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جلنة ة اخلة ة ا املعنية ة إبدارة املعلوم ةةا
اجلغرافي املكاني على الصعيد العاملي

الدورة السابع
نيويورك ٤-٢ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  6من جدول األعمال املؤقت*
حتديةةد الاتةةا املواةةةيعي للايةةاف اجلغرافية
املكاني األساسي على الصعيد العاملي

حتدي ة ةةد الات ة ةةا املواةةة ةةيعي للاي ة ةةاف اجلغرافية ة ة املكانية ة ة األساس ة ةةي علة ة ةةى
الصعيد العاملي
مذكرة من األمان العام

تتشرف األمانة العامة أبن ِّ
توجه عناية جلنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة علـ
َّ
َّ
أعدتــه اللجنــة اإلقليميــة ملبــادرة األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة
الصــعيد العــامل إىل التقريــر الـ
املكانيــة عل ـ الصــعيد العــامل  -أورواب ابســم فريقهــا العام ـ املعــي ابلفئــات املواضــيعية للبيــا ت اجلغرافيــة
املكانيــة األساســية عل ـ الصــعيد العــامل  .وســيتا التقريــر ابللغــة الــي قُـ ِّـد هبــا فق ـ عل ـ املوق ـ الشــبك
للجنــة اخل ـرباء ( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــة اخل ـرباء مــدعوة إىل اإلحاطــة علمــا
ابلتقرير واإلعراب عـن آرائهـا حـول التقـ مد الـ أحـر بشـنن حتديـد الفئـات املواضـيعية للبيـا ت اجلغرافيـة
املكانية األساسية عل الصعيد العامل .
موجز التقرير
اعتم ـ ـ ــدت جلن ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـرباء يف دورهت ـ ـ ــا السادس ـ ـ ــة املعق ـ ـ ــودة يف نيوي ـ ـ ــورك يف الفـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن  ٣إىل ٥
آب/أغســطس  ٢٠١6املقــرر  ١٠٣/6الـ رحبَّــت فيــه بتقريــر اللجنــة اإلقليميــة ألورواب وجهودهــا لوضـ
مشروع قائمة دنيا ابلفئات املواضيعية للبيا ت اجلغرافية املكانية األساسية لك تنظـر فيهـا جلنـة اخلـرباء يف
دورهت ــا الس ــابعة .وأك ــدت جلن ــة اخل ـرباء رأ الفري ـ العام ـ املع ــي ابلفئ ــات املواض ــيعية للبي ــا ت اجلغرافي ــة
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املكاني ــة األساس ــية علـ ـ الص ــعيد الع ــامل ومف ــاد أن املب ــادرات الوطني ــة واإلقليمي ــة ذات الص ــلة ابلفئ ــات
املواضــيعية للبيــا ت اجلغرافيــة املكانيــة األساســية ينبغـ أن تُـتَّخ ـ أساســا لوضـ اتفــا بشــنن جمموعــة مــن
الفئات املواضيعية عل الصعيد العامل  ،وأحاطت علما ابالق احـات الداعيـة إىل النظـر يف ضـرورة توضـي
مفهــو ”البيــا ت األساســية“ ،مبــا يف ذل ـ وض ـ تعــاري هلــا ومواءمتهــا وحتديــد أولوايهتــا يف النطاقــات
املكانية والزمانية املتعددة ،وحتديد الدور ال تؤديه ه البيا ت.
وتب ــن اللجن ــة اإلقليميـ ــة ألورواب يف تقريره ــا اإلج ـ ـراءات ال ــي اخت ـ ـ هتا للنهـ ــو ابلعم ـ ـ املتعل ـ ـ
بتحديد الفئات املواضيعية للبيا ت اجلغرافية املكانية األساسية عل الصعيد العامل  .وتص أيضا عملها
م اللجان اإلقليمية األخرى وأفرقتهـا العاملـة ذات الصـلة ،واملنهجيـة املسـتخدمة وعمليـة االسـتعرا الـي
خض ــعت هل ــا لتق ــدم مق ـ ـ القائم ــة ال ــدنيا ابلفئ ــات املواض ــيعية للبي ــا ت اجلغرافي ــة املكاني ــة األساس ــية.
ويتضــمن التقريــر قائمــة مق حــة ابلفئــات املواضــيعية للبيــا ت اجلغرافيــة املكانيــة األساســية لكـ تنظــر فيهــا
جلنة اخلرباء ،وبيا ابألعمال الالحقة الال مة إلعداد توصيفات رفيعة املستوى لكـ مـن املواضـي املق حـة
واســتعرا الصــالت ابألنشــطة األخــرى للجنــة اخل ـرباء .ويتضــمن التقريــر أيضــا توصــيات بشــنن اخلط ـوات
املقبلة الي ينبغ أن تنظر فيها جلنة اخلرباء.

2/2

17-08214

