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1.  Summary  

This report summarizes the activities carried out by the Regional Committee of United 

Nations Global Geospatial Information Management for Arab States (UN-GGIM: Arab 

States) since the last report presented to the Seventh Session of United Nations 

Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), held 

in New York in August 2017.  

2.  Introduction  

The members of UN-GGIM: Arab States have been actively working together in order to 

develop this fledgling body. They have obtained active support and patronage from 

their respective governments and the main government bodies or associations 

responsible about geospatial information in their respective countries. To this effect 

there has been one plenary meeting of the member states during this period. The four 

working groups (WGs) have also continued their activities, the details of which are 

presented in Section-4. 

3.  Objectives  

The UN-GGIM: Arab States plays its role as the formal Arab chapter of the UN-GGIM 

initiative with the core objective of coordinating, facilitating and enhancing the regional 

cooperation in the realm of geospatial information management as well as cooperating 

with other regional and international entities for promoting best practices in geospatial 

information management in the region.   

4.  Activities  

The following table for the activities of UN-GGIM: AS during the aforementioned period: 

Activity Date Location 

7th session of UN-GGIM Side meeting Aug - 2017 USA, New York 

5th UN-GGIM: Arab States Plenary Feb – 2018 Oman, Muscat 

Working Groups meetings Feb – 2018 Oman, Muscat 
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The following sub-sections describe the activities mentioned in the above table in more 

detail. 

4.1. 7th session of UN-GGIM Side meeting  - New York 2017 

1. The main objective of this meeting was to give an overview of the activities of 

the Working Groups that were established following the inaugural Session of 

their regional Committee. The participants in the meeting will discuss and 

agree on the dates of the next fifth meeting of the Committee. The report of  

the meeting is present in Annex-1 . 

 

4.2. UN-GGIM: Arab States Fifth Plenary Meeting - Oman 2018 

2. The fifth meeting of member states was held in Oman from 19st to 21rd February 

2018. It was attended by fifty-five representatives of thirteen Arab countries: 

People’s Democratic Republic of Algeria, Kingdom of Bahrain, Arab Republic of 

Egypt, State of Kuwait, Kingdom of Jordan, Lebanese Republic, Kingdom of Morocco, 

Sultanate of Oman, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of the Sudan, 

Republic of Tunisia, and United Arab Emirates. 

3. It was also attended by a representatives of GCC Statistical Forum, Co-Chairs UN-

GGIM, UN-GGIM Secretariat, World Bank, ESCWA, and international experts was 

invited to support the Arab Status work groups. 

4. Oman’s National Survey Authority hosted as well as organized this plenary, in 

collaboration with the UN-GGIM Arab States secretariat.   

5. Detailed report about the Plenary is present in Annex-2 . 

6. Each of the four UN-GGIM: Arab States WGs organized workshops during this 

plenary that was attended by the invited subject matter experts. The experts 

advised the working groups on matters pertaining to their respective areas of focus 

https://gccstat.org/en/about/news/riyadh-announces-14recommendations
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in the form of presentations, discussions and analysis. The results of these 

workshops are documented in Annex-1. Additionally, there were sessions where the 

participants shared their experiences in the field of geospatial information 

management. 

7. The main objective of this Plenary was to further the development of a general 

framework for the member states to support the future program for all the WGs so 

as to facilitate the obtainment of the expected deliverables from this body.  

 

 

4.3. Working Group meeting - Fifth Plenary Meeting - Oman 2018 

During the fifth meeting, working groups have a side meeting, the meeting details as 

follow:  

4.3.1. Meetings of WG1 (Institutional Arrangements, Legal, Policy, Awareness, and 

Capacity Building) 

Oman – February 2018: Meetings for WG1 were conducted during the Fifth UN-GGIM: 

Arab States meeting held in Oman in Feb – 2018. WG1 has produce the annual progress 

report, and The Roadmap for implementation (High level plan) which includes 4 

objectives, Objective1: Institutional Arrangement, Objective2: Legal & Policy Issue, 

Objective 3: Awareness Raising & Capacity Building, Objective4: Communications. The 

plan was circulated to all members for their feedback before approval. (Annex3)  

4.3.2. Meetings of WG2 (Fundamental Data and Geospatial Standards)  

Oman – February 2018: The meetings for WG2 were conducted during the fifth UN-

GGIM: Arab States meeting held in Oman in Feb – 2018, the members has produce the 

annual progress report, then they present their thoughts about establishing Arab Geo-

Portal and what is the technical requirements, also the members present the progress 

of preparing the Arab Geospatial Data Dictionary.  (Annex4) 
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4.3.3. Meeting of WG3 (Geodetic Reference Frame) 

Oman – February 2018: Meetings for WG3 were conducted during the fifth UN-GGIM: 

Arab States meeting held in Oman in Feb – 2018. 

The WG3 members discussed the approaches for the implementation of the work plan, 

and the establishment of the ARABREF (Arab Geodetic Reference Frame), which include 

two phases, Phase1: GNSS data analysis to build the geometric part of ARABREF (Proof 

of Concept), Phase2: physical geodesy data analysis of ARABREF vertical network (e.g. 

Goid, gravity, leveling, tide, gauges). (Annex 5) 

Members follow-up of the recommendations and actions items of WG3 meetings held in 

Riyadh (Nov.2016) & Doha (Feb.2017). 

Members reviews the progress made by each member state of: 

- Setup of ARABREF Data & Analysis Centers 

- CORS stations part of the ARABREF network. 

- Capabilities in GNSS processing, with some numerical example if available.  

The technical specification documents for Data & Analysis Centers was established and 

circulated to WGs members. 

 

4.3.4. Meetings of WG4 (Integration of Geospatial and Statistical Information) 

Oman – February 2018: Meetings for WG4 were conducted during the fifth UN-GGIM: 

Arab States meeting held in Oman in Feb – 2018. WG1 discuss the annual progress 

report, then present the questionnaire results which will help to identify the current 

status / availability of the statistical data and geographical information in the member 

countries. (Annex 6). 
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4.4. Fifth Plenary meeting recommendations (Oman, Feb. 2018) 

Below are the recommendations that were circulated to all members: 

REC-1-Oman: An Approval to start the Arabic Geodetic reference frame Project with 

participation of People’s Democratic Republic of Algeria, Kingdom of Jordan, Kingdom of 

Morocco, Sultanate of Oman, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, and Republic of 

Tunisia. To be joined by other member states as soon as they are ready.  

