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المةل  ةةةا    المةنبةةةل  ةةةعداما  الاء ال  لجنةةةل 
 الجغ افبل المكانبل على الصةيد الةالمي  

 الدوما الحاديل عش ا 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  14البند 

التةةةاوم  ف ي  خ رء ال ام ا المتحةةدا المةني  
  امسمال الجغ افبل 

   
 رء ال ام ا المتحدا المةني  امسمال الجغ افبل التةاوم  ف ي  خ    

  
  ذك ا  ن ام انل الةا ل  

 
ء انتـعاة لإـنه اللبماو المانـجه ـلة ارة الما ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه   تتشــــــــــــــمة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

الصـــــــــــايد الاالمي  لى التعميم الق  أعدة اميم ابماو األمم المتحدة الماني لاألفـــــــــــماو الإ ما جه، الق  ع ى 
ــع جه لدورا  لإنه اللبماو   ــ حه الشـــــــــ ــجةعدل بكا اعد ع ى الصـــــــــ ــتةتاال  م انجه االلغ ع جء لال  ه التي فـــــــــ فـــــــــ

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session/  وال إنه مدعوة  لى أة تحجد .)
ع مــا لـالتعميم وأة تبــد  رأيكــا اي  عم المعــا را  والإكو  التاــاونجــه التي يبــقلكــا اميم اللبماو الماني بتو يـد  

 األفماو الإ ما جه اي الدول األعضاو.

 
   جز التق      

، 2020أي ول/فــــبتمبم  4آب/أغســــطس و  27و  26الااشــــمة، التي عةعد  ااتمافــــجا اي    اي الدورة 
الـق  نـنن   ـجء اميم اللبماو ع ى جكو ة المامـجه  لى وفــــــــــــــ  اطـه   10/112اعتمـد  لإـنه اللبماو المعمر  

ئمه م  أولويا  الدول األعضــــــاو واطه األمم المتحدة ل تنمجه افــــــتماتجإجه و منامب عمق لطميعه شــــــ ااه ومتوا
األوفـــــــــ  نطاقا. وأعا   ال إنه تن يد أنمجه وجو  علقه أقوج بين ال إنه واميم اللبماو لتااليال ااتصـــــــــاا   
وأنشـــطه التااوة بين فـــ طا    ارة الما وما  الإ ما جه الم انجه والســـ طا  المانجه لاألفـــماو الإ ما جه ع ى 

صـــــــــايد الولني وع ى نطال ملت ع الموافـــــــــج ، لما اي أللم التوطجه لشـــــــــنة األفـــــــــماو الطع ما جه وتعا ل ال
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المعا ئ التوجيكجه واألفـــــــاليا والممارفـــــــا  المتصـــــــ ه بتو يد األفـــــــماو الإ ما جه. وعلوة ع ى أللم،  عمت  
 ارة تدام الما وما  بين  ال إـنه  نشــــــــــــــاو اميم اتصــــــــــــــال بينكـا و ين اميم اللبماو لج وة لمـ اله آلـجه توجـجء إ

ــ ه تحديد مإاا  الامق المشــــــــتمك، ور بت لالمعتمال الداعي  لى ععد اجتماغ مشــــــــتمك بين   الكجنتين ومواصــــــ
 .2021م تا ال إنه وم تا اميم اللبماو اي أوائق عال 

ــاد الاالمي واإق جمي والولني اي   ــطتء التااونجه ع ى الصــــــــ ويامض اميم اللبماو اي التعميم أنشــــــــ
ر الإكو  التي يبقلكا لتن يق المعمرا  التي اتلقتكا لإنه اللبماو اي  ورتكا الااشــــــــــــمة. ويتضــــــــــــمن التعميم   لا

، ولألنشطه  2021أيار/مايو   7 لى    3افتامافا عاما ل دورة ال انجه التي ععدنا ال ميم ااتمافجا اي ال تمة من 
فـتماتجإجه و منامب عم ء ال قين يتماشـجاة م  التي أ انا اي اتمة ما بين الدورا ، لما اي أللم وفـ  اطتء اا

ــ طا    ــاو السـ ــاعدة ع ى  نشـ ــإج  والمسـ ــ  لألمم المتحدة، وإجماواتء المامجه  لى التشـ ــاتي األوفـ ــجافـ اإلار السـ
المانجه لاألفـــــــماو الإ ما جه. ويســـــــ د ال ميم الضـــــــوو أيضـــــــا ع ى الامق الإار  لدعم   ارة بجانا  األفـــــــماو  

يشـــــــــــد  ع ى أنمجه اابتيار اي منكإجه وتينولوججا وفـــــــــــ  قواعد بجانا  ولنجه وادما   الإ ما جه ل االجه، و 
وتطبجعا  متيام ه لألفـــماو الإ ما جه ع ى شـــع ه اإنتمنت ألغماض متنوعه. ويم ن افـــتلدامكا، ع ى فـــبيق 

ــجما إ ارة جائحه ممض اي  ــتإاله لحاا  الطوارئ، وا فــــــــ موس  الم ال، اي مإالي المعايه الصــــــــــحجه واافــــــــ
 (، أو لمصد أنداة التنمجه المستدامه.19- ورونا ) وايد

 


