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الم ن ةةةةخ   الء اام  الم ل  ةةةةا   لجنةةةةخ  بةةةةةدالم 
 الجغااف خ المكان خ على الص يد ال المي

 الدولم الثان خ عشام 
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  10البند 
الجغااف ةةةةخ   الم ل  ةةةةا   ليم  التكةةةةا ةةةةم  المكةةةةان ةةةةخ  تحقيق 

 والم ل  ا  اإلحصائ خ وغياها  م الم ل  ا  ذا  الصلخ 
   

تحقيق التكا م ليم الم ل  ا  الجغااف خ المكان خ والم ل  ا  اإلحصةائ خ وغياها    
  م الم ل  ا  ذا  الصلخ 

  
  ذكام  م األ انخ ال ا خ  

 
ء انتـ ا  ل ـنه ال بما    المانـيه ـلارارة المامومـال ال فما ـيه المةـانـيه تتشــــــــــــــمة األمـاـنه الاـامـه ـلنة توجـرا

ــاييه وال فما يه   ــايد الاالما تلى التلميم الّه أعدر  لمير ال بما  المانا  تلامل المامومال اة صــــ عمى الصــــ
د ا   المةانيه، الّه ســـتتام تمةانيه اع عل عميء لالمفه التا ســـيلادف   ا للا عمى الصـــيحه الشـــ ةيه التا تتا ر

ال ــبم  ــه  )ل ـنـــــ والـم نـــــــه  /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Sessionا    .)
ل ـا  مـدعوة  تلى أة تحيا عممـا لـالتلميم وأة تبـده رأف ـا  يمـا أ مق  لمير ال بما  من تلـدف لا ال  ور التا فبّـ

ــاييه وال فما يه المةانيه، وج ور  األوســــــــــ  نطاقا من أجل  من أجل تني يّ اة ار الاالما لممامومال اة صــــــــ
ــا ن  ــةاة والمســـــــــــ ــاييه وال فما يه المةانيه رعماا ل وله تادارال الســـــــــــ تازيز التلامل  ين المامومال اة صـــــــــــ

 .2030وخطه التنميه المستدامه لااف  2020 لااف
 

   جز التقايا   

ــيا لا اعتمدل ل نه ال   ــمة، المالورة التما ــــــــــ   آب/ 27 و 24  و 23بما ، لا رورت ا الحاريه عشــــــــــ
ــطس   ــمه التا فبّل ا لمير ال بما   11/106، الملمر 2021أغســـــــــ ، الّه أ ا ت  يء عمما لال  ور المتواصـــــــــ

لدعم تلامل المامومال ال فما يه المةانيه واة صـــــــــاييه وغيم ا من المامومال  ال الصـــــــــمه من أجل تحلير 
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لويال الو نيه وخطا التنميه الاالميه، و ثت الدول األعضـا  عمى مواصـمه تنييّ وتيايل اة ار الاالما األو 
ــاييه المازقة لالمامومال  ــاييه وال فما يه المةانيه ونراة لمحصــــــــــول عمى البيانال اة صــــــــ لممامومال اة صــــــــ

 .2020وجوله تادارال السةاة لااف  2030ال فما يه المةانيه ألغماض خطه عاف 

وأقمل ل ـنه ال بما  لنة التصــــــــــــــده لمتحـديال الاـدفدة التا تشــــــــــــــةم ـا جايحـه ممض ليمو  وورونا  
( الاالميه لتلامل البيانال وغيم  لك من المســايل المالدة، مثل تفيم المناو واللدرة عمى الصــمور  19-) وليد

ل فما يه المةانيه عمى المســتويين لا مواج ه اللوارث، فتطمب تنييّ اة ار الاالما لممامومال اة صــاييه وا
الو نا واةقميما. ولا  ّا الصـــــــــدر، أعم ت الم نه عن تلدفم ا لمتلدف اللبيم المحمق لا و ـــــــــ  رليل تنييّ  
ــاييه وال فما يه المةانيه، ور بت لحاعل اعســـــت داف الادفدة والممارســـــال  اة ار الاالما لممامومال اة صـــ

ــايـيه وال فما ـيه المةـانـيه ال ـيدة التا تصــــــــــــــت اللي ـيه التا ت  م   ـا تنييّـ اة ـار الاـالما لممامومـال اة صــــــــــــ
وتيايمء لا سـياقال و نيه وققميميه. واقتم ت الم نه أة تتناول خطه الامل الملبمه ليمير ال بما  سـد الي وال  

ــايد اللطمه لتنييّ   ــتادار عمى الصــ ــ يل مدل اعســ ــاييه الاالميه لتشــ ــتلصــ ــه اعســ اة ار  التا  درت ا الدراســ
الاــالما لممامومــال اة صــــــــــــــــاييــه وال فما يــه المةــانيــه وأة تطور الموالا  ين اة ــار الاــالما لممامومــال  
ــا ال  ور  ــ ات أيضــــــــ ــاييه وال فما يه المةانيه واة ار المتلامل لممامومال ال فما يه المةانيه. واــــــــ اة صــــــــ

األمم المتحدة ةرارة المامومال ال فما يه المةانيه المبّوله لتازيز التنســير م  الم اة اةقميميه التالاه لم اررة 
 عمى الصايد الاالما والم اة اةقميميه وال  ال اةقميميه األخمل صا  ه المصمحه.

ويورر لمير ال بما  لا تلميم  مامومال عن أنشــــــــــطتء األخيمة، لما لا  لك تقمار رليل تنييّ اة ار   
ــاييه وال فما ي  ــين الاالما لممامومال اة صـ ــاييه لا رورت ا الثالثه وال مسـ ه المةانيه من جانب الم نه اة صـ

؛ ومناقشــــه لمســــبل التا فت ّ   ا لمير ال بما  تجما ال عمميه مســــتماــــدا ل طه عممء 2022لا آ ار/مار   
،  وسايل من ا تشةيل ألمقه عمل، وت طيطء لالد اجتمال سال  ليمير ال بما ؛ وتياصيل 2024-2022لميتمة  

 .2030وخطه عاف  2020لدف الااف المحمق لا تيايل اة ار لدعم جوله تادارال السةاة لااف عن الت 
 