REC-2-Oman: An Approval to start the first version of the Arab Geo-Portal, with 

participation of People’s Democratic Republic of Algeria, Arab Republic of Egypt, 

Kingdom of Jordan, Kingdom of Morocco, Sultanate of Oman, State of Qatar, Kingdom of 

Saudi Arabia, Republic of the Sudan, and Republic of Tunisia. To be joined by other 

member states as soon as they are ready. 

REC-3-Oman: Request for Approval upon Arabic Data Dictionary through 8th UN-GGIM 

sessions (Aug.2018), Republic of Tunisia will prepare the first draft to be reviewed by 

Members.   

REC-4-Oman: Adopting a road network layer for data sharing in the first draft of the 

Arab Geo-Portal, through the Web Services. Saudi Arabia will provide hosting services. 

REC-5-Oman: Urging all Arab member states to participate in the Arab Geodetic 

Reference and the Arab Geo-Portal as soon as they are ready. 

REC-6-Oman: Review & Update the implementation plan for WG1 (Institutional 

Arrangements, Legal, Policy, Awareness, and Capacity Building) to be approved during 

8th UN-GGIM sessions (Aug.2018) 

REC-7-Oman: Nominate People’s Democratic Republic of Algeria, Kingdom of Morocco, 

Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Lebanon, and Arab Republic of Egypt, to represent 

UN-GGIM Arab States in  Subcommittee on Geodesy (formerly WG on Global Geodetic 

Reference Frame).  

http://ggim.un.org/UNGGIM-wg1/
http://ggim.un.org/UNGGIM-wg1/
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REC-8-Oman: Nominate Arab Republic of Egypt, State of Kuwait, and Sultanate of Oman, 

to represent UN-GGIM Arab States in Expert Group on the Integration of Statistical and 

Geospatial Information.  

REC-9-Oman: Provide support in second phase for WG4 work plan, through urged 

Member States to meet their requirements and support the integration of their work 

with Working Group 2. 

REC-10-Oman: Each WG’s Head provide a progress report to UN-GGIM: Arab States 

secretary before 31st May 2018, to be included into 8th UN-GGIM report (Aug.2018). 

REC-11-Oman: Urging all Arab member states to communicate with their delegation in 

UN to attend the 8th UN-GGIM session which will be held in New York (Aug.2018). 

REC-12-Oman: Urging all Arab member states to attend The Second UN World Data 

Forum in UAE (22-24 Oct.2018), and The United Nations World Geospatial Information 

Congress in China (19-21 Nov.2018). 

REC-13-Oman: Kingdom of Saudi Arabia is the candidate for hosting the 6th UN-GGIM: 

Arab States Plenary meeting, from 18-20 Feb. 2019.  

  

 

5. Next Plenary Meeting  

Kingdom of Saudi Arabia took the initiative to host the Sixth meeting of the Arab Committee of 

Experts of the United Nations for the Management of Geographical Information during 

February 2019. 
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6. Conclusion  

 The period since the submission of the last report in August 2017 has been that of well-

organized and sustained efforts by all the member states of UN-GGIM: Arab States to further 

the agenda of improved management of regional geospatial information. The four working 

groups have been active working on their respective mandates in an extremely cooperative 

manner. An Approval to start working in the Arabic Geodetic reference frame Project, first 

version of the Arab Geo-Portal and Arabic Data Dictionary. 
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Annex – 1: Meeting Notes of the 7th session of UN-GGIM Side meeting in New 
York, August 2017 (Arabic) 

Annex – 2: Meeting Notes of the Fifth UN-GGIM: Arab States Meeting in 
Oman, February 2018 (Arabic) 

Annex – 3: WG1 Working Plan  

Annex – 4: WG2 Progress Report (Arabic) 

Annex – 5: WG3 Progress Report (Arabic) 

Annex – 6: WG4 Progress Report (Arabic) 
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Annex – 1: Meeting Notes of the 7th session of UN-GGIM Side meeting in New 
York, August 2017 (Arabic) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اجتُاع تكسٜس 

 اجلػساف١ٝ املها١ْٝد٠ إلداز٠ املعًَٛات ج١ٓ ايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتحًيا

االجتُاع ايطابعخالٍ   

 يًج١ٓ خربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعامل١ٝ

 

 ايٛالٜات املتحد٠ االَسٜه١ٝ،  ْٜٝٛٛزى

 ّ 2017اغططظ  2

 

 



 

 

 

 

 

 غهس ٚتكدٜس

يهٌ َٔ ضاِٖ يف إعداد ٖرا ايتكسٜس عٔ االجتُاع  ٚايتكدٜس ّ خبايص ايػهسْتكد

 اجلػساف١ٝ املها١ْٝد٠ إلداز٠ املعًَٛات يًج١ٓ ايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتح اجلاْيب

يًج١ٓ خربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ خالٍ االجتُاع ايطابع ّ، 2/8/2017بتازٜذ املٓعكد 

 .ايٛالٜات املتحد٠ األَسٜه١ٝ،  ْٜٝٛٛزىيف  ١ايعاملٝ َٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝاملعً

 

 

 

 

 األَا١ْ ايعا١َ

 اجلػساف١ٝ املها١ْٝايًج١ٓ ايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات  

 ايسٜاض، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

   aunggimas@gcs.gov.sايربٜد االيهرتْٚٞ :

 

  as.org-ggim-http://www.un:املٛقع االيهرتْٚٞ 

mailto:unggimas@gcs.gov.sa
http://www.un-ggim-as.org/


 

 

 

 َكد١َ

 أٖداف اإلجتُاع

ضتتا ايعُتتٌ بايًجٓتت١ ايعسبٝتت١  ٚفتتسم ايعُتتٌ َٓتتر االجتُتتاع ايطتتادع     اضتتتعساض

يًجٓتت١ ختتربا٤ األَتتِ املتحتتد٠ إلداز٠ املعًَٛتتات اجلػسافٝتت١ املهاْٝتت١ ايعاملٝتت١ يف       

