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 المبلومةةةةةا لجنةةةةةب ال الاع المبندةةةةةب  ةةةةة دا   
 الجغلافدب المكاندب على الصبدد البالمي

 الدو   الثامنب
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 
 الدوائل البالمدب أجل من مبايدل واعتماد تنفدذ
    المكاندب الجغلافدب  المبلوما  المبندب

 المكاندب الجغلافدب  المبلوما  المبندب البالمدب الدوائل أجل من مبايدل واعتماد تنفدذ  
  

 مذكل  من األمانب البامب  
 على املكانية اجلغ افية املعلومات بإدارة املعنية اخلرباء جلنة انتباه توجِّه بأن العامة األمانة تتشـــــــــ    
 املفتوحة، املكانية اجلغ افية باملعايري املعين اشرتك يف إعداده كّل من االحتاد الذي التق ي  إىل العاملي الصعيد
الدولية. وســـــــــــــــيكون  اهليدروغ افية واملنظمة املقاييس، لتوحيد الدولية للمنظمة التابعة 211 التقنية واللجنة

ــــتــــقــــ يــــ  مــــتــــــــاحــــــــا ّد  الــــي بــــــــالــــلــــغــــــــةاخلــــرباء فــــقــــ   لــــلــــجــــنــــــــة الشــــــــــــــــــبــــكــــي املــــوقــــ  عــــلــــى ال هبـــــــا  قــــــــ 
(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Sessionواللجنة .)  ّإىل اإلحاطة علما  ة  مدعو

 الدليل تنقيح ذلك يف مبا ألســـــــــاســـــــــية،ا املكانية اجلغ افية املعايري وتنفيذ اعتماد بالتق ي  وإىل إبداء رأيها يف
 املكانية. اجلغ افية املعلومات إدارة يف املعايري دور بشأن املصاحبة له والوثيقة التقنية

 
 موجز التقليل  

آب/أغسطس  4إىل  2اعتمدت جلنة اخلرباء، يف دورهتا السابعة املعقودة يف نيويورك يف الفرتة من  
فيــه عن تقــدي لــا للمنظمــات الــدولــة املعنيــة بــاملعــايري على دعمهــا الــذي أع بــت  7/113، املقّ ر 2017

الدولية، وأشــــــارت إىل إســــــهامات  املكانية اجلغ افية قيِّمة يف جمال املعايري أعمال من به تقو  املتواصــــــل وما
 التكاملوحتقيق  املســـــــــــــــتدامة التنمية لذه املنظمات يف توفري املعايري اجلغ افية املكانية دعما لتنفيذ ألدا 

 املقرتحة االســــــتقصــــــا ية املكانية. ورّحبت اللجنة بالدراســــــة اجلغ افية واملعلومات اإلحصــــــا ية بني املعلومات
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 املعنية املنظمات والوثيقة املصــاحبة له، والحظت تشــجي  املعايري دليل وحتديث اســتع ا  ملســألة النظ  يف
 الدولية. املكانية اجلغ افية املعايري وض  املعايري على مشاركة الدول األعضاء يف عمليات بوض 

ا وحتديلا للدليل املتعّلق بوضــــ  املعنية ويتضــــّمن تق ي  املنّظمات   يف املعايري بدور املعايري اســــتع اضــــا
املكانية، وللوثيقة الّتقنية املصـــــــــــــــاحبة له، وكذلك أفكاراا متعّمقة بشـــــــــــــــأن اعتماد  اجلغ افية املعلومات إدارة

العاملي، ونتا َج لامة مســــــتقاة من الدراســــــة االســــــتقصــــــا ية الي ج   تعميمها على  املعايري على الصــــــعيد
 عن تفاصــــيل التق ي  أيضــــا على الدول األعضــــاء وعلى املنظمات ذات الصــــلة والدوا   القطاعية. وينطوي

 املكانية اجلغ افية باملعايري املعين الّتعاون بني الف يق العامل املعين مبجال اإلحصـــــــــــاءات التاب  ل حتاد جهود
املكانية، ومنها على ســــــــــــــبيل امللال  واجلغ افية اإلحصــــــــــــــا ية املعلومات بتكامل املعين اخلرباء وف يق املفتوحة

 على جمايل املعلومات اجلغ افيا املتبادلة بالفا دة ســــــــــــتعود الي الشــــــــــــا عة، واملف دات املعايري جهود تنســــــــــــيق
 .واملعلومات اإلحصا ية املكانية

 


