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جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافيـة  
 املكانية على الصعيد العاملي

 الدورة الرابعة
 4102آب/أغسطس  8-6نيويورك 
 *من جدول األعمال املؤقت 8البند 

تنفيذ واعتماد معايري من أجل الـدوارر العامليـة   
    املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانية

ــل الـــدوارر العامل     ــة باملعلومـــات  تنفيـــذ واعتمـــاد معـــايري مـــن أجـ ــة املعنيـ يـ
 املكانية اجلغرافية

 
 مذكرة من األمانة العامة  

  
تتشرف األمانة العامة بـن  توجـن ن ـر جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة            

ــذي ا ــترك   ي    ــر ال ــى الصــعيد العــاملي ير التيري ــة عل ــو    املكاني عــدادك كــل مــن االفــاد املفت
واملن مــة    التابعــة للمن مــة الدوليــة لتوقيــد امليــاييس  400للجغرافيــا املكانيــة واللجنــة التينيــة  

اهليدروغرافية الدولية، وهو متا  باللغة الـ  قـدهب  ـا فيـى علـى املوقـك الشـبكي للجنـة اخلـرباء          
(http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنـــــة اخلـــــ .) رباء مـــــدعوة ير اعقااـــــة علمـــــا

ــة        ــة باملعلومــات اجلغرافي ــة املعني ــدوارر العاملي ــا بشــن  مســتيبل ال ــالتيرير واععــراب عــن آرارن ب
 املكانية، مبا   ذلك اعتماد وتنفيذ معايري جغرافية مكانية أساسية.
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 موجز التيرير  
، أ ــارت اللجنــة،  4101  الــدورة اللاللــة للجنــة اخلــرباء، املعيــودة    و /يوليــن        

التابعـة للمن مــة   400، ير درجـة التعــاو  الو يـ  بــن اللجنـة التينيــة    1/016مبوجـ  امليــرر  
الدولية لتوقيـد امليـاييس واالفـاد املفتـو  للجغرافيـا املكانيـة واملن مـة اهليدروغرافيـة الدوليـة،          

اجـة ير املشــاركة  و ـددت علـى أةيــة املعـايري مــن أجـل تبــادل البيانـات علــى  ـو فعــال وا       
الكاملة من الدول األعضـاء   وعـك املعـايري واـوإا. يعـافة ير ذلـك، أكـدت اللجنـة أةيـة          
تنفيذ واعتماد معايري عمن األار اليانونيـة والسياسـاتية الوانيـة، وأ ـارت ير قاجـة البلـدا        

  تلـك اجلنـود. والبـت اللجنــة    الناميـة ير ا صـول علـى الـدعم مـن هيوـات توقيـد املعـايري         
األمانــة العامــة أ  توااــل العمــل مــك هيوــات توقيــد املعــايري والــدول األعضــاء وأ  تيــدهب     ير

 تيريرا عن ذلك ير اللجنة.
ويرمــي التيريــر املشــترك ير ياــ ا واعــعي السياســات ومــديري الــربام    الــدول      

ــتاداهب املعــايري اجلغرافيــة امل      ــتلمار فينــا، ويصــ  فوارــد     األعضــاء علــى قيمــة اس كانيــة واالس
استاداهب املعايري اجلغرافية املكانية املفتوقة لتحيي  األهداف املتعلية بالتوقيد وتبـادل البيانـات   

 .واليابلية للتشغيل املتبادل
 


