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بةةادا ا الميلاتةةا  لجنةةا الراءاا المين ةةا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي

 الدو ا الياشءا
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك، 

 من جدول األعمال المؤقت* 7البند 
 استردام الميلاتا  الجغءاف ا المكان ا ألغءاض التنم ا المستداتا

   
 استردام الميلاتا  الجغءاف ا المكان ا ألغءاض التنم ا المستداتا  

  
 تذكءا تن األتانا الياتا  

 
ه تتشــــــــــــــمة األمـاـنه التـامـه ـن ا توجـء انتـعاة لإـنه اللبماو المتنـجه ـنة ارة المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانجـ  

ع ى الصــــــــــــــتيـد التـالمذ  لى التاميم الـاال أعـدتـء األمـانـه نـال ــــــــــــــتماك م  ال مي  التـامـ  المتنذ نـالمت ومـا  
ــتدامه،  الإ ما جه الم انجه التان  ل مي  اللبماو المشــــــتمك وين الولال  المتنذ نمؤ ــــــما  أ داة التنمجه المســــ

ص وبــا  ا   ذ الصــــــــــــــ حــه اللــا ـــــــــــــــه وــا دخا لــف  ذ الموق  الشــــــــــــــع ذ ل إنــه والــاال تــــــــــــــيتــاِّ نــال  ــه التذ قــا
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/ وال إنـه مـدعوخة  لى  طـااـه الت م .)

 م المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانجه ـنالتاميم واععماب عن آراهبـا نشــــــــــــــ ا الإبو  المـباوـله لمتـالإـه مســــــــــــــ ـله توا
ــد المبدأ المهجســـــــــذ للطه التنمجه  ــتدامه، و ذ لجاي ور ـــــــ وتطبجابا  ذ  نتاج مؤ ـــــــــما  أ داة التنمجه المســـــــ

 ، المتمث   ذ عدص تمك أال أطد خ ف الملب.2030المستدامه لتاص 
 

 تاجز التقءيء  

، اتلا  2019آب/أغســــــــــــطس   9   لى 7 ذ الدورة التاتــــــــــــته، المتاو ة  ذ نيويورك  ذ ال تمة من   
الاال لطظت  جء األنشـــــــطه التذ ااـــــــط   وبا ال مي  التام   ذ الونه األخيمة والتادص   9/105ال إنه الامار  

الاال أطمزة. ولطظت أيضـــــــا الشـــــــواغ  التذ أعمب عنبا  مي  اللبماو المشـــــــتمك وين الولال  ل ت  د من أا 
م  اعطصـاهذ، وا بت مسـاعدة األمانه التامه من أج  تجسـيم زيا ة ال مي  التام  يمتع  ارتعااا لا جا نالمإت

التوا ــ  وين  مي  اللبماو المشــتمك وين الولال  وال مي  التام ، وتتايا المواومه م  األوتــاا اعطصــاهجه 
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والإ ما جه الم انجه وتوثي  التتاوا وينبا. و ذ  اا الصـــــــــــد ، لطظت لالف أا  مي  اللبماو المشـــــــــــتمك وين 
لولال  قد ناح اختصــــــا ــــــا  ال مي  التام ، وأا المهجســــــين المشــــــارلين ل  مي  التام  قد اتــــــتحدثا آلجا  ا

 ععا ة النظم  ذ عضويتء وإعا ة اع  أنشطتء.

ويادص التاميم مت وما  عن أنشـــــــــــطه ال مي  التام ، نما  ذ جلف نتاهل اجتماعء الســـــــــــا ي المتاو   
اـلاال ناحـت  ـجء عضــــــــــــــويـتء المتـا  تشــــــــــــــ ي بـا خطـه عمـ ء ،  2020م ســــــــــــــج و تــــــــــــــيتذ  ذ آجار/مـاري    ذ

. وتبدة خطه التم ،  ذ جم ه أمور،  لى تحديد وتااتـــــــــم المتاييم المشـــــــــتمله ال زمه 2021-2020 ل  تمة
لتـتلداص البجانا  الإ ما جه الم انجه لمصـدر  ذ  نتاج اعطصـاوا  المتـمجهر وعمك الةجاجه التذ يم ن وبا 

الإ ما جه الم انجه أا تســـــبم  ذ المؤ ـــــما  والبجانا  الو ـــــاجه عاار المؤ ـــــما  التالمذر و عم ل مت وما   
تصـــنجل البجانا . وضاعاـــا ه  لى جلف، يصـــف التاميم أيضـــا الإبو  المباوله والتادص المحمز لة اله أا تظ  

تواهمـه م  تن يـا خطـه مســـــــــــــــا مـه الـدواهم المتنجـه نـالمت ومـا  الإ ما جـه الم ـانجـه ع ى الصــــــــــــــتيـد التـالمذ م
د نالمت وما  الإ ما جه الم انجه  ذ الإبو  2030 عاص ، ويســــــ   الضــــــوو ع ى ال مي المتاطه لةذ ياســــــتم ــــــا

 األوت  نطاقا المامجه  لى  عم التنمجه المستدامه ع ى الصتيدين التالمذ والمح ذ.
 


