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الميل  ةةا    رةةاداعل  لجنةةا الراءاا المين ةةا 
 الجغءاف ا المكان ا على الصييد اليالمي  

 الدوعل الحاديا عشءل 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  6البند 

 اإلطاع المءجيي الجي ديسي اليالمي 

   
 اإلطاع المءجيي الجي ديسي اليالمي   

  
  ذكءل  ن األ انا اليا ا  

 
تتشــــــــــــــمة األمــانــي التــامــي  ــخب تســــــــــــــتمعل انتمــاا لغنــي ال بما  المتن ــي  ــ  ارة المت ومــا  الغ ما  ــي   
ع ى الصــــــــــــــتيــد التــالمل على التلميم الــعي أعــدتــ  ال غنــي ال ما ــي المتن ــي  ــالغيو  ســــــــــــــ ــا، والــعي  المكــان ــي

دا فقــــا الص ع ى الصــــــــــــــ حــــي الشــــــــــــــمك ــــي  ا  الصــــــــــــــ ــــي ل غنــــي ال بما     متــــااــــا  ــــال  ــــي ســــــــــــــ كوب  قــــب التل 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/11th-Session  )  ــع أ ــ على  وال غنــــي مــــدعوة 

الت م  التلميم وإفدا  رأيقا  شـــخب التلدا العي أام ت  ال غني ال ما ي ال جقو اا المام ي على التصـــدي ل ل ـــا ا 
ــتدامي الطوي ي األج  وجو  ــتيد التالمل، وتحليل ايسـ ــ ي ع ى الصـ ــاو الغيو  سـ ــا ة األوسـ    ةالمتلدة التل تصـ

 اإلطار الممجتل الغيو  سل التالمل.

 
   جز التقءيء   

آب/أغســــــــــــــطس    27و    26اعتمـد  لغنـي ال بما  ال  ورتقـا التـا ــــــــــــــمة، المتلو ة ااتما ــــــــــــــ ـا ال   
 ت  ال غني ال ما ي  الل  العي رابت      التلدا الكبيم العي أام   10/104، اللمار  2020أي ول/سـبتمبم   4 و

ال تمة ال اصـ ي فين الدورا ، مما يتغ ى ال ايسـتتماا الشـام  لطنشـطي ومن المسـتغدا  الوار ة من أامقتقا 
ــتدامي اإلطار   ــخب اســـــــــ التام ي. وأثنت ال غني ع ى جقو  ال غني ال ما ي ال ععدا  مشـــــــــــموق ورقي الموقا  شـــــــــ

م اه م المتت لي   نشــــا  مممي تمييي جيو  ســــل عالمل. ورابت  الممجتل الغيو  ســــل التالمل ومشــــموق ورقي ال
ــااي مممي تميي ال مغمون األمم المتحدة ال فوب،   ــت ـــ ــا  واســـ ــا  التما العي قدمت  ألمان ا إلنشـــ ال غني أ  ـــ
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 ـاعتمـارا المممي األول لنقا اتحـا ي متو ى لتتييي التتـاوب والتنســــــــــــــيل ع ى الصــــــــــــــتيـد التـالمل فين الـدول  
غقا  المتن ي ال المغال الغيو  ســل، وأيد  اعا التما. وأ ع  ال غني ع ما أ  ــا  خب مممي األع ــا  وال

التمييي ســـــــــتكوب ل  أام ي ايويي ال المســـــــــاعدة ع ى  ـــــــــماب تطويم اإلطار الممجتل الغيو  ســـــــــل التالمل 
الغيو  سـ ي   واسـتدامت ، ورابت  تموا الدعم الملدمي من الدول األع ـا ، وأقم   الدور األسـاسـل ل  دما 

ااين، وال غاب اإلق  م ي التا تي ل غني، وغيماا  التل تلدمقا الما طي الدول ي ل غيو  ســـــــ ا، وايتحا  الدولل ل مســـــــ 
 من الغقا  المتن ي المئ س ي ال المغال الغيو  سل.

ــ ي    وال التلميم، تلدا ال غني ال ما ي مت وما  عن أنشـــــــــــطتقا،  ما ايقا جقو اا المام ي على مواصـــــــــ
،  شــخب عطار ممجتل جيو  ســل عالمل ل دمي التنم ي المســتدامي، وإنشــا  69/266 تن يع قمار الغمع ي التامي

عالمل. وتناقش أ  ــا ما أام ت  من تلدا ال تحليل اســتدامي وجو ة اإلطار الممجتل   مممي تميي جيو  ســل
ــي التال يل اإل ارة،  ما ال  ل  التتاوب  ــل التالمل ع ى األج  الطوي  ال مغاي  التمميي ال مســـــــ الغيو  ســـــــ

 ي اللدرا   والتوا ي والتنسـيل  والسـ اسـا  والمتاييم  والق اا  األسـاسـ ي الغيو  سـ ي  والتال د والتدري  وتنم
ــتغدا  تتت ل  غقو اا المام ي على التوا ي  خام ي  ــااي على  ل ، تلدا ال غني ال ما ي مســــــــ ــال. وإ ــــــــ وايتصــــــــ
الح اظ ع ى اإلطار الممجتل الغيو  ســـــــــــل التالمل،  ما ال  ل   ـــــــــــمورة متالغي ال    ال تو ين الق اا  

ال الب داب النام ي. وتشــيم أ  ــا على أنقا اســت ــاات   األســاســ ي الغيو  ســ ي ع ى الصــتيد التالمل، وي ســ ما
، وتس ص ال و  ع ى الدور المالغ 2021ن ساب/أفمي    22منتدى جيو  س ا عالم ا لالات ال فيوا األرا، ال  

ــارمين ال المنتدى تطمقوا على أب  ــا . وت يد  خب المشــــــ ــ ا ال رااا المغتمن والبيصي وايقتصــــــ األام ي ل غيو  ســــــ
ل، مالكقمبا ، أساس ي جدا لح اة الغم ن لدرجي أن  غالما ما يتم تغاا قا وعدا تلديماا، ما يؤ ي الغيو  س ا ا

أ  ــا على نلف ال موار اا. وتو ــل ال غني ال ما ي أب المنتدى التالمل ل غيو  ســ ا أعلم  منتدى جيو  ســل  
الل مي الغيو  س ي المتم ي  عق  مل  د      المشارموب ع ى  مورة التم  متا من أج  الح اظ ع ى س س ي  

 فدرجي عال ي ل طم التداور.
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