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ــا      ــ دا ة املال مــ ــرب مــ ــيا  املانةــ ــرب ا ــ جلنــ
 اجلغرافةرب املكانةرب على الصاةد الااملي

 الدو ة ا امسرب
 2015آب/أغسطس  7-5نة ي  ك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 
ــا     ــرب الرلةســةرب للبةان ــد امل اعــةع الااملة حتدي

    اجلغرافةرب املكانةرب 
 حتديد امل اعةع الااملةرب الرلةسةرب للبةانا  اجلغرافةرب املكانةرب    

  
 مذكرة من األمانرب الاامرب  

تتشرف األمانرب الاامرب مأن ت جه عنايرب جلنـرب ا ـيا  املانةـرب مـ دا ة املال مـا  اجلغرافةـرب        
 املانةـرب مأو ومـا   قلةمةربأعدته جلنرب األمم املتحدة اإلاملكانةرب على الصاةد الااملي إىل التقرير الذي 

الاــامليو ونكــن االعــ ه علــى رــذا التقريــر ملال مــا  اجلغرافةــرب املكانةــرب علــى الصــاةد إلدا ة ا
ــبكرب اإلنترنـــــت           ــى  ـــ ــيا  علـــ ــرب ا ـــ ــى م قـــــع جلنـــ ــ  علـــ ــا فحســـ ــدع ىـــ ــرب املقـــ ماللغـــ

(http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlو وجلنــرب ا ــيا  مــد) ع ة إىل أن حتــةع علمــال مــالتقرير
وأن تارب عن آ الهـا مشـأن وعـع عم عـرب مـن امل اعـةع الااملةـرب الرلةسـةرب للبةانـا  اجلغرافةـرب           

 املكانةرب ُستستخدع يف مرحلرب أوىل ألغراض خطرب التنمةرب املستدامربو
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 م جز التقرير
ــرب      ــا الراماــ ــيا ، يف دو  ــ ــرب ا ــ ــذ  جلنــ ــ دة اختــ ــن  يف املاقــ ــ  ك مــ  8اىل  6نة يــ

، الــذي وافقــت فةــه علــى أن تكــ ن امل اعــةع الااملةــرب   4/104، القــرا  2014آب/أغســطس 
الرلةسةرب للبةانا  اجلغرافةرب املكانةرب متكاملرب ومتسقرب من املست ى ال عين حـ  املسـت ى الاـاملي    
وعلى أن ُتتخذ إجرا ا  لكي يتسىن للدول األعضا  واجملتمـع الـدوا الامـع ماـال علـى إعـداد       

البةانـا  الرلةسـةرب ال عنةـرب     عم عـا  ماالستفادة من امل اعةع وحتسةنها وتاهدرا، وذلك  تلك
التنســةع علــى الصــاةد  استكشــاف إمكانةــربســلمت أيضــا ما اجــرب إىل و وواإلقلةمةــرب امل جــ دة

األول يا  االستراتةجةرب، ودعـت املكتـ  إىل التشـاو  مـع األفرقـرب       م سالع منها حتديدالااملي، 
ــرب ال ــال يف        الاامل ــك األعم ــرب إد ا  تل ــع منفصــع، مشــأن إمكانة ــع عام ــع إنشــا  فري قالمــرب، قب
 وأنشطتها
وتشــا اللجنــرب اإلقلةمةــرب يف تقريررــا إىل أن فريقهــا الاامــع املاــين مالبةانــا  األساســةرب    

ــةرب   ــا يف تاريـــت البةانـــا  األساسـ ــمةرب  (Core data)يبحـــا حالةـ ــا متسـ ــا أيضـ ــا  إلةهـ ، واملشـ
Fundamental data ،     ــ  للن ــر يف ــت مــع املكت ــم أجري واســتخدامها، وتصــت املشــاو ا  ال

إد ا  امل اعـــةع الااملةـــرب الرلةســـةرب للبةانـــا  اجلغرافةـــرب املكانةـــرب يف عمـــع الفريـــع الاامـــع ويف  
ــا ــرب       م ــرب، ويف مقترحــا  اللجن ــه اإلقلةمة ــع أرداف ــرب إىل حتقة ــن تقــدع يف جهــ دم الرامة حيــر م م

  ير رذا الامع على الصاةد الاامليواإلقلةمةرب مشأن السبع الكفةلرب متط
وترى اللجنرب اإلقلةمةرب أن التااون مع الكةانا  اإلقلةمةرب األخرى أمر عرو ي ل عـع   

ــتةفا           ــها اس ــرب نكن ــرب املكانة ــا  اجلغرافة ــرب الرلةســةرب للبةان ــن امل اعــةع الااملة ــرب متســقرب م عم ع
 احتةاجا  خطرب التنمةرب املستدامربو

 