ّ، ٚنتتريو َٓاقػتت١ االضتتتعدادات يالجتُتتاع اخلتتاَظ يًجٓتت١  2016طتتطظ أغ

 ّ.2018ايعسب١ٝ ٚايرٟ ضٝعكد مبػ١٦ٝ اهلل تعايٞ يف ضًط١ٓ عُإ فرباٜس 

 

 احلضٛز

،   َصتس  ،عسبٝت١ ٖتٞ :  اجلصا٥تس     دٍٚ (8)َػتازنا  َتٔ    (21)حضس االجتُاع 

املًُهتتتت١ ايعسبٝتتتت١  قطتتتتس، فًطتتتتط ،، ، ضتتتتًط١ٓ عُتتتتإاملػتتتتس ، ايهٜٛتتتت 

د٠ إلداز٠ املعًَٛتتتتتات جلٓتتتتت١ ختتتتتربا٤ األَتتتتتِ املتحتتتتتْٚا٥تتتتتس ز٥تتتتتٝظ  ،يطتتتتتعٛد١ٜا

َسفتتل قا٥ُتت١ احلضتتٛز يف املًحتتل ) ضتتهستازٜتٗا َٚتتدٜس َهاْٝتت١ ايعاملٝتت١اجلٝٛ

 .(2زقِ 

 

 

 

 



 

 

 

 االفتتاح

بٓتتدز املطتتًُاْٞ أَتت  عتتاّ ايًجٓتت١ ايعسبٝتت١ ز٥تتٝظ ٚفتتد   /ضتتعاد٠ ايتتدنتٛز قتتدّ

ِ املتحتد٠  ظ ايًج١ٓ ايعسب١ٝ خلتربا٤ األَت  ز٥ٝاملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ْٝاب١  عٔ 

َعتايٞ ايتدنتٛز عاتدايعصٜص بتٔ ابتساِٖٝ      إلداز٠ املعًَٛات اجلػسافٝت١ املهاْٝت١   

أعتس  عتٔ   ، نُتا  زحتس فٝٗتا بتايٛفٛد املػتازن١ يف االجتُتاع     ايصعس ن١ًُ 

يفتتسم ايعُتتٌ ايفٓٝتت١ بايًجٓتت١ عتتٔ َتتا ا انتتاشٙ ختتالٍ ايطتت١ٓ     غتتهسٙ ٚتكتتدٜسٙ 

ٌ فسٜل يدٜ٘ خط١ عٌُ متهٓ٘ َتٔ قكٝتل االٖتداف    املاض١ٝ حبٝح اصاح ن

 املسج٠ٛ يًج١ٓ.

محٝد اٚقاضٞ ْا٥س ز٥ٝظ ايًجٓت١ ايعسبٝت١ نًُت١ غتهس فٝٗتا       /ثِ قدّ ايطٝد

 ٚ حطتتٔ االعتتداد ٚايتٓ تتِٝ األَاْتت١ ايعاَتت١ عًتت٢ ايتتدٍٚ االعضتتا٤ عًتت٢ احلضتتٛز 

املسجتتتع اجلٝٛدٜطتتتٞ ٚأُٖٝتتت١   (3ايعُتتتٌ ) ٚاضتتتتعسض خطتتت١ ضتتتا عُتتتٌ فسٜتتتل  

 ٝع ايدٍٚ االعضا٤ بتٓفٝر خط١ ايعٌُ.َػازن١ مج

ضتهستاز١ٜ جلٓت١ ختربا٤    َتدٜس  ضتتٝفإ ضهٜٛٓفٝطت     /ايطتٝد بعد ذيتو قتدّ   

ن١ًُ غهس فٝٗا ايًجٓت١   االَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلَٝٛها١ْٝ ايعامل١ٝ

ايعسبٝتتت١ عًتتت٢ أدا٥ٗتتتا اجلٝتتتد ختتتالٍ ايفتتترت٠ املاضتتت١ٝ ٚحتتتجِٗ عًتتت٢ احلضتتتٛز          

ختربا٤ االَتِ املتحتد٠ إلداز٠ املعًَٛتتات     يكادَت١ يًجٓت١  ٚاملػتازن١ يف ايفعايٝتات ا  

تتتِٝ تسٜٓتتٛز ْا٥تتس  /ايطتتٝد ثتتِ زحتتسبدٚيتت١ املهطتتٝو،  اجلَٝٛهاْٝتت١ ايعاملٝتت١

ايعاملٝتتت١  َهاْٝتتت١د٠ إلداز٠ املعًَٛتتتات اجلٝٛختتتربا٤ األَتتتِ املتحتتت  ز٥تتتٝظ جلٓتتت١  



 

 

نُا دعا ايدٍٚ األعضتا٤ ياترٍ   ، ايًج١ٓ ايعسب١ٝ دٚزأ١ُٖٝ بَٖٓٛا  باحلضٛز، 

  ٜد َٔ ايدعِ يًج١ٓ حت٢ تٛانس َجٝالتٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل.َص

 

 ضتعساض َٛجص ملٓاقػات االجتُاع ا

جتدٍٚ أعُتاٍ االجتُتاع عًت٢      عسض ايطٝد/ عاصِ ايػاَدٟ َٔ األَا١ْ ايعا١َ

ثتِ اضتتعسض ضتا ايعُتٌ يف ايفتسم ايفٓٝت١        (،1)َسفل يف املًحل زقتِ   األعضا٤

ألَتِ املتحتد٠ إلداز٠ املعًَٛتات اجلػسافٝت١     َٓر االجتُاع ايطادع يًجٓت١ ختربا٤ ا  

 .(3َسفل يف املًحل زقِ ) 2016ّاملها١ْٝ ايعامل١ٝ يف أغططظ 

ِ  ثِ طًا  األَا١ْ ايعا١َ َٔ زؤضا٤ ايفسم ايفٓٝت١  ًَدصتا  عتٔ األعُتاٍ /     تكتدٜ

هحتاى  اي /ايطتٝد  اضتعسض، حٝح خالٍ ايط١ٓ املاض١ٝ األْػط١ يفسم ايعٌُ

األطتس املسضطت١ٝ   ( 1ايعُتٌ ) ز٥تٝظ فسٜتل   ْا٥تس   ٝت١ املًُه١ املػسبَٔ   َصطف٢

