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لجنةةةل الاء ال المةنبةةةل  ةةةعداما المةل  ةةةا  
 الجغ افبل المكانبل على الصةبد الةالمي

 إداما المةل  ا 
 الدوما الثا نل

 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت*  ١٢البند 

المةل  ةةةا  الجغ افبةةةل  اسةةةةةةةةةةةتاةةةدا 
    المكانبل ألغ اض التنمبل المستدا ل

 استادا  المةل  ا  الجغ افبل المكانبل ألغ اض التنمبل المستدا ل  
  

  ذك ا  ن األ انل الةا ل  
تتشـــــــــ ا األمانب التامب انت توججل انتباا  نب ايةاب املتنيب الوارة املتروماة ا ك اييب امل انيب عر   

املتين ااملتروماة ا ك اييب امل انيب التااع ل  يع ايةاب  الصــــتيد التامل  لت الت  ي  العد أعدا ال  يع التام 
املشرتك اني الوكاالة املتين مبؤش اة أهداا التنميب املستدامب، والعد سيتاح االركب اليت ُقدِّم هبا ي ط يف 

ــــب   (. و نــــب /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Sessionاملوقع الشـــــــــــــــب   لر ن
دعّوة لت لحــا ــب الترم اــالت  ي  واعع اب عن آراأنــا اشــــــــــــــــنت الت ــدم الــعد أح  ا ال  يع التــامـ  ايةاب مــ

ملتا ب مســــــــنلب تواي  املتروماة ا ك اييب امل انيب وتطبي نا يف لنتا  مؤشــــــــ اة أهداا التنميب املســــــــتدامب، 
يف عدم ت ك أد أحد  ، املتمث ٢٠٣٠قياس ورصــــــــــــــد املبدأ ال أيســــــــــــــ  يطب التنميب املســــــــــــــتدامب لتام  ويف

 ال كب. خرف
 

   جز التق ي   
لت  ٢اختــــــعة  نــــــب ايةاب يف وورلــــــا الســــــــــــــــــــااتــــــب اليت ُع ــــــدة يف نيويورك، يف ال رتة من  

العد أقّ ة ييجل انت ما جيمتجل ال  يع التام  من خةة يف جماَلي  7/١٠9ال  ار  ٢٠١7آب/أغســــــــــطس  4
اعحصــــــــــــاأيب جيترجل يف املوقع املناســــــــــــب لتيســــــــــــ  ووعم و ــــــــــــع  امل انيب واملتروماة -املتروماة ا ك اييب 

تست يد من نظام متروماة حمر  لت عامل  مي ن الوصول لليجل ويتسم االت ام  وال ااريب “ اياناة شب ب”
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لرتشــــكي  البيين من أج  قياس أهداا التنميب املســــتدامب ورصــــدها وتتبع الت دم الســــنود ا     ويف ال  ار 
 ة الر نب انت البيئب التامليب لرمتروماة ا ك اييب امل انيب تتســـــــــم االديناميب واالات ار، أيضـــــــــا، أق ١٠9/7

مع ظنور ت نولوجياة وأســـــــــــاليب وعمرياة جديدة، وات  ت، يف هعا الصـــــــــــدو، عر  أت تواي  البياناة 
ضـــــــــا، عند ونوعيتنا ما  اال يشـــــــــّ تت أكة التحدياة اليت تواججل الدول األعضـــــــــاب، وأت البياناة جيب أي

تواي ها، أت ت وت متاحب ومتســــــــ ب ومســــــــتدامب عنتا  مؤشــــــــ اة لت دا متروماة عن األهداا والكاياة 
 املت ع عرينا، وي ا لألولوياة واالحتياجاة الو نيب.

ويف الت  ي ، ي ـدم ال  يع التـامـ  مترومـاة عن الت ـدم ا    ل  ـالـب أت تظـ  مســــــــــــــــا ـب الـدواأ   
وماة ا ك اييب امل انيب يف عمريب حت يع أهداا التنميب املســـــــــــــــتدامب مســـــــــــــــا ب وقي ب التامليب املتنيب ااملتر

تســــتند لت ا نوو اليت  ٢٠١9-٢٠١٨ومناســــبب. ويشــــم  خلة و ــــع خطب عم  من حب ل رتة الســــنتني 
نيف اعهلا ال  يع التام  والنتاأج اليت توص  للينا ساا ا، مع الرتكيز عر  تطوي  وتوي  التوجيجل اشنت التص

حســب املوقع ا ك ايف، ويميع البياناة امل ّمزة جك اييا عر  مســتوو الوحداة. ويســت  ال  يع التام  لت 
و ــــــع وت دا مزيد من التوجيناة لت األوســــــاي اعحصــــــاأيب ييما يتترع االننج املناســــــبب لتســــــت اوة من 

ُتســنم هبا وكاالة ال ضــاب املشــاركب  اياناة الســتســ  الزمنيب لر صــد الســاتر  األر ــ  ا اهزة ل نتا  اليت
يف ال  يع التام . ويتضــــمن الت  ي  النتاأج ال أيســــيب لتجتما  ال ااع لر  يع التام ، العد ُع د يف نيويورك 
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