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جلنــا ااــااع امل نإــا  ــعدامة امل ل مــا      
 اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي  

 الدومة السادسا
 ٢٠١6آب/أغسطس  5-3نإ ي مك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 
    ياإلطام املرج ي اجلإ ديسي ال امل

 اإلطام املرج ي اجلإ ديسي ال املي  
  

 مذكرة من األمانا ال اما  
 

تتشرف األمانا ال اما  أن ت جِّـ  نرـر جلنـا ااـااع امل نإـا  ـعدامة امل ل مـا  اجلغرافإـا          
املكانإــا علــى الصــ إد ال ــاملي ير التيريــر الــذي أعــدمل العريــإل ال امــع امل ــ   اإلطــام املرج ــي    

ال ــاملي، و ـ  متــال  اللغــا الـهب قفــدِّل  ــا فيـل علــى امل قــرب الشـبكي لل نــا ااــااع      اجلإ ديسـي 
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html وجلنـــــا ااـــــااع مـــــدع ة ير اإل اطـــــا علمـــــا .)

 ـالتيرير واإلعـراب عـن آما بـا  شـأن يعـداد طريطـا طريـإل لتنعإـذ واسـتداما اإلطـام املرج ـي             
 اجلإ ديسي ال املي.

 
 م جز التيرير  

ير  5اعتمـد  جلنـا ااــااع ر دومخلـا ااامســا، امل يـ دة ر نإ يــ مك ر العتـرة مــن       
الذي أثنـت فإـ  علـى مـا  ذلـ  العريـإل ال امـع امل ـ           5/١٠٢، امليرم ٢٠١5آب/أغسطس  7

 اإلطام املرج ي اجلإ ديسي ال ـاملي مـن جبـ د كـبأة وأعر ـت عـن تيـدير ا لعإ ـي لـدوم ا          
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ادي ر ال ملإا التحضأيا ور الصإاغا النبا إا لليرام املت لإل  اإلطـام املرج ـي اجلإ ديسـي    الري
ــدعم مــن       ــا ال امــا   ــا املســتداما والن ــال ر يدماجــ  ر جــدول أعمــال اجلم إ ال ــاملي للتنمإ

 لــدا مشــامكا ر معايتــ . وأقــر  جلنــا ااــااع  أخإــا اليــرام وطريطــا الطريــإل    ــعبما   5٢
 الغهب األخإا متكنـان مـن ييإـإل التنمإـا املسـتداما، واـ  ت الـدول األعضـاع والعريـإل          أداتني 

ال امـــع علـــى الـــرب مـــدطا   شـــأن ال نا ـــر الر إســـإا ل جـــرب واســـتداما اإلطـــام املرج ـــي  
ــرب ا إاكــع األساســإا         ــ الن ر ت لي ــا يشــمع جــرومة م اجلــا عــدل الت ــاملي، ش اجلإ ديســي ال 

، ال سإما  ني الشمال واجلن ب، وااللتـزال  تنعإـذ  ـرامل للت عإـا     اجلإ ديسإا على   إد ال امل
 للتأكد من أن اااا  واملمامسا  العضلى قد مت ي اغبا  ع الإا، طا ا ر البلدان النامإا.  

وي رض العريإل ال امع ر تيريـرل التيـدل ازـرل ر يعـداد طريطـا الطريـإل الـهب تشـمع          
ســإاو والسإاســا  وامل ــايأ واالتعاقإــا و والت لــإم والتــدمي   املســا ع املتصــلا  ا إاكــع األسا

 و ناع اليدما و واالتصال والت عإاو واحل كما.
  
 


