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

 الدو ا الثان ا عشءا 
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  
 من جدول األعمال المؤقت*  9البند 

اسةةةةةةتردال الميلاتا  الجغءاف ا المكان ا   ءا   
 التنم ا المستداتا 
   

 استردال الميلاتا  الجغءاف ا المكان ا   ءا  التنم ا المستداتا   
  

 تذكءا تن ا تانا الياتا  
 

تتشــــــــــــــمة األمـاـنه التـامـه ـن ا توجـء انتـعاة لإـنه اللبماو المتنـجه ـنة ارة المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه  
األمـاـنه ـناراــــــــــــــتماك مل اليميا التـامـ  المتنذ ـنالمت ومـا  ع ى الصــــــــــــــتـيد التـالمذ  لى الت ميم الـ   أعـدـتء  

ــتدامه،   ــما  أ داة التنمجه المســــ ــتمك وين الولار  المتنذ نمؤاــــ الإ ما جه الم انجه التانل ليميا اللبماو المشــــ
ــي   د ا لإنه اللبماو  وال   ســـــــــــ ــ ه التذ تتته  ــع جه نا  الصـــــــــــ م وها ف ط فذ الصـــــــــــــيحه الشـــــــــــ تاح نال  ه التذ ق د ِّ

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/.)   ــدعــو ة  لــى مـــــ ــه  ــ ــإــنـــــ وال
ــ له توافم المت وما  الإ ما جه   ــ ا الإهو  المب وله لمتالإه مسـ اإلحاطه ع ما نالت ميم واإلعماب عن آرائها نشـ

وتطبج ها فذ  نتاج مؤاـما  أ داة التنمجه المسـتدامه، وفذ اجاو ور ـد تح اا المبدأ المئجسـذ للطه  الم انجه 
 ، المتمث  فذ عدم تمك أ  أحد خ ف الملب.2030التنمجه المستدامه لتام 

 
 تاجز التقءيء   

 27  و  24  و  23اعتمــد  لإنــه اللبماو، فذ  ورتهــا الحــا  ــه عشــــــــــــــمة، المت و ة افتما ــــــــــــــجــا فذ   
ال   أاـــــــا    جء نالإهو  التجمه التذ و لها اليميا التام  من أج     11/105، الم مر 2021أغســـــــطس  آب/

.  2030تتزيز مواومــه عمــ  الــدوائم التــالمجــه المتنجــه نــالمت ومــا  الإ ما جــه الم ــانجــه مل تنييــ  خطــه عــام  
ــام ه لمشـــموة ورج ه خميطه الطميا الإ ما جه الم انجه ألغماض    وأعمبت ال إنه عن ت ديم ا لتم جه اإلعدا  الشـ
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أ ــداة التنمجــه المســــــــــــــتــدامــه وو ــــــــــــــيهــا  ليا ممتــاكا ل تتمير نتجمــه المت ومــا  الإ ما جــه الم ــانجــه وغيم ــا 
التكنولوججا  فذ توليد وجانا   حصــــــائجه متكام ه من الناحجه الإ ما جه الم انجه لمؤاــــــما  أ داة التنمجه  من

تت م من األمث ه التديدة واإلحاطه ع ما ناإلجماوا  المئجســـــــــــــجه المســـــــــــــتدامه والســـــــــــــماح ل دول األع ـــــــــــــاو نال
 الص ه نالظموة الوطنجه لك  منها. نا 

وأحـاطـت لإنــه اللبماو ع مــا أ  ـــــــــــــــا نـالت ــدم المحمك فذ معــا رة نظــام المت ومـا  الموحـد أل ـداة  
نهإين متكام ين  التنمجه المســـــــــتدامه ورحبت وتشـــــــــ ي  تحالف وجانا  أ داة التنمجه المســـــــــتدامه، وو ـــــــــيهما  

 طار منظومه جامته، من اـــــ نهما أا يملزا ع ى لجسجه اســـــتلدام المت وما  الإ ما جه الم انجه، و م انجه  فذ
اســـــــــــــتلدامها، لدعم المعا را  المح جه والتالمجه المتت  ه نالمؤاـــــــــــــما  التالمجه أل داة التنمجه المســـــــــــــتدامه،  

  المتت  ه وت ك األنشـــــطه لدعم تكام  المت وما  واـــــإتت ع ى موا ـــــ ه ارتصـــــال واإلوا  عن المســـــتإدا
الإ ما جه الم انجه والتكنولوججا التم ينجه فذ مإال التنمجه المسـتدامه والمسـاعدة فذ مواجهه التحد ا  التالمجه 

ــتممار جائحه ممض فيموو لورونا ) وفيد ــت ب  ال ميب، نما فذ نلك اســــــ (، والتلسجر  19-الحالجه وفذ المســــــ
 المناخ، وال درة ع ى الصمو  فذ مواجهه الكوارث والتكجر متها.من آرار ت يم 

وتم  فذ الت ميم مت وما  عن أنشــــــــــــطه األمانه التامه واليميا التام  فذ  طار الإهو  التذ يب لها   
 ـ  منهمـا لتتزيز اســــــــــــــتلـدام المت ومـا  الإ ما ـجه الم ـانـجه، نإمجل أاــــــــــــــ ـالهـا، لت بـجه ارحتـجاجـا  والمطـاـلب  

