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الجغرافية  لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات
 المكانية على الصعيد العالمي

 الدورة الثامنة
 2018آب/أغسطس  3-1نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 
الجغرافية المكانية  تحديد الفئات المواضيعية للبيانات

    العالمي الصعيد األساسية على
تحديد الفئات المواضيييييييييييعية للبيانات الجغرافية المكانية األسيييييييييياسييييييييييية على   

 العالمي الصعيد
  

 مذكرة من األمانة العامة  
تتشـــــــــة ا األمانب التامب  ان توج جل انتباا  نب ايةاب املتنيب  لوارة املتروماة ا كةاييب امل انيب عر   

تجل الرجنب اإلقريميب ملباورة األمم املتحدة إلوارة املتروماة ا كةاييب  الصـــــــــــــــتيد التاملذ    الت ةية ال   أعد 
أورو ا  اســـــــــم يةي  ا التامل املت   الضياة املوايـــــــــيتيب لربياناة ا كةاييب  -امل انيب عر  الصـــــــــتيد التاملذ 

اب عر  ه ا الت ةية امل انيب األســاســيب عر  الصــتيد التاملذ  وط ن ا املو ع املوقك الشــب ذ لرجنب اية 
(  والّرجنب /http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session الركب اليت ُقد م هبا ي ط )

مدعّوٌة    اإلحااب عرما  الت ةية و     داب رأي ا ع الّت دم احملةز ع حتديد املوايــــــــــيك الةايســــــــــيب لربياناة 
  ا كةاييب امل انيب عر  الصتيد التاملذ
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 موجز التقرير  
آب/أغسطس  4    2اعتمدة  نب ايةاب، ع وورهتا السا تب املت ووة ع نيويورك ع الضرتة من  
ال   أقّةة مبوجبجل ال اامب الدنيا امل رتحب لرموايـــــــيك الةايســـــــيب لربياناة ا كةاييب  7/104، امل ّةر 2017

لرتةض امل ّدم من الرجنب اإلقريميب ملباورة األمم املتحدة امل انيب عر  الصــتيد التاملذ، وأعة ت عن وعم ا 
أورو ا  شــان مواةــرب يــبط امل يد من التضاةــيل  - إلوارة املتروماة ا كةاييب امل انيب عر  الصــتيد التاملذ

ل ل مويــــوو من املوايــــيك، وويــــك لطط لررتويد لر اامب الدنيا امل رتحب وجتر ا متةويب وم بولب ومطب ب 
 ل والل الدوااة األوسك نطاقا، مبا ع ذلك األوساط غري املتنيب  املتروماة ا كةاييب امل انيب  ش ل أيض
وتتةض الرجنـــــب اإلقريميـــــب األورو يـــــب، ع ت ةيةهـــــا، اإلجةاباة اليت ا ـــــ هتـــــا ع  ـــــال الن وض  

د التاملذ  وتتناول أيضــا  األعمال املتتر ب  تحديد املوايــيك الةايســيب لربياناة ا كةاييب امل انيب عر  الصــتي
 الوةــــا مشــــارات ا مك الرجان اإلقريميب األلة  وأيةقب التمل املتنيب التا تب عا، وتضاعر ا مك ســــااة أيةقب 
التمل التا تب لرجنب ايةاب، واملن جيب املتبتب ع ذلك، وعمريب ا ســــــتتةاض اليت قامت هبا من أجل ويـــــك 

تضـــــمن الت ةية مرلصـــــاة لانشـــــطب اليت ايـــــطرك هبا الضةي  توةـــــيضاة عاليب املســـــتو  ل ل مويـــــوو  وي
التامل من أجل الرتويد ع ا املوايــــــــــــــيك والل األوســــــــــــــاط املتنيب  املتروماة ا كةاييب امل انيب وغريها من 
األوســــــــــــاط، مبا ع ذلك حر اة التمل املني مب ع أيةي يا واألنشــــــــــــطب الرتو يب املنض ة يــــــــــــمن الضتالياة 

 الت ةية أيضا توةياة  شان ايطواة امل برب اليت رمبا توّو  نب ايةاب أن تنية يي ا األلة   ويتضمن 