اجيتاشا  عتٔ خطت١     ٚايتٓ ُٝات ايكاْٜٛٓت١، ٚايطٝاضتات ٚايتٛعٝت١ ٚبٓتا٤ ايكتدزات     

 ٍ ٟ   /ايطتٝد ، ثتِ قتدّ   عٌُ ايفسٜتل االٚ ز٥تٝظ  ْا٥تس   قطتس َتٔ دٚيت١    ذلُتد املتس

ًَدصتا  عتٔ    اياٝاْات اجلػسافٝت١ املهاْٝت١ األضاضت١ٝ ٚاملعتاٜا    ( 2)عٌُ ايفسٜل 

محٝتتتتتتتد أٚقاضتتتتتتتٞ َتتتتتتتٔ   /ثتتتتتتتِ قتتتتتتتدّ ايطتتتتتتتٝد  .ايفسٜتتتتتتتل ايجتتتتتتتاْٞاْػتتتتتتتط١ 

إطاز املسجع ( 3)عٌُ ايفسٜل ز٥ٝظ  ايدميكساط١ٝ ايػعا١ٝ اجلصا٥س١ٜ اجلُٗٛز١ٜ

ذلفتتتٛ   /قتتتدّ ايطتتتٝد ثتتتِاجيتتتاشا  عتتتٔ اْػتتتط١ ايفسٜتتتل ايجايتتتح،  اجلٝٛدٜطتتتٞ

تهاٌَ املعًَٛات اجلػسافٝت١   (4) عٌُايز٥ٝظ فسٜل َٔ ضًط١ٓ عُإ  ايعسميٞ



 

 

ت٢ً ذيو َٓاقػ١ َفتٛح١ ب  اشا  عٔ اْػط١ ايفسٜل، اجي اإلحصا١ٝ٥املها١ْٝ ٚ

 .االعضا٤ احلاضسٜٔ

 

 

  اخلاَظ يًج١ٓ ايعسب١ٝاالجتُاع 

  اخلتاَظ االجتُتاع   أند أَ  عاّ ايًج١ٓ ع٢ً أ١ُٖٝ احلضتٛز ٚاملػتازن١ يف  

ّ إ غتا٤ اهلل، عًت٢   2018فرباٜس  22-20خالٍ  َطكطيًج١ٓ ايعسب١ٝ مبد١ٜٓ 

 ايف١ٝٓ. يفسم ايعٌُإٔ تصاحا٘ اجتُاعات جاْا١ٝ 

 

 

 ايتٛصٝات

َٓتد٣ االَِ املتحد٠ ايدٚيٞ املػازن١ يف االعضا٤ ع٢ً  ايعسب١ٝ حح ايدٍٚ( 1

َدْٝت١ دبتٞ   يف   )The Second UN World Data Forum( ايجتاْٞ يًاٝاْتات   

 ّ.2018ايعسب١ٝ املتحد٠ انتٛبس  َازاتباال

املػتتازن١ يف املٓتتتد٣ اخلتتاَظ زفٝتتع    االعضتتا٤ عًتت٢  ايعسبٝتت١ ايتتدٍٚ حتتح ( 2

إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعامل١ٝ املطت٣ٛ يًج١ٓ خربا٤ االَِ املتحد٠ 

)GGIM High Level Forum-UN Fifth(     يف َدٜٓت١ املهطتٝو بايٛالٜتات

 ّ.2017املتحد٠ املهطٝه١ٝ ْٛفُرب 



 

 

 

 

َسنتتص  ضتضتتاف١ إلاملًُهتت١ ايعسبٝتت١ ايطتتعٛد١ٜ   َتتع األَاْتت١ ايعاَتت١   تٓطتتل (3

فسٜتتل ز٥تتٝظ بٝاْتتات اياٛابتت١ اجلَٝٛهاْٝتت١ ايعسبٝتت١ ايتترٟ ضتتتٓفرٙ دٚيتت١ تتتْٛظ   

، ٚيف حتتتاٍ اعتتتتراز  عُتتتٌ اياٝاْتتتات اجلػسافٝتتت١ املهاْٝتتت١ األضاضتتت١ٝ ٚاملعتتتاٜا   

دٚيت١ قطتس    تكتّٛ األَاْت١ ايعاَت١ بايتٓطتٝل َتع     املًُه١ ايعسب١ٝ ايطتعٛد١ٜ ضتٛف   

 .اياٝاْاتَسنص  إلضتضاف١

إىل ايتتدٍٚ األعضتتا٤ يًجٓتت١  خطتتا  َتتٔ َعتتايٞ ز٥تتٝظ ايًجٓتت١ ايعسبٝتت١ تٛجٝتت٘( 5

ٚاملطتتا١ُٖ يف تٓفٝتتر   ّ بػتتٗس يًُػتتازن١ 2018قاتتٌ اجتُتتاع َطتتكط   ايعسبٝتت١ 

، فٛا٥تتد ٚأٖتتداف املػتتسٚع  ٜتضتتُٔاملسجتتع ايعسبتتٞ املٛحتتد،  َػتتسٚع َتطًاتتات 

 .ٚاملعسف١ ٚاخلرباتٚأ١ُٖٝ ايعٌُ املػرتى، ٚتاادٍ اياٝاْات 

 يالجتُتاع اخلتاَظ يًجٓت١   تٛجٝ٘ ايدعٛات َٔ َعتايٞ ز٥تٝظ ايًجٓت١ ايعسبٝت١     ( 6

ّ اىل ايتتتدٍٚ 2017ّ يف بداٜتتت١ غتتتٗس ْتتتٛفُرب  2018فرباٜتتتس  22-20طتتتكط مب

 .األعضا٤ ايعسب١ٝ

( تسضتتٌ ايتتدٍٚ ايعسبٝتت١ األعضتتا٤ أرتتا٤ املػتتازن  يف االجتُتتاع اخلتتاَظ      7

 ّ.2017ّ قاٌ ْٗا١ٜ غٗس ْٛفُرب 2018فرباٜس  22-20يًج١ٓ مبطكط 

 

 

 

 



 

 

 

 اخلتاّ

يًحضتتٛز. االجتُتتاع بتكتتدِٜ ايػتتهس   أَتت  عتتاّ ايًجٓتت١ ايعسبٝتت١  ضتتعاد٠ اختتتتِ 

