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 بتوحيؤؤحل مؤمتر  اممؤا احتةؤؤحلا ا ؤادي ععؤؤ  اح ؤي

 اممساء اجلغ افية
 ٢٠17آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 )ب( و )ج( من جدول األعمال املؤقت* 1٢البند 
 اء احواقع اجلغ افية وم امجها: إداراؤؤؤؤات أمسؤؤؤؤات بيانؤؤؤؤؤؤملف

 اتؤؤؤؤؤات البيانؤؤؤل البيي؛ وخحلمؤؤا للتعغيؤؤات وقابليتهؤؤؤالبيان

    واحنتجات )مثل اح اجا وخحلمات اإلنرتنت( والتطبيقات
ت هؤؤحل قاعؤؤحلا بيؤؤاات اممسؤؤاء اجلغ افيؤؤة ونعؤؤ اا ا اةيالؤؤل ام ا ؤؤية للبيؤؤاات   

 احكانية امحانية
 

 **موجز  
يف أملانيــــا، اــــ ع ا مجــــاع عمــــمل عيــــأل امل مومــــا  املت م ــــو تأل ــــا  ا   ا يــــو لم ديــــد مــــن نــــوا    

وأصــ   نــمن قاعــدة  ٢5٠ ٠٠٠: 1البيــا   )الطبوغ ا يــو( املوجلــو الــإ  ســتند مي قــو ج رقمــ  قــدر  
. ومــن لــنل عناصــ  نــد ة  نمجــ   لــا قاعــدة البيــا   “األ ــا  ا   ا يــو ألملانيــا”بيــا   واةــدة ب نــوا  

هــ، ، يــتم وصــت مــدلن  األ ــا  الــإ  تاــمنلا قاعــدة البيــا   مبابــ ة  اميــأل قواعــد البيــا   والنــوا   
ــــو ل  ــــم ا ــــ ا   و  ــــا    ــــو عمــــم ا يو يســــيا. وةاليــــالــــإ  و  هــــا الواالــــو ااخلا ي ا،  تاــــمن قاعــــدة البي

ا ــم بم ــا  األقميـــا  ال)ــوربيو )ال ميــا والســـمجممل(  1 3٠٠مــدلت،  ــا يف  لــ  أا ـــ  مــن  16٠ ٠٠٠
والمج يزيو والداقارايو. وُياطمأل  لام م ارة و  لـد قاعـدة البيـا   يف   انرمجـور  أم مـن، بينمـا يـتم  يسـ  

جم ا   ا يو( عن ط يق امل از الوطين لمبيا   ا   ا يو التـابأل لمواالـو ااخلا يـو يف لدما  اإلنرتنت )امل ا
 (.www.geodatenzentrum.deايبزيغ )انظ  

   بيـــا   وُ ســـت دم يف الوقـــت ا انـــ  دموعـــو قاعـــدة بيـــا   األ ـــا  ا   ا يـــو مـــن أجـــت  ـــو  
، جـــ   املوا مـــو بـــن ٢٠15األ ـــا  ا   ا يـــو يف اايااـــت األ ا ـــيو لمبيـــا   املرانيـــو األملانيـــو. ويف عـــام 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
جيورجيو زا شيدو، ويورغن  ربا او، و اندرا ن ينغ، والشـ بو الناط ـو تاولنديـو واألملانيـو، وهـو  -أعد الت  ي  الرامت بي   ** 

تلم ـــو الـــإ  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlمتــاع عمـــمل املوقـــأل الشــبر  التـــا : 
 .E/CONF.105/40/CRP.40قدم لا    ، خلت رمز الوثي و 

https://undocs.org/ar/www.geodatenzentrum.de
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/40/CRP.40
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بيا   األ ا  ا   ا يو وقواعد التنمجي، املت م و تلتش يت البيين جملموعا  ولدما  البيا   املرانيو )أع 
األول( يف البنيــو األ ا ــيو لمبيــا   ا   ا يــو املرانيــو يف  خلديــد البيــا   ةســء األ ــا  ا   ا يــو )امل  ــق

((. وةسء ا دول الزمين ا اص بتمـ  البنيـو، لـن يُطمـء INSPIREاجملموعو األوروبيو )الرممو املمجتاع: 
  .٢٠17مي البمدا  األعاا  يف ااخلا  األورويب خل يق املوا مو بدورها ما حبمول عام 

ودموعـــو بيــــا   األ ـــا  ا   ا يــــو ا اصــــو تلواالـــو ااخلا يــــو ل  ــــم ا ـــ ا   وعمــــم ا يو يســــيا  
)املمت مــــــــــــــــو لمبنيــــــــــــــــو األ ا ــــــــــــــــيو املشــــــــــــــــار مليلـــــــــــــــــا( متاةــــــــــــــــو عــــــــــــــــرب بوابــــــــــــــــو البيــــــــــــــــا   األوروبيـــــــــــــــــو 

(http://www.europeandataportal.eu/de ـــــا   الوصـــــمجيو املســـــتمدة مـــــن (. و تاـــــمن هـــــ،  البوابـــــو البي
 م موما  ال طاع ال ام املتوا  ة يف البمدا  األوروبيو.
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