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جلنـــخل اءـــعاي املإناـــخل عـــادا ة املإل مـــا
اجلغرافاخل املكاناخل على الصإاد الإاملي

الدو ة الراعإخل
نا ي ك 8-6 ،آب/أغسطس 4102
البند  01من جدول األعمال املؤقت*
األنشـطخل املتصــلخل عالتنماـخل املســتدامخل و طــخل
التنماخل ملا عإد عام 4102

األنشطخل املتصلخل عالتنماخل املستدامخل و طخل التنماخل ملا عإد عام 4102
مذكرة من األمانخل الإامخل
تتشرف األمانخل الإامخل عأن ت جه عنايخل جلنـخل اءـعاي املإناـخل عـادا ة املإل مـا اجلغرافاـخل
املكاناخل على الصإاد الإاملي إىل تقريرها عن األنشطخل املتصلخل عالتنماـخل املسـتدامخل و طـخل التنماـخل
ملا عإد عام  .4102وميكن االطالع علي التقرير عاللغخل املقـدم اـا فحسـو ع قـة جلنـخل اءـعاي
علــى كــبكخل اننترنــت  .)http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــخل اءــعاي مــدع ة إىل
أن حتاط علماً عالتقرير.
م جز التقرير
أعرعت جلنخل اءعاي يف دو هتا الثالثخل ،اليت عقد يف مت ز/ي لاـه  ،4101عـن تقـديرها
إزاي اجله د احلثاثخل اليت تق م اـا األمانـخل الإامـخل اـدف الت اعـم مـة متقـذي القـرا ا عصـدد
مــدأ أةاــخل االنــتإانخل عإل مــا جغرافاــخل مكاناــخل م ق ـ ت اــا يف حتقا ـ التنماــخل املســتدامخل،
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وتشــعاة الســلطا املســؤولخل عــن املإل مــا اجلغرافاــخل املكاناــخل علــى الصــإاد ال ـ ط علــى
أن تسهم عنشاط يف مناقشا وأنشطخل التنماخل املستدامخل .ويف مإرض انقرا عضـرو ة م اعـلخل
اجلهـ د الراماــخل إىل الت عاــخل عالــدو الــذي تؤديــه املإل مــا اجلغرافاــخل املكاناــخل ،طلبــت اللعنــخل،
عـــاملقر  ،000/1مـــن األمانـــخل الإامـــخل أن تطلإهـــا أوال عـــأول علـــى مـــا تقـ ـ م عـــه من مـــخل
األمم املتحدة من جه د ومباد ا فاما يتصم عالتنماخل املستدامخل.
وتقــدم األمانــخل الإامــخل يف تقريرهــا مــا انــتعد مــن مإل مــا عصــدد األنشــطخل املن ــذة
يف ناات االنتإانخل عاملإل مـا اجلغرافاـخل املكاناـخل امل قـ ت اـا الالزمـخل لتقاـام املقـاطر وأدوا
احلد من خماطر الك ا ث ،وعصدد األنشطخل الرئاساخل املتصلخل خبطخل التنماخل ملا عإـد عـام ،4102
عا يشمم أهداف التنماخل املستدامخل اليت تق م األمم املتحدة ع ضإها حالاا.
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