ايتترٟ  اخلتتاَظأعتتس  عتتٔ أًَتت٘ إٔ ًٜتكتتٛا دلتتددا  إ غتتا٤ اهلل يف االجتُتتاع      ٚ

َٛتتتات اجلػسافٝتتت١  ضتتتتعكدٙ ايًجٓتتت١ ايعسبٝتتت١ خلتتتربا٤ االَتتتِ املتحتتتد٠ إلداز٠ املعً   

 ثِ أعًٔ ختاّ أعُاٍ االجتُاع.  ،يف ضًط١ٓ عُإ املها١ْٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جتُاعاملًحل األٍٚ : جدٍٚ أعُاٍ ا

 د٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتح ايًج١ٓ

االجتُاع ايطابعخالٍ   

١يًج١ٓ خربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعاملٝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

سابع نلجنة خرباء الأمم املتحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية امؼامليةام  الاجامتع  

 انلجنة امؼربية ) اجامتع مغلق (
م2103اغسطس  2الاربؼاء   

ظهرا   311. – 03.1    

  
 

 امهدف

رباء الأمم املتحدة لإدارة املؼلومات فرق امؼمل منذ الاجامتع امسادس نلجنة خو  ؼمل ابنلجنة امؼربية غرض ثلرير ػىل سري ام

م، وكذكل مناكشة الاس تؼدادات مالجامتع اخلامس نلجنة امؼربية واذلي 2102اجلغرافية املاكهية امؼاملية يف أأغسطس 

 م21043س يؼلد مبشيئة هللا ثؼايل يف سلطنة غامن فرباير 
 

 جدول الاغامل
 

 دكيلة ( 01الافتتاح ) (0
الامني امؼام نلجنة امؼربية رئيس وفد )اململكة امؼربية امسؼودية /  لاميند3 بندر املس –افتتاح اجللسة •

 رئيس انلجنة امؼربية(
 امس يد محيد اوكايس انئب رئيس انلجنة امؼربية –لكمة  •
 امؼاملية اجليوماكهيةالامم املتحدة لإدارة املؼلومات  سكراترية جلنة خرباء سكوينفيست ستيفانامس يد –ملدمة  •

 دكيلة ( 01ثلرير انلجنة امؼربية امس نوي )  (2
 ػامص امغامدي ) الأماهة امؼامة نلجنة امؼربية ( –غرض ملخص مسري معل انلجنة امؼربية  •

 دكيلة ( 1.برامج فرق امؼمل امفنية )  (.
 رؤساء امفرق امفنية –هظرة ػامة غن امؼمل ابمفرق امفنية  •
 هلاش مفتوح •

 دكيلة ( 1.مناكشة امفؼاميات املس تلبلية )  (4
 م 2104الاجامتع اخلامس نلجنة امؼربية بسلطنة غامن فرباير  •
 خطط معل فرق امؼمل نلس نة املادمة •
 اخلالضة وامتوضيات  •

 

 ”اجامتع مغلق ل حيرضه الا املدغون اغضاء انلجنة امؼربية خلرباء الامم املتحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية“
 



 

 

 

 

 

 قا١ُ٥ املػازن :  ايجاْٞملًحل ا

 د٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝيًج١ٓ ايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتحاجتُاع ا

االجتُاع ايطابعخالٍ   

 يًج١ٓ خربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعامل١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١اجلٗ األرا٤ ايدٚي١ #

 / محٝد أٚقاضٞايطٝد .1 اجلصا٥س 1
 اجملًظ ايٛطين يإلعالّ اجلػساف١ٝ

 ْا٥س ز٥ٝظ ايًج١ٓ ايعسب١ٝ 

 ايطٝد٠ / غٝاّ اجلازف .2 مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ 2
ايٛفد ايدا٥ِ جلُٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ باألَِ 

 املتحد٠

 دٚي١ ايهٜٛ  3
 اإلداز٠ املسنص١ٜ يإلحصا٤ / حطٔ عادايػفٛزايطٝد .3
 اإلداز٠ املسنص١ٜ يإلحصا٤ عُس احملضازٟ/  ايطٝد  .4

 املًُه١ املػسب١ٝ 4

 ايهحاى َصطف٢/ ايطٝد .5
ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يًُحاف ١ ايعكاز١ٜ ٚ َدٜس 

 املطح ايعكازٟ ٚ اخلسا٥ط١ٝ

 اتػًٝاض نُاٍ / ايطٝد .6
ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يًُحاف ١ ايعكاز١ٜ ٚ املطح 

 ايعكازٟ ٚ اخلسا٥ط١ٝ

 ضًط١ٓ عُإ 5
 اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُطاح١ ٛ  ايعسميٞذلفايطٝد /  .7

 اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًُطاح١ ذلُٛد ايس٥ٝطٞايطٝد/  .8

 دٚي١ فًطط  6

 ٚشاز٠ احلهِ احملًٞ ايطٝد / ْصاز ابٛ جاٌ .9

 ٚشاز٠ احلهِ احملًٞ ايطٝد / امحد جٛد١ٜ .10

 ٚشاز٠ احلهِ احملًٞ ايطٝد / مجاٍ ْعُإ .11

 دٚي١ قطس 7
 املعًَٛات اجلػساف١َٝسنص ْ ِ  ايطٝد ذلُد املسٟ .12

 َسنص ْ ِ املعًَٛات اجلػساف١ٝ احلُٝدٟ عاَس ايطٝد .13

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 8

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُطاح١ ايدنتٛز / بٓدز املطًُاْٞ .14

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُطاح١ ايطٝد/ عجُإ اخلسٜف .15

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُطاح١ ايطٝد/ عاصِ ايػاَدٟ .16

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُطاح١ ساَْٞطاعد ايصٖ ايطٝد/ .17

 ٚشاز٠ اخلازج١ٝ ايطعٛد١ٜ املطسيف ايطٝد / ذلُد .18

 ٚشاز٠ اخلازج١ٝ ايطعٛد١ٜ ايطٝد / بدز ايكسْٞ .19

9 UN-GGIM 
20. Mr. Timothy Trainor 

Chief Geospatial Scientist, U.S. Department of 
Commerce 

21. Mr. Stefan Schweinfest 
Statistics Division  |  Department of 

Economic and Social Affairs 

 

 



 

 

 

