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 املعلومةةةةا  إبدارة املعنيةةةة  اخلةةةة ا  جلنةةةة 
 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 

 الدورة السابع 
 ٢٠١٧ أغسطس/آب ٤-٢، نيويورك
 *املؤقت األعمال جدول من 6 البند

حتديةةد الاتةةا  املواةةةيعي  للايةةاف  اجلغرافيةة  
    العاملياملكاني  األساسي  على الصعيد 

 علةةةةةةى األساسةةةةةةي  املكانيةةةةةة  اجلغرافيةةةةةة  للايةةةةةةاف  املواةةةةةةةيعي  الاتةةةةةةا  حتديةةةةةةد  
  العاملي الصعيد

  
 العام  األمان  من مذكرة  

ه أبن العامة األمانة تتشرَّف   علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومات إبدارة املعنية اخلرباء جلنة عناية توج ِّ
تــه الــ   التقريــر إىل العــامل  الصــعيد  اجلغرافيــة املعلومــات إلدارة املتحــدة األمــم ملبــادرة اإلقليميــة اللجنــة أعدَّ
 اجلغرافيــة للبيــا ت املواضــيعية ابلفئــات املعــي العامــ  فريقهــا ابســم أورواب - العــامل  الصــعيد علــ  املكانيــة
 الشــبك  املوقــ  علــ  فقــ  هبــا قُــد ِّ  الــي ابللغــة التقريــر وســيتا . العــامل  الصــعيد علــ  األساســية املكانيــة
 علمــا اإلحاطــة إىل مــدعوة اخلــرباء وجلنــة(. http://ggim.un.org/ggim_committee.html) اخلــرباء للجنــة
 اجلغرافيـة للبيـا ت املواضـيعية الفئـات حتديـد بشـنن أحـر  الـ   التقـدم  حـول آرائهـا عـن واإلعراب ابلتقرير
 .العامل  الصعيد عل  األساسية املكانية

 
 التقرير موجز  

 ٥ إىل ٣ مــــــــن الفـــــــ ة يف نيويــــــــورك يف املعقـــــــودة السادســــــــة دورهتـــــــا يف اخلــــــــرباء جلنـــــــة اعتمـــــــدت 
 لوضــ  وجهودهــا ألورواب اإلقليميــة اللجنــة بتقريــر فيــه رحبَّــت الــ   6/١٠٣ املقــرر ٢٠١6 أغســطس/آب

 يف اخلـرباء جلنـة فيهـا تنظـر لك  األساسية املكانية اجلغرافية للبيا ت املواضيعية ابلفئات دنيا قائمة مشروع
 اجلغرافيـــة للبيـــا ت املواضـــيعية ابلفئـــات املعـــي العامـــ  الفريـــ  رأ  اخلـــرباء جلنـــة وأكـــدت. الســـابعة دورهتـــا

 
 

 * E/C.20/2017/1 

http://ggim.un.org/ggim_committee.html
http://undocs.org/E/C.20/2015/1


 E/C.20/2017/5 

 

2/2 17-08214 

 

 ابلفئــــات الصــــلة ذات واإلقليميــــة الوطنيــــة املبــــادرات أن ومفــــاد  العــــامل  الصــــعيد علــــ  األساســــية املكانيـــة
 مــن جمموعــة بشــنن اتفــا  لوضــ  أساســا تـُتَّخــ  أن ينبغــ  األساســية املكانيــة اجلغرافيــة للبيــا ت املواضــيعية
 توضـي  ضـرورة يف النظـر إىل الداعيـة ابالق احـات علما وأحاطت، العامل  الصعيد عل  املواضيعية الفئات
 النطاقـــات يف أولوايهتــا وحتديــد ومواءمتهــا هلــا تعــاري  وضـــ  ذلــ  يف مبــا، “األساســية البيــا ت” مفهــو 
 .البيا ت ه   تؤديه ال   الدور وحتديد، املتعددة والزمانية املكانية

ــــة وتبــــن  ــــي اإلجــــراءات تقريرهــــا يف ألورواب اإلقليميــــة اللجن  املتعلــــ  ابلعمــــ  للنهــــو  اختــــ هتا ال
 عملها أيضا وتص . العامل  الصعيد عل  األساسية املكانية اجلغرافية للبيا ت املواضيعية الفئات بتحديد

 الـي االسـتعرا  وعمليـة املسـتخدمة واملنهجيـة، الصـلة ذات العاملـة وأفرقتهـا األخرى اإلقليمية اللجان م 
. األساســــية املكانيــــة اجلغرافيــــة للبيــــا ت املواضــــيعية ابلفئــــات الــــدنيا القائمــــة مقــــ   لتقــــدم هلــــا خضــــعت
 فيهــا تنظــر لكــ  األساســية املكانيــة اجلغرافيــة للبيــا ت املواضــيعية ابلفئــات مق حــة قائمــة التقريــر ويتضــمن

 املق حـة املواضـي  مـن لكـ  املستوى رفيعة توصيفات إلعداد الال مة الالحقة ابألعمال وبيا ، اخلرباء جلنة
 اخلطــوات بشــنن توصــيات أيضــا التقريــر ويتضــمن. اخلــرباء للجنــة األخــرى ابألنشــطة الصــالت واســتعرا 

 .اخلرباء جلنة فيها تنظر أن ينبغ  الي املقبلة

 


