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جلنةةةةرب ا ةةةةيا  اارن ةةةةرب ادا   اارل  ةةةةا  
 اجلغراف رب ااكان رب على الصر د الرااي

 برربالسا الدو  
 2٠١7 آب/أغسطس 4-2 نيويورك،
 *املؤقت األعمال جدول من 9 البند

 الةةةةدوا ر أجةةةة   ةةةة   رةةةةا ر وتنف ةةةة  اعتمةةةةاد
    ااكان رب اجلغراف رب ابارل  ا  اارن رب الراا رب

 اجلغراف ةرب ابارل  ةا  اارن ةرب الراا ةرب الةدوا ر أج      را ر وتنف   اعتماد  
 ااكان رب

 
 الرا رب األ انرب      كر   

 علـ  املكانيـة اجلغرافيـة املعلومـا  إبدارة املعنيـة اخلـاا  جلنـة نظـر توجه أبن العامة األمانة تتشرف 
ـــدوا ر أجـــ  مـــن معـــاير وتنفيـــ  عتمـــاداب املتعلـــ  التقريـــر إىل العـــامل  الصـــعيد  ابملعلومـــا  املعنيـــة العامليـــة ال
 التقنيـة واللجنـة املفتوحـة، املكانيـة اجلغرافيـة ابملعـاير املعـي االحتاد إعداده يف اشرتك ال ي املكانية اجلغرافية
 علـــ  االطـــ   وميكـــن. الدوليـــة اهليدروغرافيـــة واملنظمـــة املقـــاييس، لتوحيـــد الدوليـــة للمنظمـــة التابعـــة 2١١

 اخلـــــــــــــــــاا  للجنـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــبك  املوقـــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــ  حســـــــــــــــــ ف هبـــــــــــــــــا قُـــــــــــــــــد    الـــــــــــــــــي ابللغـــــــــــــــــة التقريـــــــــــــــــر
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html) .أن إىلو  ابلتقريـــــر علمـــــا يطحتـــــ أن إىل مـــــدعوة واللجنـــــة 

 .األساسية املكانية اجلغرافية املعاير نفي وت اعتماد بشأن آرا ها عن تعرب
 

 التقر ر   جز  
 إىل ٣ مــــــــن الفــــــــرتة يف نيويــــــــورك يف املعقــــــــودة السادســــــــة، هتــــــــادور  يف اخلــــــــاا  جلنــــــــة اعتمــــــــد  

 عــن األعضــا  الــدول مــن واردةالــ لتعليقــا اب فيــه رحبــت الــ ي ٦/١٠٦ املقــرر ،2٠١٦ آب/أغســطس ٥
 املعلومــــا  إدارة يف املعــــاير بــــدور املتعلــــ  الــــدلي ” املعنــــونتن ابملعــــاير املتعلقتــــن للــــوييقتن اســــتهدامها
 أشــار و . الــوطي الصــعيد علــ  املعــاير تنفيــ  يف جتارهبــا وعــن ،“التقنيــة اخل صــة” و “املكانيــة اجلغرافيــة

 منها، القا م تعدي  أو جديدة معاير وض  إىل احلاجة تنشئ املستدامة التنمية أهداف أن إىل اخلاا  جلنة
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 الـــدول وشـــجعت ككـــ ، ابملعـــاير املعنيـــة والـــدوا ر حمـــددة مبيـــادين املعنيـــة العاملـــة األفرقـــة إزا  ذلـــ  يف مبـــا
 يف النظــر وعلــ  ،الصــدد هــ ا يف البيــي لتشــغي ل شــرو  مــن تضــعه ومــا معايرهــا اســتعرا  علــ  األعضــا 
 قطـا  يف متكينيـة ومعـاير واجتاهـا  تكنولوجيا  هناك أن إىل أيضا اخلاا  جلنة أشار و  .مشاركتها سب 

 الصــعيد علــ  املب ولــة اجلهــود ورصــد قيــا  مســتو  لتحســن إمكانيــا  تتــي  املكانيــة اجلغرافيــة املعلومــا 
 آخــر علــ  ابنتظــا  إط عهــا إىل ابملعــاير املهتصــة املنظمــا  ودعــت املســتدامة، التنميــة جمــال يف العــامل 

 .التطورا  ه ه من ستجدي ما
 هبـا تضـطل  الـي واألنشـطة املبـادرا  إطـار يف احملـرز التقـد  عـن معلومـا  أيضا التقرير ويتضمن 

 قيـا  دعـم يف املكانيـة اجلغرافيـة املعـاير اسـتهدا  بشـأن توجيها  وض ل ابملعاير املعنية الدولية نظما امل
 .املستدامة التنمية أهداف وتنفي  املستدامة التنمية جمال يف العامل  الصعيد عل  املب ولة اجلهود ورصد

 