َٓر االجتُاع ايطادع يًج١ٓ خربا٤ ايف١ٝٓ  فسم ايعٌُ: ضا ايعٌُ يف  ايجايحملًحل ا

 2016ّاألَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعامل١ٝ يف أغططظ 

 اجتُاع

 َات اجلػساف١ٝ املها١ْٝد٠ إلداز٠ املعًٛيًج١ٓ ايعسب١ٝ خلربا٤ األَِ املتحا

االجتُاع ايطابعخالٍ   

 يًج١ٓ خربا٤ األَِ املتحد٠ إلداز٠ املعًَٛات اجلػساف١ٝ املها١ْٝ ايعامل١ٝ
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دارة املؼلومات اجليوماكهية ملخط الاجامتػات  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ

  الاجامتع منذ امؼمل فرق مس خوي ػىل أأو امؼربية انلجنة مس خوى ػىل سواء املنؼلدة الاجامتػات يوحض امخايل اجلدول

 2016 أأغسعس يف املايض

 م الاجامتع امخارخي املوكع

 1 الاجامتع امرابع نلجنة امؼربية خلرباء الأمم املخحدة لإدارة املؼلومات اجليوماكهية 2017فرباير  دوةل كعر ، ادلوحة

 2 اجامتػات فرق امؼمل اجلاهبية ػىل هامش الاجامتع امرابع 2017فرباير  دوةل كعر ، ادلوحة

 3 "اظار املرجع اجليودييس" الاجامتع امثاين مفريق امؼمل امثامث  2016هومفرب  اململكة امؼربية امسؼودية ، امرايض
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دارة املؼلومات اجليوماكهية ملخط الاجامتػات  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ

دارة املخحدة الأمم خلرباء امؼربية نلجنة امرابع الاجامتع ثوظيات امه  /ابدلوحة اجليوماكهية املؼلومات لإ

 

بلجنة خرباء الأمم  اجليوماكهيةاملضاركة يف فريق معل مؤرشات أأهداف امخمنية املس خدامة ادلول الاغضاء ػىل حث ( 1

  .امؼامليةاملخحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية 

مسامهة الاغضاء يف فريق معل حاكمل املؼلومات اجلغرافية املاكهية والاحعائية بلجنة خرباء حث ادلول الاغضاء ػىل ( 2

 .الامم املخحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية امؼاملية ، لأمهيهتا يف دمع اغٌلل امفريق امرابع ابنلجنة امؼربية

دارة الأرايض بلجنة خرباء الأمم املخحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية  حث ادلول الاغضاء ػىل( 3 املضاركة يف فريق معل اإ

 .املاكهية امؼاملية

ماهة امؼامة كبل هناية ابريل ( 4  .م2017ثلدمي ثلرير غن سري معل ملك فريق فين ابنلجنة امؼربية ملأ

 



 (:  1WG)فريق امؼمل الأول 

 الأظر املؤسس ية وامخنظاميت املاهوهية، وامس ياسات وامخوغية وبناء املدرات فريق 

 الامارات امؼربية املخحدة: رئاسة امفريق 

 اململكة املغربية: انئب امرئيس

امؼمل وارسامها ماكمل الأغضاء ويف اهخظار املالحظات واملرئيات ، واميت حتخوي غن خعط فرق امؼمل الأول بخلدمي مسودة كام 

 :ػىل ما يًل

 امرؤية   -1

 امرساةل -2

 ، ومت ثوضيح امنخاجئ املخوكؼة من لك هدف، ومهنجية امؼمل(حتخوي ػىل أأربؼة اهداف)الأهداف  -3

 الأظر املؤسس ية 3-1

 امخنظاميت املاهوهية وامس ياسات 3-2

 امخوغية وبناء املدرات  3-3
   امخواظل خعط 3-4
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دارة املؼلومات اجليوماكهية خعط امؼمل  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ



 (2WG)فريق امؼمل امثاين 

 فريق معل امبياانت اجلغرافية املاكهية الأساس ية واملؼايري

 ادلهورية امخووس ية: رئاسة امفريق  

 دوةل كعر: انئب امرئيس

 

ػداد خعة معل حتخوي ػىل الأوضعة امخامية   :كام فرق امؼمل امثاين ابإ

 (أأجنزت)اػداد وثوزيع الاس خبيان امخؼلق ابمبياانت اجلغرافية املاكهية الأساس ية واملواظفات واملؼايري يف ادلول الأغضاء  -1

 (أأجنزت)واملخوفرة واملؼايري اجلغرافية املس خخدمة / امبياانت الأساس ية املخاحة: جتميع وفرز الاس خبيان  -2

 (أأجنزت) دراسة امبياانت اجلغرافية املاكهية الأساس ية واملؼايري واملواظفات امفنية املؼمتدة يف لك دوةل من ادلول الأغضاء -3

 (أأجنزت)غرض ومناكضة امنخاجئ  -4

 (أأجنزت) (مكوانت امبنية الأساس ية نلبياانت اجلغرافية املاكهية واملؼايري املزمع اغامتدها)الاكرتاحات امفنية  -5

 (أأجنزت)( امفريق امفين)اغامتد امللرتح املوافق ػليه من انلجنة امؼربية  -6

رساء امبنية الأساس ية نلبياانت اجلغرافية  -7  املاكهيةاػداد خعة معل نلمرحةل امثاهية ثخؼلق ابإ
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دارة املؼلومات اجليوماكهية خعط امؼمل  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ



 (2WG)فريق امؼمل امثاين 

رساء امبنية الأساس ية نلبياانت اجلغرافية خعة   املاكهيةمعل نلمرحةل امثاهية ثخؼلق ابإ

 

 

 

 

6 

6 

دارة املؼلومات اجليوماكهية خعط امؼمل  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ



 (3WG)فريق امؼمل امثامث 

ظار املرجع اجليودييس   فريق معل اإ

 ادلهورية اجلزائرية ادلميوكراظية امضؼبية: رئاسة امفريق  

 اململكة امؼربية امسؼودية/ ادلهورية انلبناهية : انئب امرئيس

 :، وس بع ثوظيات رئيس ية2016هومفرب  –كام فريق امؼمل امثامث بوضع خعة معل يف اجامتع امرايض 
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دارة املؼلومات اجليوماكهية خعط امؼمل  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ

