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جلنــا ااــااع امل نإــا ـ دا ة امل لومــا
اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي
الدو ة السادسا
نإويو ك 5-3 ،آب/أغسطس 2016
البند  11من جدول األعمال املؤقت*
األنشـــطا املتصـــلا التنمإـــا املســـتداما
وخطا التنمإا املستداما ل ام 2030

األنشطا املتصلا التنمإا املستداما وخطا التنمإا املستداما ل ام 2030
مذكرة من األمانا ال اما
تتشرف األمانا ال اما أن توجه عنايا جلنـا ااـااع امل نإـا ـ دا ة امل لومـا اجلغرافإـا
املكانإــا علــى الص ـ إد ال ــاملي التقريــر الــذي أعدتــه فرقــا ال مــع امل نإــا ؤهــرا أ ــداف
التنمإــا املســتداما ل ــام  .2030وميكــن االعــلى علــى التقريــر اللغــا الــق عقــدم ــا فقـ علــى
املوقــا الشــبكي  .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــا ااــااع مــدعوة أن
حتــإ علمــا ــالتقرير وأن تقــدم آ اع ــا شــأن الطــريت الــق ميكــن مــن خلاــا ل وســا امل نإــا
امل لومــا اجلغرافإــا املكانإــا علــى الصــ إد ال ــاملي أن تواصــع ســااماا يف حتقإــا التنمإــا
املستداما ودعم خطا التنمإا املستداما ل ام .2030
موجز التقرير
اعتمد جلنا ااااع يف دو هتا ااامسـا امل قـودة يف نإويـو ك يف الفتـرة مـن 7 5
آب/أغسطس  ،2015املقر  101/5شأن األنشطا املتصلا التنمإا املستداما وخطـا التنمإـا
* .E/C.20/2016/1
)16-08248 (A

250516

**1608248

270516

E/C.20/2016/11

ملـــا ـــد عـــام  ،2015الـــذي أهـــا فإـــه أن ومكـــر امل لومـــا املت لقـــا رصـــد األ
وامل لومــا اجلغرافإــا املكانإــا صــراصا يف الــنخل النــاا ي اطــا عــام  2030للتنمإــا املســتداما
يتإح فرصـا كـب ة للـدول األع،ـاع ،ألنـه سـتكون نـاك صاجـا تـوافر إانـا وم لومـا
موضوعإا وهاملا وموثوقا يف الوقت املناسب لدعم سإاسا التنمإا املسـتداما وصـنا القـرا ا
على مجإا املستويا  .وس إا إل راز دو امل لوما اجلغرافإا اعتبا ا عنصـرا ككإنإـا لتحقإـا
التن مإــا املســتداما ،ت اــد جلنــا ااــااع ال مــع عــن كاــب مــا الــدوا ر اإلصصــا إا ،علــى
الص ـ إدين الــوعل وال ــاملي ،تقــديف مــدخل يف عملإــا وضــا اإلعــا ال ــاملي للمؤهــرا
رعايا فريا ااااع املشترك ني الوكاال امل ل ؤهرا أ ـداف التنمإـا املسـتداما .وأيـد
جلنا ااااع ترهإح عدد حمدود من خااع الدول األع،اع يف جمال امل لوما اجلغرافإـا املكانإـا
لإكونوا أع،اع يف فريا ااااع املشترك ني الوكاال ووافقت على مقترح نشـاع فرقـا عمـع
صغ ة لتساعد يف عداد املدخل يف اإلعا ال املي للمؤهرا .
وتصف فرقا ال مع امل نإا ؤهرا أ داف التنمإا املستداما ل ام  2030يف تقرير ـا
عملإا تشكإع الفرقا وتبني اختصاصاهتا وتقـدم ةـا عامـا عـن األنشـطا الـق ت،ـطلا ـا فرقـا
ال مع من أجع الناو فام امل لومـا اجلغرافإـا املكانإـا وعملإـا صـد األ و ـدو ا
يف اإلساام يف وضا اإلعا ال املي للمؤهرا  .وتتناول أي،ا التفصإع تطـو فاـم امل لومـا
اجلغرافإا وقبواا اعتبا ا عنصـرا ككإنإـا وتكاملإـا إسـإا لتحديـد ”املوقـا اجلغـرايف“ ضـمن
املؤهرا ال املإـا ألغـرا الـدوا ر اإلصصـا إا .وقـد تهوجـت ـذ اجلاـود يف الـدو ة السـا ا
واأل ــني للةنــا اإلصصــا إا ،امل قــودة يف الفتــرة مــن  11 8آوا /مــا  ،2016صإ ـ
أها فريا ااااع املشـترك ـني الوكـاال يف تقريـر أنـه سـإكون مـن املاـم للغايـا دمـا
امل لوما اجلغرافإا املكانإا والبإانا اإلصصا إا مـن أجـع نتـا عـدد مـن املؤهـرا ال املإـا.
وكوسإلا مل اجلا ذ املسا ع ،أعنشئ فريا عامع م ل امل لومـا اجلغرافإـا املكانإـا ،تـا ا
فريا ااااع املشترك ـني الوكـاال  ،وولـال خـلل االجتمـاى الاالـ لفريـا ااـااع املشـترك
 1نإســان/
ــني الوكــاال  ،امل قــود يف مكســإكو ســإق يف الفتــرة مــن  30آوا /مــا
أ ريع .2016
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