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رةدداا  المنلومةاا الجاااةةة  الميةانةة   لجنة  البراا  المننةة  
 على الصنةد النالمي

 الناشا الدوا  
 2020آب/أغسطس  7-5نيويورك،

 *من جدول األعمال المؤقت  8البند 
تحقةق التيةةةةامةةةةم رةم المنلومةةةةاا الجاااةةةةةة  الميةةةةانةةةةة  
 والمنلوماا اإلحصائة  وغةاها مم المنلوماا ذاا الصل 

   
تحقةق التيامم رةم المنلوماا الجاااةة  الميانة  والمنلوماا اإلحصةائة  وغةاها    

 مم المنلوماا ذاا الصل  
  

 مذيا  مم األمان  النام   
 

ء انتـباة لجـنِّ ال برا  المننـيِّ ـب دارة   المنلومـات الجررايـيِّ المنـانـيِّ تتشــــــــــــــرة األمـاـنِّ النـامـِّ ـبةن توجـا
ــاييِّ والجرراييِّ  على الصــــــنيد النالما تلى التلرير الّه أعدقة يرير ال برا  المننا بتنامل المنلومات اةحصــــ
المنانيِّ، والّه ســـتتام تمنانيِّ اعطعل عليء باللرِّ التا ســـيلادم ب ا يلط على الصـــيحِّ الشـــبنيِّ ّات الصـــلِّ 

ــِّ /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Sessionللجنــــــِّ ال برا    (. واللجنــــ
مدعوٌة تلى أن تحيط علما بالتلرير، وتبده رأي ا يا التلدم الّه أحرزة يرير ال برا  ضــــــــــــمن ج ودة من أجل 

ــايـيِّ والجررايـيِّ المنـانـيِّ، وج ودة األوســــــــــــــ  نطـاـقا من أجـل تنزيز  تنييّـ اةطـار النـالما للمنلومـات ا ةحصــــــــــــ
ــانن لنام  ــاييِّ والجرراييِّ المنانيِّ دعمال لجولِّ تندادات الســـــنان والمســـ  2020التنامل بين المنلومات اةحصـــ

 .2030و طِّ التنميِّ المستدامِّ لنام 
 

 موجز التقاةا  

ــا   ــاســــــــــــــنــــــِّ المنلودة يا نيويورك يا اليترة من اعتمــــــدت لجنــــــِّ ال برا ، يا دورت ــــ تلى  7التــــ
ه أقرقت بموجبــء اةطــار النــالما للمنلومــات اةحصـــــــــــــــاييــِّ  9/106، الملرر 2019آب/أغســــــــــــــطس  9 الـّـ

ــايـيِّ والجررايـيِّ  ــاط اةحصــــــــــــ والجررايـيِّ المنـانـيِّ، الـّه يتيج دمم مجموعـِّ من البـياـنات من نـل من األوســــــــــــ
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ديء ال مســِّ وعناصــر الدعم الرييســيِّ، ب نتاا بيانات تحصــاييِّ منســلِّ المنانيِّ، ويســمج، من  عل تطبير مبا
وموحـدة ومتنــاملــِّ يتم تينيل ــا جرراييــا ومنــانيــا لتيســــــــــــــير ات ــاّ قرارات قـايمــِّ على البيــانـات.  م أقرقت اللجنـِّ 

ــاييــِّ عحلــا يا دورت ــا الحــاديــِّ وال مســــــــــــــين، المنلودة يا نيويورك يا اليترة من   آّار/ 6تلى  3اةحصـــــــــــــ
. وأحاطت اللجنِّ علما باقترام يرير ال برا  أن يواصـــــــل 51/123، هّا الملرر ضـــــــمن ملررها 2020 سمار 

عملء لوضــ  ترشــادات بشــةن اةطار النالما ودعم ج ود الترويم لء والتوعيِّ بء وتنييّة، وبما يلوم اليرير بء 
ع ســـــــيما ييما يتنلر بةهداة  من عمل لتحلير تنامل المنلومات اةحصـــــــاييِّ والجرراييِّ المنانيِّ وتنســـــــيل ا،

، وشـجنت الدول األعضـا  وغيرها من الج ات صـاحبِّ 2020التنميِّ المسـتدامِّ وجولِّ تندادات السـنان لنام 
 المصلحِّ على المشارنِّ واةس ام يا هّة النناصر ال امِّ.

ا ّلـك وينرض يرير ال برا  يا التلرير منلومـات عن أنشــــــــــــــطتـء المنيـرّة يا افوـنِّ األ يرة، بمـا ي 
النتايم الرييســـــــيِّ عجتماعء الســـــــادس الّه عالد يا مانشـــــــســـــــتر، بالمملنِّ المتحدة لبريطانيا الن مى وأيرلندا  

، وتياصـــــيل عن ج ودة من أجل وضـــــ  ترشـــــادات بشـــــةن اةطار 2019الشـــــماليِّ، يا تشـــــرين األول/أنتوبر 
لـك من  عل تشــــــــــــــن يـل أيرقـِّ عمـل. ويتنـاول التلرير  النـالما ودعم ج ود الترويم لـء والتوعيـِّ بـء وتنييـّة، ّو

و طِّ التنميِّ  2020أيضـا التلدم النام المحرز يا تينيل اةطار لدعم جولِّ تندادات السـنان والمسـانن لنام 
 .2030المستدامِّ لنام 

 