 (3WG)فريق امؼمل امثامث 

 2016، مبراجؼة ثوظيات امرايض  2017كٌل كام فريق امؼمل امثامث ومن خالل الاجامتػات اجلاهبية ػىل هامش الاجامتع امرابع نلجنة امؼربية يف دوةل كعر 

 :، ويه غبارة غن س خة ثوظيات ويه  2017، وكذكل وضع ثوظيات جديدة انجتة من اجامتع كعر 

 

 

  

REC- I   امخوظيات امرئيس ية 

REC01 
ىل امفريق رئاسة من موجه خعاب اػداد  رئيس كبل من ثوكيؼه يمت املوحد، امؼريب املرجع متعلبات ثنفيذ يف واملسامهة ادلمع معلب امؼربية نلجنة الأغضاء ادلول اإ

 واخلربات واملؼرفة امبياانت وثبادل املضرتك، امؼمل وأأمهية امللرتح، املرشوع وأأهداف فوائد :يًل ما يخضمن أأن ػىل امؼربية انلجنة

REC02 2016 امرايض اجامتع ثوظيات مخنفيذ امفريق أأغضاء هجود اس مترارية  جضجيع ػىل امؼمل  

REC03 
وضاء يف نلبدء ثلنية كدرات دلهيا اميت الأغضاء ادلول كيام  ثلوم وان امخحليل، مراكز (2) و اخملخارة امرظد حمعات بياانت وأأرصفة مخخزين امبياانت مراكز (1) اإ

 .الاغضاء ادلول مع خععها مبناكضة

REC04  امؼامليةػىل سبيل املثال مؼايري حمعات امرظد )حمعات امرظد اميت مت حتديدها من كبل ادلول الأغضاء جيب ػلهيا الامزتام ابملؼايري ادلومية 

REC05 امرظد حمعات بياانت مؼاجلة جمال يف امخلنية املدرات رفع ػىل امؼمل الأغضاء ادلول ػىل جيب 

REC06 املخحدة ملأمم امخابؼة نلجيوديس يا امفرغية انلجنة معل خعة وضع يف نلمسامهة مدغوة الأغضاء ادلول 



 (4WG)فريق امؼمل امرابع 

 فريق معل حاكمل املؼلومات اجلغرافية املاكهية والإحعائية

 سلعنة غٌلن: رئاسة امفريق  

 امكويتدوةل / مجهورية مرص امؼربية: انئب امرئيس

 ( /املرحةل الأوىل ) مت وضع خعة معل نلفريق امرابع 
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دارة املؼلومات اجليوماكهية خعط امؼمل  الاجامتع امسابع خلرباء الأمم املخحدة لإ



 :امثاهيةاملرحةل 

ػىل وضع خعط ثعوير لس خخدام هظم وثلنيات املؼلومات اجلغرافية يف جمال املؼلومات الإحعائية املاكهية احلث ( 1

 دلمع املعاػات الإحعائية اخملخلفة والاس خفادة من امبياانت املخاحة

 حرص اس خخدامات هظم املؼلومات اجلغرافية يف جمال املؼلومات الاحعائية املاكهية•

 حرص جمالت امخعوير املزمؼة•

ػىل ثعوير املوارد وامكوادر امبرشية واخلربات يف جمال اس خخدام امبياانت الإحعائية واملؼلومات اجلغرافية احلث ( 2

 املاكهية

وضاء كاػدة بياانت بأأسٌلء وخربات اخملخعني يف جمال املؼلومات الإحعائية املاكهية•  بناء واإ

 اكرتاح دورات ثدريبية وورش معل•

جياد هجة رمسية احلث ( 3  ختخط ابملؼلومات اجلغرافية املاكهيةابدلول الاغضاء ػىل ثبين واإ

ػداد ثلرير أأويل بنتاجئ حاكمل امبياانت الإحعائية واملؼلومات اجلغرافية املاكهية دلهيا مع حث ( 4 مجيع دول الأغضاء ػىل اإ

 الإظار امؼاملي نلبياانت واملؼلومات الإحعائية املاكهية

ظالق امؼمل ( 5 حعائية ماكهية مبادرات ملنخجات وثعبيلات ػىل اإ  اإ

ػداد ( 6 جنازات اميت يمت حتليلها نلوكوف ػىل سري امؼملاإ  ثلارير مالإ
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 صكرًا ممك
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  اخلامساالجتماع تقرير وقائع 

 اجلغرافية املكانيةدة إلدارة املعلومات للجنة العربية خلرباء األمم املتح

 سلطنة عمان،  مسقطمدينة 
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 شكر وتقدير

 اخلامسنتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف إعداد هذا التقرير عن االجتماع 

املنعقد يف  اجلغرافية املكانيةدة إلدارة املعلومات مم املتحللجنة العربية خلرباء األ

 سلطنة عمان،  مسقطمدينة 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 اجلغرافية املكانيةاللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  

 الرياض، اململكة العربية السعودية

   unggimas@gcs.gov.saالربيد االلكرتوني :

 

  as.org-ggim-http://www.un:املوقع االلكرتوني 

mailto:unggimas@gcs.gov.sa
http://www.un-ggim-as.org/
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 مقدمة

 أهداف اإلجتماع

دة إلدارة املعلوماات  للجناة العربياة خلارباء األمام املتحا      اخلاامس  انعقد االجتماع

تنظاايم ماان  ة كرميااة واستفااافة و باادعو مسااقطمبدينااة  اجلغرافيااة املكانيااة 

بالتعاون مع األمانة العامة للجنة العربياة   اهليئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمان

، واسااتفدف االجتماااع   رة املعلومااات اجليومكانيااة  خلاارباء األماام املتحاادة إلدا   

الفاارا الفنيااة ومناقشااة برنااام  اللجنااة للمرحلااة     اللجنااة وسااأ أعمااا    متابعااة

 القادمة.

