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ــا     ــادا ة املإل مـ ــخل عـ ــعاي املإناـ ــخل اءـ جلنـ
 اجلغرافاخل املكاناخل على الصإاد الإاملي

 الدو ة السادسخل
 ٢٠١6آب/أغسطس  5-3نا ي  ك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ٨البند 
تنفاذ واعتماد مإايري من أجل الدوائر الإاملاخل 

    اجلغرافاخل املكاناخلاملإناخل عاملإل ما  
ــخل عاملإل مـــا       ــخل املإناـ تنفاـــذ واعتمـــاد مإـــايري مـــن أجـــل الـــدوائر الإاملاـ

 املكاناخل اجلغرافاخل
  

 مذكرة من األمانخل الإامخل  
تتشرف األمانخل الإامخل عأن ت جه انتباه جلنـخل اءـعاي املإناـخل عـادا ة املإل مـا  اجلغرافاـخل        

التقريــر عــن تنفاـذ واعتمــاد مإــايري مـن أجــل الــدوائر الإاملاــخل   املكاناـخل علــى الصــإاد الإـاملي      
املإناــخل عاملإل مــا  اجلغرافاــخل املكاناــخل الــذي ااــترك ا  عــداده االيــاد املإــ  عاملإــايري اجلغرافاــخل 

التاعإــخل للمنةمــخل الدولاــخل لت ،اــد املقــاياس، واملنةمــخل  ٢١١املكاناــخل املفت ،ــخل، واللانــخل التقناــخل 
ولاخل. وميكن االطالع على التقرير عاللغخل اليت ُقدِّم هبـا فقـيف ا امل قـل الشـبكي     اهلاد وغرافاخل الد

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html   ــالتقرير ــا عـ ــذ علمـ ــدع ة    أن تأاـ ــخل مـ (. واللانـ
 وأن تإرب عن آ ائها عشأن اعتماد وتنفاذ املإايري اجلغرافاخل املكاناخل األساساخل.
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 م جز التقرير  
، ٢٠١5آب/أغســـطس  7    5لـــدو ة اءامســـخل، املإقـــ دة ا نا يـــ  ك مـــن     ا ا 

دلاــل لــدو  املإــايري ا  دا ة املإل مــا   ”، 5/١٠٨اعتمــد  جلنــخل اءــعاي، عاعتمادرــا املقــر   
عاعتبا مهـا املإـايري اجلغرافاـخل املكاناـخل الدولاـخل ألف ـل        “اءالصـخل التقناـخل  ” و “اجلغرافاخل املكاناخل

املما سا  للهااكل األساساخل للباانا  املكاناخل، وااإت مجاـل  الـدول األع ـاي علـى اعتمـاد      
وتنفاذ املإايري امل صى هبا املناِسبخل ملست ى تط ُّ  اهلااكل األساساخل للباانا  املكاناـخل ا علـدا.ا.   

 ة م اصلخل وضل مإـايري منسـقخل وقاعلـخل للتشـغال املشـترك، وال سـاما       وأاا   اللانخل    ضرو
عني األوساط اإل،صائاخل واجلغرافاخل املكاناخل، وذلك من االل التإـاون مـل فريـخل اءـعاي املإـ       
ــدولمل األع ــاي علــى املشــا كخل      ــخل، و،اــت ال ــخل املكانا عتكامــل املإل مــا  اإل،صــائاخل واجلغرافا

قتر،ــخل للتأكــد مــن أن املإــايري اجلغرافاــخل املكاناــخل  ديــخل ومتا،ــخل  فريــخل الد اســخل املشــتركخل امل ا
 لرصد وقااس أرداف التنماخل املستدامخل.  

ويصف التقرير املباد ا  واألنشطخل اليت اضطلإت هبا املنةما  الدولاخل املإناخل عاملإـايري   
اءـعاي املإـ     الراماخل     عداي التإاون مـن جانـأ أوسـاط املإـايري اجلغرافاـخل املكاناـخل مـل فريـخل        

ــخل       ــذي أ،ــر ه فري ــخل، كمــا يصــف التقــدم ال ــخل املكانا عتكامــل املإل مــا  اإل،صــائاخل واجلغرافا
الد اسخل املشتركخل للتأكد من أن املإايري اجلغرافاخل املكاناخل  ديخل ومتا،خل لرصـد وقاـاس أرـداف    

 التنماخل املستدامخل ا سااق اجلغرافاا املكاناخل.
 
 


