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جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة  
 املكانية على الصعيد العاملي

 الدورة الرابعة
 4102آب/أغسطس  8-6نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 
حتديــد مواعــيب البيانــات اجلغرافيــة املكانيـــة     

    األساسية العاملية 
 حتديد مواعيب البيانات اجلغرافية املكانية األساسية العاملية    

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
تتشرف األمانة العامة بأن توجه عناية جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة         

ــن حتد     ــا ع ــى الصــعيد العــاملي ها تنرير  ــة عل ــة املكانيــة     املكاني ــات اجلغرافي ــد مواعــيب البيان ي
األساسية العاملية، الذي ميكن االطالع عليه باللغة املنـد  اـا فحسـو عوقـب جلنـة اخلـرباء علـى        

ــت    ــبكة ارنترنـ ــدعوة ها أن   http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlشـ ــرباء مـ ــة اخلـ (. وجلنـ
ملضـي قـدما م معاجلـة املسـائ  املتصـلة      حتيط علمًا بالتنرير وأن تعرب عن آرائها بصدد سـب  ا 
 عواعيب البيانات اجلغرافية املكانية األساسية العاملية.

 
 

 * E/C.20/2014/1. 
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 موجز التنرير  
، م قائمـة  4104نظرت جلنة اخلرباء، م دورهتا الثانية اليت عنـدت م آب/أغسـطس     

بلـة. ومـن بـ     أعضاء مجعها واليت ينبغي معاجلتـها م السـنوات املن   من املسائ  اليت تولت دول
االتفــاع علــى اموعــات بيانــات ارســناد  املسـائ  األساســية املدرجــة م تلــة اجملموعــة مســألة 

العاملي األساسية املنسمة حسو مواعـيب معينـة وهعـداد ا. وقـد ارتنـي أن وـة فتـوة مسـتمرة         
ــوط  وارقليمــي        ــن الصــعيد ال ــى كــ  م ــات عل ــى هدارة املعلوم ــدرات عل ــد الن م جنــات توحي

املي تتمثــ  م عــد  االتفــاع علــى قائمــة مــن اموعــات بيانــات ارســناد العــاملي املنســمة   والعــ
حســو مواعــيب معينــة تكــون متاحــة بســهولة ور يــة. وهبــرااا للموعــوع،  صــ  املنتــد    

، الـذي عقنـد   الرفيب املستو  الثاين املع  بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي
ــن    ــرة م ــت التحــديات م  ”، دورة 4102شــباف/فرباير  6ها  2م الدوحــة  ــالل الفت تناول

وأكد هعالن الدوحة املتعلق بتحنيق تنـد   ‘‘. وعب اموعات بيانات ارسناد العاملي األساسية
درة عـن  م هدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصـعيد العـاملي، و ـو الوةينـة اخلتاميـة الصـا      

املنتــد ، أةيــة االتفــاع علــى قائمــة مــن اموعــات بيانــات ارســناد العــاملي األساســية املطلوبــة 
لدعم أنشطة التنمية املستدامة ع  الصعيد العاملي، والعم  معا صوب هعداد اموعات بيانـات  

 ارسناد العاملي األساسية املذكورة وحتسينها وصوهنا.
ت األساســية عــن مواعــيب البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة وينــد  التنريــر وصــفا للمعلومــا  

األساسية العاملية ومد  احلاجة هليها، ويعرض أمثلة على الصـعيدين الـوط  وارقليمـي تسـاعد     
 على توفري املعلومات الكفيلة باملضي قدما والتوجيه الالا  م  ذا الصدد.

 


