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 جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية
 املكانية على الصعيد العاملي

 الدورة اخلامسة
 ٢٠١5أغسطس /آب 7-5 نيويورك،

 **من جدول األعمال املؤقت ١٠ البند
وضــب بيــا  عــن املبــاده التوجيريــة امل ــتر ة 

    بإدارة البيانات اجلغرافية املكانية املتعلقة
ــات          ــإدارة البيان ــة ب ــة امل ــتر ة املتعلق ــاده التوجيري ــن املب ــا  ع وضــب بي

 اجلغرافية املكانية
 

 مذ رة من األمانة العامة  
 

ناية جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة       تت رف األمانة العامة بأ  توجه ع 
ق العامـ  املسـؤول عـن وضـب بيـا       املكانية علـى الصـعيد العـاملي ال التقريـر الـذي أعـدي ال ريـ       

املباده التوجيرية امل تر ة، وهو متاح باللغة اليت قدم هبا فقط على املوقـب ال ـبكي للةنـة     عن
وجلنــة اخلــرباء مــدعوة ال أ  مــيط علمــا  .(http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlاخلــرباء  

بــالتقرير وأ  تقــر البيــا  عــن املبــاده التوجيريــة امل ــتر ة املتعلقــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة  
 .املكانية، هبدف احالته ال اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادي
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 موجز التقرير

/ آب 8ال  6نيويـورك يف ال تـرة مـن    قـدت يف  ، اليت ُعيف الدورة الرابعة للةنة اخلرباء 
ــة املقــرر ٢٠١4 أغســطس ــذي أعــدي    4/١٠7 ، اختــذت اللةن ــالتقرير ال ــه ب ــت في ــذي رحب ، ال

والحظت جلنة اخلرباء توافق اآلراء القـوي   .ال ريق العام  وأقرت اختصاصاته وبرنامج أن طته
عضاء على مواصـلة النظـر يف املبـاده    ب أ  املباده التوجيرية بني أعضائرا وشةعت الدول األ

وعـووة علـى كلـ ،     .املوصى هبـا وتقـدت تعليقـات تتـيا قيـام اللةنـة بصـق  املبـاده واقرارهـا         
طلبت جلنة اخلرباء أ  يقدم ال ريق العام  بيانا ختاميا عن املباده التوجيريـة امل ـتر ة رقـراري    

 .يف دورهتا املقبلة
ــدول األعضــاء       ــيت أجريــت مــب ال ــة االست ــارية واملــداوالت ال ــر العملي ويصــا التقري

ــاده          ــيا املب ــن أجــ  صــق  وتنق ــة م ــدورة الرابع ــذ ال ــة من ــة املكاني ــات اجلغرافي وخــرباء املعلوم
 ـــتر ة يف التقريـــر لكـــي تقـــري ويـــرد البيـــا  اخلتـــامي عـــن املبـــاده التوجيريـــة امل  .التوجيريـــة

 .اخلرباء جلنة
 

 


