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ــ دا ة    ــا  ـــ ــ اإ املةن ـــ ــا ااـــ جلنـــ
املكان ا علـ    املةلومات اجلغراف ا

 الصة د الةاملي
 الدو ة ااامسا

 ٢٠١5آب/أغسطس  ٧-5ن ويو ك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 8البند 

ــا   ــا املكان ـ ــات اجلغراف ـ ــمل املةلومـ   ـ
     اإلحصاإات واملةلومات األخرى

   مل املةلومات اجلغراف ا املكان ا  اإلحصاإات واملةلومات األخرى  
  

 مذكرة من األمانا الةاما  
 

تتشرف األمانا الةاما  أن توجه عنايا جلنـا ااـ اإ املةن ـا  ـ دا ة املةلومـات اجلغراف ـا        
ــذ    ــر ال ــاملي ير الت ري ــ  الصــة د الة ــا عل ــات    املكان  ــر مل املةلوم ــرب ااــ اإ املةــمل   ي أعــدف فري

اجلغراف ا املكان ا  اإلحصاإات، وهو متاح  اللغا اليت قدم هبا ف مل علـ  املوقـا الشـبكي لل نـا     
(. وجلنا ااـ اإ مـدعوة ير أن طـ مل علمـا     http://ggim.un.org/ ggim_committee.htmlاا اإ )

ريرب اا اإ و شأن السبل الـيت ككـن هبـا لاو ـا       الت رير وأن تةرب عن آ ائها  شأن عمل ف
ــا علــ  الصــة د الةــاملي أن ة ــي قــدما   املســا ا      ــ دا ة املةلومــات اجلغراف ــا املكان  املةن ــا  

  نشا      مل املةلومات اجلغراف ا املكان ا  اإلحصاإات واملةلومات األخرى.
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 موجز الت رير  
ــ اإ،    ــا ااـ ــا لل نـ ــرة مـــن    الـــدو ة الرا ةـ ير  6الـــيت ع ـــدت   ن ويـــو ك   ال تـ

، الــذي  حبــت ف ــه  ــالت رير الــذي  4/١٠5، اختــذت الل نــا امل ــر  ٢٠١4آب/أغســطس  8
أعدف فريرب اا اإ املةـمل  ـر مل املةلومـات اجلغراف ـا املكان ـا  اإلحصـاإات وأىنـت علـ  الـدو           

ل ـا عمـل دول ـا عت ـدت     ال  ادي الذي قـام  ـه فريـرب ااـ اإ   ورـا  رنـامت عمـل ت ـم ن ح        
؛ ومنتــدى عامل ــا ع ــد   ن ويــو ك  ٢٠١4حزيران/يون ــه  ١٢ير  9 ــ  يف   ال تــرة مــن    
ــ     ٢٠١4آب/أغســـطس  5و  4   ــبتان علـ ــا. وح ـــت املنا ـ ــدو ة الرا ةـ ــامر الـ ــ  هـ ، علـ

املشا كا اجلديا لاو ا  املةن ا  املةلومات اإلحصـائ ا واملةلومـات اجلغراف ـا املكان ـا وط  ـرب      
  نها. وأقرت جلنا اا اإ اإلطا  املرجةي ل ريرب اا اإ، مبا   ذلـ   رنـامت عملـه     التآز  ف ما

 زف، وأحاطت علما  امل ترحـات الـيت قدمتـها الـدول األع ـاإ  شـأن اىلاجـا ير        وجماالت ترك
ــا التةــدادات لةــام    ــات ال ــجما، وجول ــا  الب ان ، وغريهــا مــن املةلومــات و ــائل   ٢٠٢٠اعتب

 لتح  رب التكامل، وير جتنب ازدواج ا اجلهود   ن س الوقت.
ــيت      ــرف مةلومــات عــن األنشــطا ال ــرب ااــ اإ   ت ري ــا   وي ــدم فري ارــطلا هبــا   ا ون

األخرية، مبا   ذلـ  التويـ ات الرئ سـ ا للمنتـدى الةـاملي والنتـائت الرئ سـ ا لاجتمـا  ال ـا           
. و نـاإ علـ  طلـب مـن جلنـا ااـ اإ       ٢٠١5ل ريرب اا اإ، الذي ع د   لشبونا   أيا /مـايو  

ج جولـــا التةـــدادات   دو هتـــا الرا ةـــا، يـــبيف فريـــرب ااـــ اإ أي ـــا الت ـــدم ا ـــرز  ـــو يدمـــا  
   يطا  عاملي للمةلومات اجلغراف ا املكان ا واملةلومات اإلحصائ ا. ٢٠٢٠ لةام
  
 


