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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  10من جدول األعمال املؤقت*
تطبإـــمل امل لومـــا اجلغرافإـــا املكانإـــا
جمال تنظإم األ اضي وإدا هتا

تطبإمل امل لوما

اجلغرافإا املكانإا

جمال تنظإم األ اضي وإدا هتا

مذكرة من األمانا ال اما
تتشرف األمانا ال اما أن توجـ نظـر جلنـا ااـااع امل نإـا ـ دا ة امل لومـا اجلغرافإـا
املكانإــا علــى الص ـ إد ال ــاملي إر التيريــر الــذي أعــدمل فريــمل ااــااع امل ـ تنظــإم األ اضــي
وإدا هتـــا  ،وهـــو متـــاغ اللغـــا الـ ـ قـــدو عـــا فيـــج علـــى املوقـ ـ الشـــبكي لل نـــا ااـــااع
( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنـــــا ااـــــااع مـــــدعوة إر ا ا ـــــا علمـــــا
التيرير وا عراب عن آ ائها شأن سبل املضي قـدما فإمـا يت لـمل تطبإـمل امل لومـا اجلغرافإـا
املكانإا جمال تنظإم األ اضي وإدا هتا.
موجز التيرير
اختــذ جلنــا ااــااع دو هتــا ااامســا امل يــودة نإويــو ك الةتــرة مــن  5إر
 7آب/أغسطس  2015املير  105/5الـذي أقـر فإـ أ إـا امل لومـا اجلغرافإـا املكانإـا
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واحلاجــا إلإهــا اعتبا هــا قاعــدة أساســإا لنظــاو للم لومــا املت ليــا األ اضــي يتســم الة الإــا
والكةاعة ،و ضرو ة اضطالع الل نـا ـدو قإـادي علـى ـ إد السإاسـا مـن خـالل إككـاع
الوعي السإاسي وإ راز أ إا احلاجا إر تنظإم األ اضي وإدا هتا الوقت املناسب وعلـى وـو
يةي الغرض أماو ناع اليرا  .وأقر الل نا إنشاع فريمل للخااع لالضـطالع ال مـل الـالزو
للنــهوض األنشــطا املت ليــا تنظــإم األ اضــي وإدا هتــا ،وأقــر عيــد املنتــد الرفإـ املســتو
الرا شأن إدا ة امل لوما اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي ،املير عيدمل أديـس أ ا ـا
نإسان/أ ريل  ،2016من أجل ت زيز استخداو امل لوما اجلغرافإـا املكانإـا ألغـراض إدا ة
األ اضي على الوج احلسـن .و لبـت الل نـا أيضـا إر فريـمل ااـااع أن يضـطل أعمـال مـن
شــأ ا ا ســهاو عملإــا وض ـ مؤشــرا التنمإــا املســتداما واجملــاال املتصــلا عــا ،ســب
االقتضــاع ،وأن ي ــد خطــا عمــل ،تســتنع ملشــاو ا عاملإــا موس ـ ا و نتــائا املنتــد الرفإ ـ
املستو  ،من أجل التصدي جملاال التركإز الرئإسإا.
ويتناول فريمل ااااع امل تنظإم األ اضي وإدا هتـا تيريـرمل مسـألا إنشـائ  ،وحيـدد
م ــاا اختصا ــات وخطــا عملــ األولإــا املمتــدة علــى ســنتا ،ويــو د تةصــإل املــداوال
واليــرا ا امامــا املنبعيــا عــن امل ـؤرمر امل ـ األ اضــي والةيــر الــذي عيــدمل البن ـ الــدو
واشـنطن ال ا ـما آكا /مـا  ،2016واالجتمـاع األول لةريــمل ااـااع الـذي عيـد علــى
هــاما املنتــد الرفإـ املســتو الرا ـ  ،واملــداوال واليــرا ا املمهــدة عــالن أديــس أ ا ــا
شــأن إدا ة امل لومــا اجلغرافإــا املكانإــا مــن أجــل ا دا ة اجلإــدة ل اضــي ألغــراض خطــا
التنمإا املستداما ل او  ،2030الذي اعتمد ختاو املنتد الرفإ املستو الرا .
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