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 املعلوماتجلنة اخلرباء املعنية إبدارة 
 اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي 

 الدورة السابعة
 ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤-٢نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت ١٢البند 
    املستدامةاستخدام املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض التنمية 

 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   

املعـــمل لملعلومـــا  اجلرراييـــة املنانيـــة التـــا   ل ريـــ  الصـــعيد العـــاملل قر التلريـــر الـــيق أعـــده ال ريـــ  العامـــ  
اخلرباء املشرتك  ني الوكاال  املعمل مبؤشرا  أهداف التنمية املسـتدامة، والـيق تـيتال لللرـة الـ  قـ د     ـا 

(. والل نـــــة مـــــدعوة قر http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlيلـــــمل ق املوقـــــ  الشـــــبنل لل نـــــة  
اإلحاطــة علمــا للتلريــر واإلعــراب عــن آرالتــا  شــ ن التلــد  الــيق أحــرهه ال ريــ  العامــ  ق جتــوده لتــوي  

 .٢٠3٠الدعم خلطة التنمية املستدامة لعا  
 

 موجز التقرير  

قر  3ال ــــــــرتة مــــــــن اعتمــــــــد  جلنــــــــة اخلــــــــرباء ق دوروــــــــا السادتــــــــة، املعلــــــــودة ق نيويــــــــورك ق  
الــــيق رحبــــت ييــــه إبنشــــاء ال ريــــ  العامــــ  املعــــمل لملعلومــــا   ٦/١٠9، امللــــرر ٢٠١٦آب/أغســــطس  ٥

اجلرراييــة املنانيــة التـــا   ل ريــ  اخلــرباء املشـــرتك  ــني الوكـــاال  املعــمل مبؤشــرا  أهـــداف التنميــة املســـتدامة. 
اء مـــن  يـــ  الل ـــان اإلقليميـــة وأيـــد  الل نـــة اتتصاكـــا  وتنـــوين ال ريـــ  العامـــ ، الـــيق ي ـــم أع ـــ

اخلمـــس التا عـــة لل نـــة اخلـــرباء. واعرتايـــا أبن  ليـــ  التنامـــ   ـــني املعلومـــا  اجلرراييـــة املنانيـــة والبيـــا   
، وايلـت ٢٠3٠اإلحصالية أمر أتاتل ق وض  عدد من املؤشـرا  العامليـة خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـا  

الــ  ت ــطل   ــا واملتصــلة للتنميــة املســتدامة مــن تــ ل ال ريــ   الل نــة علــ  تركيــا  يــ  األنشــطة الداعمــة
العام . ول مان احل اظ عل  مسامهة الدوالر العاملية املعنية لملعلوما  اجلررايية املنانية واتتمرار تليدها 
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مبعـــــــاي  كـــــــارمة، طلبـــــــت الل نـــــــة قر ال ريـــــــ  العامـــــــ  أن يلـــــــد  قليتـــــــا تلـــــــارير مرحليـــــــة تـــــــنوية  شـــــــ ن 
 تلد . من حيرهه ما

ويلد  ال ري  العام  ق تلريره معلوما  عن األنشطة ال  اضطل   ـا للتصـدق علـ  كـو كـاف  
ومنت ـــل للمســــال  املتعللـــة مبصــــادر البيــــا   واملنت يـــا  اخلاكــــة لملواقــــ  اجلرراييـــة ومبصــــادر البيــــا   

كـــد األريف، ق تـــيا  قطـــار واملنت يـــا  البديلـــة، مبـــا ق ملـــجل املعلومـــا  اجلرراييـــة املنانيـــة وعمليـــا  ر 
املؤشــرا  العامليــة. وانتتــ  ال ريــ  العامــ  قر أن املعلومــا  اجلرراييــة املنانيــة قــادرة علــ  تــوي  منت يــا  
وعمليـا  تتــيم قمنانيــة تصــنيان البيــا  . والحــا أن تصـنيان البيــا   اإلحصــالية الوطنيــة يعــا ه  صــورة 

املنانيـة. ويت ـمن التلريـر النتـالر الرليسـية ل جتمـاعني ال ـا  ملموتة لعتماد منظور املعلوما  اجلرراييـة 
وق كومنينــــ ،  ٢٠١٦وال الــــف لل ريــــ  العامــــ ، املعلــــود ين ق منســــينو تــــي  ق كــــانون األول/ديســــمرب 

 ، للرتتيب.٢٠١٧الصني، ق أاير/مايو 
 


