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 الميلومةةا لجنةةا الراءاا المين ةةا رةة دا   
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 الدو   الثامنا
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 10البند 

تحق ق التكةةةامةةةا ر ل الميلومةةةا  الجغءاف ةةةا 
المكان ا والميلوما  اإلحصةةةةةةاي ا وم ء ا مل 

    الميلوما  ذا  الصلا 
الجغءاف ا المكان ا والميلوما  اإلحصةةةةةةةةةةةاي ا تحق ق التكاما ر ل الميلوما    

 وم ء ا مل الميلوما  ذا  الصلا
  

 مذكء  مل األمانا الياما  
 

تتشـــــــــة ا األمانب التامب  ان توج جل انتباا  نب ايةاب املتنيب  لوارة املتروماة ا كةاييب امل انيب عر   
تين  ت امل املتروماة اإلحصـــا يب وا كةاييب امل انيب، الصـــتيد التاملىل ال الترةية الأع أعدفا يةيخل ايةاب امل

دف   ـــــــا  والــــــــأع ىــــــــــــــــــيــــتــــــــال عــــرــــ  املــــوقــــ  الشــــــــــــــــــبــــ ــــىل لــــرــــ ــــنــــــــب ايــــةاب يــــرــــ   ــــــــالــــرــــكــــــــب الــــ  قــــــــ 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/وال .) ر نـــــب مـــــدعوفةة ال اإلحـــــا ـــــب

عرما  الترةية وال ا داب رأيها يف التفرد  الأع أحةزا يةيخل ايةاب  شـــــــــــــــان مواذـــــــــــــــرب تطوية وتن يأ اإل ار 
 2020التاملىل لرمتروماة اإلحصــــــا يب وا كةاييب امل انيب، من أجل وعم جولب التفتداواة الســــــ انيب لتا  

 .2030وخطب التنميب املستدامب لتا  
 

 وجز التقءيءم  
آب/أغسطس  4ال  2اعتمدة  نب ايةاب، يف وورهتا السا تب املترووة يف نيويورك يف ال رتة من  
الأع أشــــــــارة ييجل ال اقةار اإل ار التاملىل من قبل الر نب اإلحصــــــــا يب يف وورهتا  7/107، املرةفر 2017

_________________ 
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أيضــــــا تشــــــديد الر نب اإلحصــــــا يب عر   . وأيفدة الر نب2017الثامنب واألر تني، املترووة يف آذار/مارس 
ضـةورة تتييي الوييب املسـندة ال يةيخل ايةاب ليصـبر يةيخل التنسـيخل الشـامل  مي  األنشـطب يف اال ت امل 
املتروماة اإلحصـــــــــا يب وا كةاييب امل انيب. وخ،ل الدورة، أةدة الر نب ما ارتخلا يةيخل ايةاب من ضـــــــــةورة 

هليئاة اإلحصــــا يب املمايفرب يف التمل املن  أ شت اشــــةايجل واهلاوا ال مواذــــرب مشــــارةب الر ان اإلقريميب وا
 2020تنرير اإل ار التاملىل وتتييي تن يأا، وأعاوة الـــــــــــــــــــتاةيد عر  أنف جولب التتداواة الســــ انيب لتا  

تدامب لتا   كةاييب مها من احمل فياة اهلامب لتحريخل الت امل  ني املتروماة ا  2030وخطب التنميب املســـــــــــــــ
امل انيب واملتروماة اإلحصـــــــــــــــا يب خدمبع لتمريب قا مب عر  األولب يف ذـــــــــــــــن  الرةاراة واخل التديد من 

 الرطاعاة. 
ويتةض ال ةيخل ايةاب يف ترةيةا مترومـاة عن أنشـــــــــــــــطتـجل املن ـأة يف الونـب األخ ة،  ـا يف ذل   

، ويتناول 2017ةين الثاين/نويمة النتا ج الة يســـــــــــــــيب يجتماعجل الةا  ، الأع عرد يف الســـــــــــــــويد يف تشـــــــــــــــ
 الت صــــــــيل املباول ايمســــــــب لل ار التاملىل لرمتروماة اإلحصــــــــا يب وا كةاييب امل انيب، وةي  يتمل يةيخل 

وخطب التنميب املســتدامب  2020ايةاب من أجل ت تيل اإل ار حىت يدعم جولب التتداواة الســ انيب لتا  
 . 2030لتا  

 


