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استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض التنمية املستدامة

استخدام املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض التنمية املستدامة
مذكرة من األمانة العامة
تتشرف األمانة العامة أبن توجه انتباه جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومـا اجلرراييـة املنانيـة علـ
الصــعيد العــاملل قر التلريــر الــيق أعــده ال ري ـ العام ـ املعــمل لملعلومــا اجلرراييــة املنانيــة التــا ل ري ـ
اخلرباء املشرتك ني الوكاال املعمل مبؤشرا أهداف التنمية املسـتدامة ،والـيق تـيتال لللرـة الـ قـد ـا
يلـ ــمل ق املوق ـ ـ الشـ ــبنل لل نـ ــة  .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوالل نـ ــة مـ ــدعوة قر
اإلحاطــة علمــا للتلريــر واإلع ـراب عــن آرالتــا ش ـ ن التلــد الــيق أحــرهه ال ري ـ العام ـ ق جتــوده لتــوي
الدعم خلطة التنمية املستدامة لعا .٢٠3٠
موجز التقرير
اعتمـ ـ ـ ــد جلنـ ـ ـ ــة اخل ـ ـ ـ ـرباء ق دوروـ ـ ـ ــا السادتـ ـ ـ ــة ،املعلـ ـ ـ ــودة ق نيويـ ـ ـ ــورك ق ال ـ ـ ـ ــرتة مـ ـ ـ ــن  3قر
 ٥آب/أغس ــطس  ،٢٠١٦املل ــرر  ١٠9/٦ال ــيق رحب ــت يي ــه إبنش ــاء ال ريـ ـ العامـ ـ املع ــمل لملعلوم ــا
اجلرراييــة املنانيــة التــا ل ري ـ اخل ـرباء املشــرتك ــني الوكــاال املعــمل مبؤش ـرا أهــداف التنميــة املســتدامة.
وأي ــد الل ن ــة اتتصاك ــا وتن ــوين ال ري ـ العام ـ  ،ال ــيق ي ــم أع ـاء م ــن ي ـ الل ــان اإلقليمي ــة
اخلم ــس التا ع ــة لل ن ــة اخلـ ـرباء .واعرتاي ــا أبن لي ـ التنام ـ ــني املعلوم ــا اجلررايي ــة املناني ــة والبي ــا
اإلحصالية أمر أتاتل ق وض عدد من املؤشـرا العامليـة خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـا  ،٢٠3٠وايلـت
الل نــة علـ تركيــا يـ األنشــطة الداعمــة الـ ت ــطل ــا واملتصــلة للتنميــة املســتدامة مــن تـ ل ال ريـ
العام  .ول مان احل اظ عل مسامهة الدوالر العاملية املعنية لملعلوما اجلررايية املنانية واتتمرار تليدها
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مبعـ ـ ــاي كـ ـ ــارمة ،طلب ـ ـ ــت الل نـ ـ ــة قر ال ري ـ ـ ـ العام ـ ـ ـ أن يلـ ـ ــد قليتـ ـ ــا تل ـ ـ ــارير مرحليـ ـ ــة تـ ـ ــنوية ش ـ ـ ـ ن
ما حيرهه من تلد .
ويلد ال ري العام ق تلريره معلوما عن األنشطة ال اضطل ـا للتصـدق علـ كـو كـاف
ومنت ــل للمس ــال املتعلل ــة مبص ــادر البي ــا واملنت ي ــا اخلاك ــة لملواقـ ـ اجلررايي ــة ومبص ــادر البي ــا
واملنت يــا البديلــة ،مبــا ق ملــجل املعلومــا اجلرراييــة املنانيــة وعمليــا ركــد األريف ،ق تــيا قطــار
املؤشـرا العامليــة .وانتتـ ال ريـ العامـ قر أن املعلومــا اجلرراييــة املنانيــة قــادرة علـ تــوي منت يــا
وعمليـا تتــيم قمنانيــة تصــنيان البيــا  .والحــا أن تصـنيان البيــا اإلحصــالية الوطنيــة يعــاه صــورة
ملموتة لعتماد منظور املعلوما اجلرراييـة املنانيـة .ويت ـمن التلريـر النتـالر الرليسـية ل جتمـاعني ال ـا
وال ال ــف لل ريـ ـ العامـ ـ  ،املعل ــودين ق منس ــينو ت ــي ق ك ــانون األول/ديس ــمرب  ٢٠١٦وق كومنينـ ـ ،
الصني ،ق أاير/مايو  ،٢٠١٧للرتتيب.
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