولــخل لــدم مهمــخل
الفريــا الإام ـ املإــين ع ضــا خريطــخل عاملاــخل للتنماــخل املســتدامخل ،وتإمامهــا ي ســااق التنماــخل
املستدامخل .ويعز ا لتقرير أيضا اجلهـ د املبذولـخل ي كلـل الصـدد أثنـاي مناسـبا عاملاـخل ئاسـاخل،
منها املنتدى الثالث الرفاـا املسـت ى املإـين عاملإل مـا اجلغرافاـخل املكاناـخل علـى الصـإاد الإـاملي
الذي انإقد ي عا ني من  ٢٢إىل  ٢4تشـرين األول/اكتـ عر  ٢٠١4ةـ ل م ضـ ع ” قاـا
التنماخل املستدامخل عاست دام املإل ما اجلغرافاخل املكاناخل‘‘؛ ومؤمتر األمم املتحدة الإـاملي الثالـث
عشأن ا ـد مـن طـاطر الكـ ا ث الـذي عقـد ي سـانداي ،الااعـان ،ي الفتـرة مـن  ١4إىل ١8
آكا /ما س  ،٢٠١5والذي عني أن االعتكا ا ي عملاا صـد األ  ،،والصـ السـاتلاخل،
واملإل مـــا اجلغرافاـــخل واملإل مـــا اجلغرافاـــخل املكاناـــخل ،والروع تاـــخل وتكن ل جاـــا املإل مـــا
واالتصاال  ،تدعم مجاإها تنفاذ إطا ما عإد عـام  ٢٠١5للحـد مـن طـاطر الكـ ا ث .ومـن
هذه املناسبا أيضا ةدث جانيب م ض عه ’’ رير طاقخل املكان من أجـ عـاأ أفضـ ي كاـ
تســهم املإل مــا اجلغرافاــخل ي قاــا أهــداف التنماــخل املســتدامخل“ ،الــذي عقــد علــى هــام
املفاوضــا ا ك ماــخل الدولاــخل عشــأن التنماــخل املســتدامخل الــيت جــر ي مقــر األمــم املتحــدة
ي ناســان/أعري  .٢٠١5وي م ـ ازاة كلــل ،أســهمت األوســاط املإناــخل عاملإل مــا اجلغرافاــخل
املكاناخل على الصإاد الإاملي أيضا ي طبإخل عام  ٢٠١5مـن تقريـر األمـم املتحـدة عشـأن التنماـخل
املستدامخل ي الإاأ ،الذي كز ع جه خاص على النه اجلديدة املتبإخل ي مجا الباانا عغـر،
صد التقدم احملرز على صإاد التنماخل املستدامخل ي أفريقاا.
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