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  املرفق
  اختصاصات جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية    
  األهداف واملهام    

إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة         تكون أهـداف ومهـام جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـ              - ١
  :على النحو التايل

تــوفري منتــدى يــتم مــن خاللــه التنــسيق والتحــاور خبــصوص تعزيــز التعــاون يف    )أ(  
 وبــني الــدول األعــضاء ميــدان املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة يف مــا بــني الــدول األعــضاء

واملنظمات الدولية املعنية، مبا يف ذلك مؤمترات األمم املتحـدة اإلقليميـة املعنيـة برسـم اخلـرائط،          
  وما ينبثق عنها من جلان دائمة معنية بالبىن األساسية للبيانات املكانية؛

اقتراح خطط العمل واملبادئ التوجيهية الالزمة للتـشجيع علـى وضـع مبـادئ                )ب(  
اســات وأســاليب وآليــات ومعــايري موحــدة ضــمانا لقابليــة البيانــات واخلــدمات اجلغرافيــة    وسي

  املكانية للتشغيل البيين والتبادل؛
توفري منرب يتم من خالله وضع االستراتيجيات الفعالة عن كيفيـة بنـاء وتعزيـز                 )ج(  

دان النامية، مـع القيـام،      القدرات الوطنية يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية، وال سيما يف البل          
يف هذا الصدد، مبساعدة من يرغب من البلدان علـى بلـوغ كامـل إمكانـات تطـوير املعلومـات           

  اجلغرافية املكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات؛
جتميع وتعميم أفضل ممارسات وخربات اهليئـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة               )د(  

نية يف ما يتـصل بـأمور مـن قبيـل الـصكوك القانونيـة ومنـاذج            خبصوص املعلومات اجلغرافية املكا   
اإلدارة واملعايري التقنية، مما يشكل إسهاما يف إقامة البىن األساسية للبيانـات املكانيـة، مـع إتاحـة        

  ؛املرونة يف استحداث األنشطة اجلغرافية املكانية الوطنية
وجودة اليت أجنزهـا غريهـا      االستفادة، لدى اضطالعها مبهامها، من األعمال امل        )هـ(  

  .من املنتديات واآلليات يف امليدان املعين، واستخدام تلك األعمال
  

  التكوين ومدة الواليةالعضوية و    
تتألف اللجنة من خرباء من مجيع الدول األعـضاء، وتـضم أيـضا خـرباء مـن املنظمـات                     - ٢

ثليهـا إىل اختيـار خـرباء    وتـسعى الـدول األعـضاء لـدى قيامهـا بتعـيني مم        . صفة مراقـب  بـ الدولية  
ذوي معـــارف حمـــددة مـــستمدة مـــن جمموعـــة اجملـــاالت املترابطـــة الـــيت تـــضم أعمـــال املـــسح، 
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عـــد، ونظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة واجلغرافيـــا، ورســـم وإعـــداد اخلـــرائط، واالستـــشعار مـــن بُ 
  .البحرية ومحاية البيئة/الربية
ل كــل دورة، مــع مراعــاة تنتخــب اللجنــة رئيــسني مــشاركني مــن بــني أعــضائها خــال   - ٣

  .التوازن اجلغرايف ومتثيل اجلهات املعنية
دعــت احلاجــة، أفرقــة عاملــة أو جلــان فرعيــة غــري رمسيــة   مــىت جيــوز للجنــة أن تنــشئ،   - ٤

  .تتناول مسائل حمددة تتعلق بربنامج عمل اللجنة
  

  إجراءات تقدمي التقارير    
  .الجتماعيترفع اللجنة تقاريرها إىل اجمللس االقتصادي وا  - ٥
  

  وترية عقد االجتماعات    
 وجيـــوز هلـــا أن تعقـــد يف الظـــروف االســـتثنائية ،لجنـــة عـــادة مـــرة يف الـــسنةالجتتمـــع   - ٦

  .اجتماعات إضافية، حسب االقتضاء
  

  األمانة    
ــعبة اإلحـــصاءات التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية      - ٧ ــة الـــدعم مـــن شـ تتلقـــى اللجنـ

  .ئط التابع إلدارة الدعم امليداينواالجتماعية، ومن قسم رسم اخلرا
  

  وثائق االجتماعات    
تتألف وثائق االجتماعـات مـن جـدول األعمـال، وتقريـر اللجنـة الـسابق، ومـذكرات                    - ٨

من إعداد األفرقة العاملة أو اللجان الفرعية، ومـذكرات مـن األمانـة العامـة، ووثـائق                 مواضيعية  
  . من اخلارجأخرى ذات صلة من إعداد خرباء أو أفرقة خرباء
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