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جلنةةةةةا ااملان ا إبناةةةةةا ودات  ا إبل  ةةةةةا  
 اجلغرافاا ا كاناا على الصإباد الإبا ي

 الدوت  التاسإبا
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ٩-٧نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* ٧البند 

اسةةةةةةةةةةةتاةةةةداا ا إبل  ةةةةا  اجلغرافاةةةةا ا كةةةةاناةةةةا   را  
 ا ستدا ا التنماا

   
 استاداا ا إبل  ا  اجلغرافاا ا كاناا   را  التنماا ا ستدا ا  

  
 ا  انا الإبا ا ذكر   ن   

تتشـــــــــ ا األمانأب الوامأب نت توججل انتباا  نأب ايةاإب املونيأب لوارة املوروماة ا ك اييأب امل انيأب عر   
الصــــــــــــــويد الواملل ي  الته ي  الة  أعدتجل األمانأب يق ــــــــــــــعاك مت الغ يف الوام  املو  يملوروماة ا ك اييأب 

الوكاقة املو  مبؤ ـ اة أدداا التنميأب املسـتدامأب، والة  تـيتا   امل انيأب التابت لغ يف ايةاإب املشـعك بن
دفحة اــــــــا يها و الصـــــــــــــــغحــــــــأب ايــــــــا ــــــــــــــــــــــأب بــــــــةلــــــــ  و املوقت الشـــــــــــــــب ل لر نـــــــأب  يلركــــــــأب ال  قــــــــل

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/ والر نأب مدعوفة ي  يحاطأب الورم .)
يلته ي  واإلع اب عن آرائهـا بشــــــــــــــــملت ا هوو املبـةولـأب ملوـا ـأب مســــــــــــــــمللـأب تواي  املورومـاة ا ك اييـأب امل ـانيأب 
وتطبيهها و ينتاج مؤ ــــــــــ اة أدداا التنميأب املســــــــــتدامأب، وو قيا  ور ــــــــــد املبدأ ال ئيســــــــــل يطأب التنميأب 

 ث  و عدة ت ك أ  أحد خرف ال كب.، املتم٢٠٣٠املستدامأب لواة 
 

   جز التقرير  
، اختةة ٢٠١٨آب/أغســـــــــــــــطس  ٣ي   ١و الدورة الثامنأب، املوهووة و نيويورك و الغعة من  

. ٢٠١٩-٢٠١٨لرغ يف الوـــامـــ  لرغعة الـــة  أيـــفدة ييـــجل خطـــأب الومـــ  املنهحـــأب  ٨/١١٠الر نـــأب اله ار 
الر نأب نت املوروماة ا ك اييأب امل انيأب وعمرياة ر ـــــــــد األرل ق تلســـــــــتك  بود مبا ييجل ال غايأب و  وأق فة

عمرياة ينتاج اإلحصــــــــاإباة، وطربت أت يوا ــــــــ  الغ يف الوام  ووــــــــت وتهد  املشــــــــورة والتوجيجل بشــــــــملت 
 هيف األولواية اإلمنائيأب الوطنيأب وأدداا التنميأب املستدامأب.اتتخداة املوروماة ا ك اييأب امل انيأب لتح
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وو الته ي ، نوقشــت ا هوو المةمأب لووــت وتويت التوجيجل بشــملت تصــنيف البياملة حســب املوقت  
جك اييا عر  مســـــــتوا الوحداة، وبشـــــــملت النلهف املناتـــــــبأب لمتـــــــتغاوة من  ا ك او وجتميت البياملة امل مفزة

بياملة السـمتـ  الزمنيأب السـاتريأب ل  ـد األرل ا ادزة لجنتاج ال  توي دا وكاقة الغألـاإب ألغ ال ينتاج 
وهوو املؤ ـــ اة. ويتألـــمن الته ي  أيألـــا مناقشـــأب النتائف ال ئيســـيأب قجتمال ايةاإب ايامس لرغ يف الوام ، امل

والة  وـــــــم حرهأب وراتـــــــيأب ووليأب بشـــــــملت املوروماة ا ك اييأب ، ٢٠١٨و نتويب و كانوت األول/ويســـــــمة 
امل انيأب ألغ ال التنميأب املستدامأب. ويوايأب ي  ذل ، يتألمن الته ي  مناقشأب لر هوو املبةولأب والتهدة احمل ة 

مل انيأب عر  الصــــــــويد الواملل و تنغية خطأب لألــــــــمات أت ت   مســــــــاةأب الدوائ  املونيأب يملوروماة ا ك اييأب ا
 مساةأب وقيهأب وداويأب، ويورو الته ي  أيألا حملأب عامأب عن األنشطأب امله رة لرسنأب املهبرأب. ٢٠٣٠التنميأب لواة 

 


