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اجلغرافةـة

الدواة اخلامسة
نةتيتاك ٧-5 ،آب/أغسطس ٢٠١5
البند  ٧من جدول األعمال املؤقت*
تنفةذ واعتماد منايري من أجل ال دوائر الناملةة املننةـة
داملنلتما اجلغرافةة املكانةة

تنفةذ واعتماد منايري من أجل الدوائر الناملةة املننةة داملنلتمـا اجلغرافةـة
املكانةة
مذكرة من األمانة النامة
تتشرف األمانة النامة دأن تتجه عناية جلنـة اخلـاا املننةـة دـردااة املنلتمـا اجلغرافةـة
املكانةة على الصنةد الناملي إىل التقرير املتنلق دتنفةذ واعتمـاد منـايري مـن أجـل الـدوائر الناملةـة
املننةــة داملنلتمــا اجلغرافةــة املكانةــة الــذي اــااك م إعــدادا كــل مــن اال ــاد املن ـ داملنــايري
اجلغرافةــة املكانةــة املفتتاــة واللتنــة التقنةــة  ٢١١التادنــة للمنةمــة الدولةــة لتتاةــد املقــايةس
واملنةمة اهلةداوغرافةة الدولةة .والتقريـر متـاب داللغـة الـم قـدف طـا فقـمل علـى املتقـ الشـبكي
للتنـــة اخلـــاا  .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlواللتنـــة مـــدعتة إىل ا اا ـــة
علما دالتقرير وا عراب عن آاائها دشأن سبل املضـي قـدما للـدوائر الناملةـة املننةـة داملنلتمـا
اجلغرافةة املكانةة ،مبا م ذلك اعتماد وتنفةذ املنايري اجلغرافةة املكانةة األساسةة.
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متجز التقرير
م الـــدواة الرادنـــة للتنـــة اخلـــاا  ،الـــم عقـــد م نةتيـــتاك م الفتـــرة مـــن  6إىل
 8آب/أغسطس  ،٢٠١4اختذ اللتنة املقـرا  ١١٠/4الـذي اابـت فةـه دـاجلهتد املشـتركة
الــم يبــذهلا اال ــاد املن ـ داملنــايري اجلغرافةــة املكانةــة املفتتاــة واللتنــة التقنةــة  ٢١١التادنــة
للمنةمــة الدولةــة لتتاةــد املقــايةس واملنةمــة اهلةداوغرافةــة الدولةــة م ول ـ دلةــل للمنــايري
ووثةقــة مصــاابة لــه دشــأن أفةــة وتــتافر املنــايري التقنةــة للــدوائر املننةــة داملنلتمــا اجلغرافةــة
املكانةة .واتفقـت اللتنـة علـى أن دلةـل املنـايري والتثةقـة املصـاابة فـا وثةقتـان ئـ ن مبـاد
تتجةهةة منهتةة هامـة ملسـاعدة الـدول األعضـا م تنفةـذ واعتمـاد املنـايري اجلغرافةـة املكانةـة
والاةت أنه ال تزال هناك ااجة إىل متاصلة التتعةة داملنايري اجلغرافةة املكانةة وما يتصـل طـا
من سةاسـا  ،وأن دااسـا االـاال ا فراديـة وأفضـل املمااسـا ذا الصـلة ئ ـل وسـائل
هامة م إقناع متخذي القرااا دقةمة تلك املنايري .وأاا ـت جلنـة اخلـاا علمـا داملقتراـا
الم قدمتها الـدول األعضـا ل سـتفادة مـن دلةـل املنـايري والتثةقـة املصـاابة درلـافة دااسـا
ااال إف رادية ،ومتجز عتامل جذب األعمـال التتاايـة ،واملسـائل املتنلقـة داسـتقا البةانـا
ونتعةتها ،والسةاسا ذا الصلة ،و لبت إىل األمانة النامة أن تتناون م املنةمـا الدولةـة
املننةة داملنايري وأن تقدف تقريرا إىل اللتنة م دواهتا املقبلة.
ويصف التقرير املباداا الم تتخذها املنةما الدولةة املننةة داملنايري طـدف متاصـلة
تناوهنا واالستفادة من دلةل املنايري والتثةقة املصاابة ،من خـ ل التركةـز علـى إثـرا اجملـاال
ذا الصلة ددااسا االاال ا فرادية ،ومتجز عتامـل جـذب األعمـال التتاايـة ،واملسـائل
املتنلقة داستقا البةانـا ونتعةتـها ،والسةاسـا ذا الصـلة .ويقـدف التقريـر أيضـا مقتراـا
للتنة اخلاا لتنةر فةها دشأن أفضل سبل متاصلة التتعةة داملنايري اجلغرافةة املكانةة وما يتصـل
طا من سةاسا  ،ال سةما م سـةا تنفةـذ خطـة التنمةـة ملـا دنـد عـاف  .٢٠١5وستسـنى جلنـة
اخلــاا  ،علــى اــت مــا اتفــق علةــه م دواهتــا الرادنــة ،إىل نشــر الصــةغة النهائةــة لــدلةل املنــايري
والتثةقة املصاابة قبل اننقاد دواهتا اخلامسة.
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