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ــخل  ـــ دا ة     ــخل اءـــعاي املإناـ املإلومـــا  جلنـ
 على الصإاد الإاملي اجلغرافاخل املكاناخل
 الدو ة السادسخل

 2016آب/أغسطس  5-3ناويو ك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 9 البند

حتقاـــل التكامـــمل  ـــت املإلومـــا  اجلغرافاـــخل     
ــخل واملإلومــا   اإلحصــاةاخل وغا ــا مــن   املكانا

    املإلوما  ذا  الصلخل
 التكاممل  ـت املإلومـا  اجلغرافاـخل املكاناـخل واملإلومـا  اإلحصـاةاخل      حتقال   

 وغا ا من املإلوما  ذا  الصلخل  
  

 مذكرة من األمانخل الإامخل  
 

تتشرف األمانخل الإامخل  أن توجـ  نرـر جلنـخل اءـعاي املإناـخل  ـ دا ة املإلومـا  اجلغرافاـخل          
املكاناــخل علــى الصــإاد الإــاملي ير التقريــر الــذي أعــدمل فريــل اءــعاي املإــ   تكامــمل املإلومــا    
 اإلحصاةاخل واجلغرافاخل املكاناخل، و و متاح  اللغخل اليت قدم هبـا فقـع علـى املوقـش الشـبكي لل نـخل      

وجلنــخل اءــعاي مــدعوة ير أن حتــاع علمــا  .(http://ggim.un.org/ggim_committee.html)اءــعاي 
الــدواةر املإناــخل  عمــمل ــالتقرير وأن تإــرب عــن آ اةنــا  شــأن عمــمل فريــل اءــعاي و شــأن ســبمل  

مــن أجــمل اإلســنام  صــو ة نشــطخل يف و ــش   يف املســتقبمل دا ة املإلومــا  اجلغرافاــخل املكاناــخل  ــ
الإاملي للمإلوما  اإلحصاةاخل واجلغرافاخل املكاناخل، وال ساما ألغراض دعم خطخل التنماـخل  اإلطا  

 .2020ام وجولخل تإدادا  السكان واملساكن لإ 2030ام املستدامخل لإ
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 موجز التقرير  
 7ير  5اعتمد  جلنخل اءعاي، يف دو هتا اءامسخل املإقودة يف ناويـو ك يف التتـرة مـن     

الــذي  حبــت فاــ   ــالتقرير الــذي أعــدمل فريــل اءــعاي   5/104املقــر   ،2015آب/أغســطس 
التقـدم الـذي أحـرفمل فريـل     الحرـت  املإ   تكاممل املإلوما  اإلحصاةاخل واجلغرافاـخل املكاناـخل، و  

 الباانـا   الـدواةر املإناـخل     ـت اءعاي يف مإاجلخل املساةمل التقناخل واملؤسساخل والسااساتاخل املشتركخل 
للخـعا  الوطناـخل    القـام  الباانا  اإلحصاةاخل، وأعر ت عن تقدير ا للتبادل و خلاجلغرافاخل املكانا

الترماز اجلغرايف والتإاون املؤسسي. والحرت الل نـخل أن فريـل اءـعاي سـاتور و ـش       يف جمايل
لاإر   على الل نـخل اإلحصـاةاخل وجلنـخل     جلغرافاخل املكاناخلاو اإلحصاةاخلاإلطا  الإاملي للمإلوما  

 قصد املوافقخل علا .   2016عام  اءعاي يف
ــخل        ــيت ا ــطلش هبــا يف ا ون ــرمل مإلومــا  عــن األنشــطخل ال ــل اءــعاي يف تقري ويقــدم فري

األخــاة،  ــا يف ذلــا النتــاةي الرةاســاخل الجتماعــ  اليفالــي املإقــود يف  ــا يس يف ناســان/أ ريمل    
ر أيضــا اإلطــا  . وعلــى  ــو مــا طلبتــ  جلنــخل اءــعاي يف دو هتــا اءامســخل، يإــرض التقريــ 2016
 لكي تنرر فا  الل نخل. اجلغرافاخل املكاناخلواإلحصاةاخل للمإلوما   املقترح الإاملي

 