وأ داة التنمجه المســــــــــتدامه وغيم ا من أطم التنمجه التالمجه. وي دم اليميا التام    2030لطه عام المتت  ه ن 
مت ومـا  ميصـــــــــــــــ ه عمـا أحمكة من تـ دم ومـا ح ـ ء من  نإـاكا  خال اليتمة الممـتدة وين اـلدورا ، و و التمـ  

لمسـتدامه، ال   ت لتتتم نء  ورة  ال   تمسـخ  وو ـل خميطه الطميا الإ ما جه الم انجه ألغماض أ داة التنمجه ا
التطويم التذ اســــــتمم  عامين. وخميطه الطميا مور  حذ  ســــــاعد ع ى  فشــــــاو الدرا ه نالمت وما  الإ ما جه  
الم انجه وعم جا  ر ــــد األرض وما يتصــــ  وها من مصــــا ر البجانا  وأ واتها وأســــاليبها، وتوججء ت ك الدرا ه  

 نيي  أ داة التنمجه المستدامه واجاسها ور د ا وف ا ل ظموة الوطنجه.وتتزيز ا، ونلك اوت او  رماو و عم ت 

وفذ أعـ اب اـلدورة الحـا ـ ه عشــــــــــــــمة ل إـنه اللبماو، أ رج اليميا التـامـ  فذ عمـ ء مـا ت ـ اة من ال إنه   
ه مه، وتمجم خميطه الطميا الإ ما جه الم انجه ألغماض أ داة التنمجه المسـتدامه  لى اإلسـعانج من  راـا ا  اج  

واليمنســـــــــــــجه، وقدمها  لى فميا اللبماو المشـــــــــــــتمك وين الولار  لكذ ينظم فيها فذ اجتماعء الثانذ عشـــــــــــــم 
. واعتمد فميا اللبماو المشـــتمك وين الولار  خميطه الطميا، رم قدمها  لى 2021تشـــمين الثانذ/نوفمبم   فذ

. واعتمد  ال إنه،  2022مارو /ال إنه اإلحصــــــــــــائجه لكذ تنظم فيها فذ  ورتها الثالثه واللمســــــــــــين فذ آنار
، خميطه الطميا ل إها  الياع ه اإلحصــــــــــــائجه والإ ما جه الم انجه التام ه  ــــــــــــمن 53/101نموجب م مر ا 

 طار المؤاـــــما  التالمجه. وبي ـــــ  المليه المتمث ه فذ ارعتماة نالمت وما  الإ ما جه الم انجه وال ائمه ع ى 
 داة التنمجه المسـتدامه ومؤاـماتها التالمجه، تسـاعد خميطه الطميا  المواقل وو ـيها وجانا  رسـمجه ألغماض أ 

الإ ما ـجه الم ـانـجه فذ التتمير ـنالكجسـجه التذ   وا وهـا لوطم األوســــــــــــــل نطـاقـا ل إـنه، مـث  اإلطـار المتكـامـ   
البجانا  ل مت وما  الإ ما جه الم انجه، واإلطار التالمذ ل مت وما  اإلحصـائجه والإ ما جه الم انجه، وموا ـجل 

الإ ما جه الم انجه األســـــــــــاســـــــــــجه ع ى الصـــــــــــتيد التالمذ، و طار اإل ارة اليتاله لورا ـــــــــــذ،  ور  تكام ذ  ام 
 .2030النهوض نلطه عام  فذ

ــمن الت ميم مت وما  عن الت دم ال   أحمكة اليميا التام  فذ تنيي  خطه عم ء لتام   . 2022ويت ـــ
التصـــــنجر حســـــب المواقل الإ ما جه لمتالإه المســـــائ  الشـــــام ه  ويشـــــم    ا الت دم تشـــــ ي  فمقه عم  متنجه ن 

المتصــ ه نالتصــنجر الإ مافذ لبجانا  أ داة التنمجه المســتدامه فذ اــ   م لمة  راــا  ه موجزة ليميا اللبماو  
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المشــــتمك وين الولار  والإها  الياع ه األخم  فذ الدوائم المتنجه ن  داة التنمجه المســــتدامه. وعاوة ع ى 
،   دم اليميا التام  ســــــم ا ل إهو  التذ يب لها لتتزيز خميطه الطميا و نلاو الوعذ وها، وي تمس التوججء  نلك

 من لإنه اللبماو فذ   ا الصد .

ــه تتناول الإهو  التذ تب لها األمانه التامه والت دم المحمك لكياله   ــا مناقشـــــــ ــمن الت ميم أ  ـــــــ ويت ـــــــ
ما  الإ ما جه الم انجه ع ى الصــــتيد التالمذ متوائمه مل خطه عام تظ  مســــا مه الدوائم المتنجه نالمت و  أا

وغيم ا من خطط التنمجه التالمجه. وتتوخى   ة المناقشـه تسـ جط ال ـوو ع ى اليمل المتزايدة المتاحه    2030
 .2030لكذ تثم  المت وما  الإ ما جه الم انجه الإهو  األوسل نطاقا المامجه  لى تتزيز تنيي  خطه عام 

 


