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اجلغرافإــا  جلنــا ااــااع امل نإــا  ــعدامة امل ل مــا      
 املكانإا على الص إد ال املي

 الدومة ااامسا
 2015آب/أغسطس  7-5نإ ي مك 

 من جدول األعمال املؤقت** 5البند 
الترتإبا  املؤسسإا ال طنإا يف جمال إدامة االجتاها  يف 

    امل ل ما  اجلغرافإا املكانإا
ــا يف جمـــال إدامة امل ل مـــا       ــإا ال طنإـ االجتاهـــا  يف الترتإبـــا  املؤسسـ

 اجلغرافإا املكانإا
 

 مذكرة من األمانا ال اما  
امل ل مـا  اجلغرافإـا   تتشرف األمانا ال اما  ـن  ت جـن ن ـر جلنـا ااـااع امل نإـا  ـعدامة         

ــا  يف          ــ   االجتاه ــ  امل  ــال ال ام ــدل العري ــذي أع ــر ال ــاملي إر التيري ــى الصــ إد ال  ــا عل املكانإ
الترتإبا  املؤسسإا ال طنإا، وهـ  متـاب  اللغـا الـم قـدف طـا فيـمل علـى امل قـل الشـبكي لل نـا            

مــدع ة إر ااطاطــا علمــا  (. وجلنــا ااــااع http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlااــااع  
 التيرير وااعراب عن آمائها  شـن  سـب  امل ـي قـدما  النسـبا إر الكإانـا  ال طنإـا وال املإـا         
ــا ،      ــ  املمامسـ ــ ير أف ـ ــهاف يف تطـ ــا ااسـ ــا  غإـ ــا املكانإـ ــا  اجلغرافإـ ــعدامة امل ل مـ ــا  ـ امل نإـ

الرصـد يف جمـال إدامة   وجمم عا  النمـاج  املؤسسـإا، واألطـر اليان نإـا، ومنـه إا  التيإـإم و      
 امل ل ما  اجلغرافإا املكانإا ال طنإا.

 
 
 

 .2015طزيرا /ي نإن  9أعإد إصدامها ألسباب فنإا يف  * 
 ** E/C.20/2015/1. 
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 م جز التيرير  
، 2014آب/أغسـطس   8إر  6يف الدومة الرا  ا امل ي دة يف نإ يـ مك يف العتـرة مـن     

الــذي مطبــت فإــن  ــالتيرير الــذي أعــدل العريــال ال امــ   4/106اعتمــد  جلنــا ااــااع اليــرام 
بـا  املؤسسـإا ال طنإـا ومـ  مسـ دة  الاتصاصـا  العريـال ال امـ          امل    االجتاها  يف الترتإ

واطا عملن واامطـا الطريـال الـم سـإتب ها. ون هـت جلنـاء ااـااع  األتإـا االسـتراتإ إا الـم           
ــا يف         ــر  راطــ   تلع ــدول األع ــاع   ــا، ااصــا وأ  ال ــا  املؤسســإا ال طنإ تتســم طــا الترتإب

فإــا املكانإــا وأ  األطــر املؤسســإا والسإاســاتإا ت تمــد علــى  مســاعإها إر تطــ ير  إاناجلــا اجلغرا
ترتإبا  قان نإا ومالإـا واـاج  للح كمـا فتلـ  مـن  لـد إر آاـر. ولـ  ت الل نـاء الـدول           
األع اع الم اكتسبت اااٍ  يف جمال تنعإذ املسائ  الم ُسـلمل علإهـا ال ـ ع، علـى أ  تن ـم      

سـتيإها مـن اااجلـا. وطلبـت جلنـاء ااـااع إر العريـال        إر العريال ال امـ  و/أو أ  تيـدف أمةلـا ت   
ال ام  أ  ي اص  ال م  مـل الـدول األع ـاع والكإانـا  ااقلإمإـا والدولإـا وأ  يـ ايف الل نـا         

 يف دومجلا امليبلا  تيرير عما أطرزل من تيدف.
ويــ مد التيريــر م ل مــاٍ  عــن األعمــال الــم ايــطلل طــا العريــال ال امــ  وفــر  ال مــ   

ةالث التا  ــا لــن أ نــاع العتــرة العاصــلا  ــذ الــدوما ، وجلــ  علــى مــ  مــا يلــي   لإــ  ن ــم الــ
اانتــا ، وهــ  ال مــ  الــذي ت لــت إســبانإا تنســإيني وهإاكــ  التم يــ  ون ــم الت مــإم واــاج    
السإاسا  املت ليا  البإانـا ، وهـ  ال مـ  الـذي ت لـت املكسـإ  تنسـإيني وهإكـ  املن مـا           

امل ل ما  اجلغرافإا املكانإا ودوم امل ل ما  اجلغرافإا امليدَّما ط عـا ، وهـ  ال مـ     امل نإا  عدامة 
الــذي ت لــت ســنغاف مة تنســإين. وانصــك زــ م التركإــز يف األعمــال الــم ايــطل ت طــا فــر   
ال م  علـى  لإـ  أف ـ  املمامسـا  يف جمـاال  ال مـ  الةال ـا املـذك مة أدنـال ووصـ  تلـ             

 املمامسا  و ديدها.
وي رض التيرير نتـائ  التحلإـ  الـذي أجـري للبإانـا  املسـتمدة مـن أم  ـا اسـتبإانا            

عاملإا تناولـت جمـاال  ال مـ  الةال ـا التالإـا   أ(  لإـ  اـ ج  األعمـال للم ل مـا  اجلغرافإـا           
املكانإــاي  ب( هإكــ  املن مــا  امل نإــا  ــعدامة امل ل مــا  اجلغرافإــا املكانإــاي   ( دوم النــا    

هم مسـتددمذ للم ل مـا  اجلغرافإـا املكانإـا ومنـت ذ تـا. وت ـمن التيريـر إيــافا إر          صـعت 
جل  ميترطا   شن  مؤلرا  أولإا لتيإإم الترتإبا  املؤسسإا، و ديد املسـائ  جا  الصـلا،   

 وتبإُّن أف   املمامسا .
 


