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 املعلومةةةةةةةةةا  إبدارة املعنيةةةةةةةةة  اخلةةةةةةةةة ا  جلنةةةةةةةةة 
 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي 
 السابع  الدورة
 ٢٠١٧ آب/أغسطس ٤-٢ نيويورك،
 املؤقت األعمال جدول من ١٠ البند
 املكانيةة  اجلغرافيةة  املعلومةةا  بةةن التكامةة  حتقيةة 

 املعلومةةةةا  مةةةة  وغريهةةةةا اإلحصةةةةا ي  واملعلومةةةةا 
 الصل  ذا 
   

 وغريهةا اإلحصةا ي  واملعلومةا  املكانية  اجلغرافي  املعلوما  بن التكام  حتقي   
 الصل  ذا  املعلوما  م 

 العام  األمان  م  مذكرة  
ه أبن العامة األمانة تتشرَّف   علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة نظـر توج ِّ
 املكانيـة، واجلغرافية اإلحصائية املعلوما  بتكامل املعين اخلاا  فريق أعدَّه الذي التقرير إىل العاملي الصعيد
 اخلــــــــــاا  للجنــــــــــة الشــــــــــبكي املوقــــــــــ  علــــــــــ  فقــــــــــ  هبــــــــــا قُــــــــــد ِّ  الــــــــــي ابللغــــــــــة متاحــــــــــا ســــــــــيكون والــــــــــذي

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html) .تعــرب وأن ابلتقريــر علمــا حتــي  أن إىل مــدعوة واللجنــة 
 يف املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة الـدوائر عمل سبل وبشأن اخلاا  فريق عمل بشأن آرائها عن

 واجلغرافيــــة اإلحصـــائية للمعلومـــا  العـــاملي اإلطــــار وضـــ  يف نشـــطة بصـــورة اإلســــها  أجـــل مـــن املســـتقبل
 واملسـانن السـكان تعـدادا  وجولـة ٢٠3٠ لعـا  املستدامة التنمية خطة دعم ألغراض سيما وال املكانية،

 .٢٠٢٠ لعا 
 التقرير موجز  

إىل  3رتة مـــــــــن الفـــــــــ يف نيويـــــــــورك يف املعقـــــــــودة السادســـــــــة دورهتـــــــــا يف اخلـــــــــاا  جلنـــــــــة اعتمـــــــــد  
 بتكامـل املعـين اخلـاا  فريـق عمـل استمرار أبمهية فيه أقرَّ  الذي ٦/١٠٧ املقرر ٢٠١٦ آب/أغسطس ٥

 وجولــة ٢٠3٠ لعــا  املســتدامة التنميــة خطــة أن جمــددا وأنــدَّ . املكانيــة واجلغرافيــة اإلحصــائية املعلومــا 
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 املعلومــــا  بــــن التكامــــل حتقيــــق عوامــــل مــــن مهمــــن عــــاملن تشــــك ن ٢٠٢٠ لعــــا  الســــكان تعـــدادا 
 مـن العديـد يف األدلـة علـ  القائمـة القـرارا  اختـا  عملية يدعم مبا املكانية اجلغرافية واملعلوما  اإلحصائية
 ومــــدة بتكوينــــه يتعلــــق فيمــــا اخلــــاا  فريــــق اختصاصــــا  تعــــديل علــــ  أيضــــا اللجنــــة ووافقــــت. القطاعــــا 
ــــه، العضــــوية ــــاد  واعتمــــد  في ــــه املشــــار النحــــو علــــ  اخلمســــة، التوجيهيــــة املب ــــر يف إلي ــــق تقري  اخلــــاا  فري

 اإلحصــائية للمعلومــا  العــاملي اإلطــار إليــه يســتند الــذي األســا  ابعتبارهــا (،E/CN.3/2017/10 )انظــر
 اللجنـة مـن لكـل اإلطـار هـذا عـن اإلبـ   بشـأن احملـر  التقد  إىل تطلعها عن وأعربت. املكانية واجلغرافية
 .٢٠١٧ عا  يف املقبلتن دورتيهما يف واعتماده فيه للنظر اخلاا  وجلنة اإلحصائية

 أمثلـة إعـداد وعـن األخـةة اآلونـة يف هبـا اضـطل  الـي األنشـطة عـن معلومـا  تقريـره يف اخلـاا  فريق ويقد ِّ 
 اإلطـــــــار هـــــــذا إقـــــــرار بشـــــــأن معلومـــــــا  أيضـــــــا اخلـــــــاا  فريـــــــق ويقـــــــد . القطـــــــري املســـــــتو  علـــــــ  حمـــــــددة

(https://connections.unite.un.org/wikis/login) الثامنــــــــة دورهتــــــــا يف اإلحصــــــــائية اللجنــــــــة قبــــــــل مــــــــن 
 الشـامل التنسـيق فريـق ليصـب  اخلـاا  فريـق واليـة تعزيـز إىل الـداعي االقـرتا  علـ  اللجنـة وموافقـة واألربعن
 .املكانية واجلغرافية اإلحصائية املعلوما  تكامل جمال يف األنشطة جلمي 
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