 

 احلفور

 ،البحارين عربياة هاي :  اجلئائار ،     ةدولا  13مشاركًا مان   55حفر االجتماع 

اململكااة  قطاار، ، ساالطنة عمااان،املغاار الكوياا ، االردن ، لبنااان، ، مصاار

وممثااال  ،واإلماااارات العربياااة املتحااادة ،تاااونس  ،العربياااة الساااعودية، الساااودان

، ة العاملياة مكانيا دة إلدارة املعلوماات اجليو جلنة خرباء األمم املتح سكرتارية

املعلومااات  إلدارةاملتحاادة  األمام فاارا ووموعااات عمال جلنااة  خارباء  ماان  ربعاة أو

األماام املتحاادة   جلنااة وممثاال للبنااد الاادولي، وممثاال    اجليومكانيااة العامليااة،  

ماااان املركاااائ  وممثاااال ،اإلسااااكوا –االقتصااااادية واالجتماعيااااة لغاااار   ساااايا 

مرفا  قائماة احلفاور     ، االحصائي لدو  ولس التعااون لادو  اخللاي  العرباي    

 .2يف امللح  رقم 
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 االفتتاح

،  اهليئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمانبرعاية كرمية من  اخلامس االجتماععقد 

سعادة  الدكتور/ خليفة بن عبداهلل الربواني الرئيس التنفيذي  وقد افتتح االجتماع

، د املشاركةرحب بالوفو قد، ولإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان للمركئ الوطين

همية وجود خرائط وبيانات جغرافية مكانية دقيقة وحديثة أىل إوأشار يف كلمته 

همية تشجيع وتعئيئ أىل إملواكبة التطور االقتصادي الذي يشفده العامل، منوهًا 

رئيس قدم ثم  احلكومة اإللكرتونية على حتسني أداء كافة القطاعات العامة.

معالي ملتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية م االلجنة العربية خلرباء األم

عن شكره وتقديره فيفا براهيم الصعب كلمة أعر  إعبدالعئيئ بن  /الدكتور

على كرم االستفافة وعلى حسن االعداد والتنظيم وحفاوة  لسلطنة عمان

حلفور هذا  اء اللجنة على تفاعلفم واهتمامفماعفوكذلد شكر  االستقبا 

اللجنة العربية تسعى اىل تكامل تطويرها إلدارة املعلومات كد أن وأ، االجتماع

اجلغرافية املكانية للدو  االعفاء على املستوى الوطين واالقليمي مع اجملفود 

العاملي من خال  جلنة خرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 

رتاتيجيات فعالة لبناء وتقوية ، كما أنفا تسعى اىل تطوير اس UN-GGIMالعاملية 

القدرات الوطنية للمعلومات اجلغرافية املكانية واالستفادة من أففل املمارسات 

والتجار  التطبيقية للفيئات الوطنية واإلقليمية والدولية املختصة باملعلومات 

 .اجلغرافية املكانية
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يئة الوطنية سعادة العميد الركن جوي/ امحد بن سيف البادي رئيس اهلثم القى 

ت وتوصيات األمم اتنفيذ قرار على أهميةأكد فيفا كلمة بسلطنة عمان  للمساحة

املتحدة فيما خيدم اهداف التنمية املستدامة، واوضح ان جناح التطبي  املتكامل 

لبيانات املعلومات اجلغرافية املكانية لفرا العمل الفنية ُيعد منوذجًا مصغرًا 

 . بعد ذلدلدو  األعفاء على املستوى اإلقليمي والعامليهلا الألهداف اليت تسعى 

جلنة خرباء األمم املتحدة إلدارة  ممثل سكرتارية تشي هاي تيوالقى السيد 

 منوهًا بأهمية دور ،كلمة رحب فيفا باحلفور اجلغرافية املكانية العامليةاملعلومات 

ت تباد  أففل اخلربااللجنة العربية على الصعيد العاملي كونفا منربًا اقليميا ل

االمني  الدكتور/ بندر املسلماني عرض سعادة. ثم واملمارسات بني الدو  األعفاء

العام التقرير السنوي ألعما  اللجنة العربية ملقيًا الفوء على اهم توصيات واعما  

 اللجنة خال  العام املاضي، تلى ذلد نقاش مفتوح. 

 

 إقرار جدو  األعما 

لعاااام للجناااة العربياااة خلااارباء األمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات  عااارض ساااعادة األماااني ا

وقاد وافا  ممثلاو     جدو  أعما  االجتماع على األعفااء إلقاراره،   اجلغرافية املكانية

 الدو  األعفاء باإلمجاع على جدو  األعما .
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تحادة  للجناة العربياة خلارباء األمام امل     اخلاامس ستعراض ماوجئ ملناقشاات االجتمااع    ا

  ملعلومات اجليومكانيةإلدارة ا

 اليوم األو 

 منظماة األمام املتحادة    مسااهمات تقاديم  شفدت اجللسة الثانية من الياوم األو    (1

السايد/ تشاي    ، حيث قدماملكانية اجلغرافية املعلومات يف الدولية واملنظمات

إلدارة املعلوماااات خااارباء االمااام املتحااادة   ممثااال ساااكرتارية جلناااة    هااااي تياااو  

 اجلغرافياااة املعلوماااات نظاااام تعئيااائعرضاااًا عااان العاملياااة  اجلغرافياااة املكانياااة

 وتقاديم يف مواجفاة التحاديات والكاوارل الطبيعياة عاملياًا،       الوطنياة  املكانية

 يف املؤسسااية الرتتيبااات وتعئياائ اطااار العماال للخطااة االساارتاتيجية  عاان مااوجئ 

 2021-2017العااملي   الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات إدارة وا 

يف  اجليومكانيااة للمعلومااات الاادولي املتحاادة األماام حلفااور  مااؤ روالاادعوة 

الادولي   املتحدة األمم أيفا حفور منتدىو،  م 2018نوفمرب  21-19الصني 

، ثاام م 2018اكتااوبر  24-22يف االمااارات العربيااة املتحاادة   للبيانااات الثاااني

دية واالجتماعياة  األمم املتحادة االقتصاا   جلنةقدم السيد/ رامي الئعرتي ممثل 

 املتحادة  األمام  نبذة تعريفية عن جلنة عرضًا مشل على اإلسكوا –لغر   سيا 

اجليومكانياااااة لقسااااام البياناااااات و  سااااايا لغااااار  واالجتماعياااااة االقتصاااااادية

ماان  االخاارى الدوليااةوأعمااا  التكاماال مااع اجلفااات    يف اللجنااة، االحصااائيةو

البياناات   وتوثيا   ومجاع  املختصاني ولقااءات للخارباء   وورش تدريبياة   خال  عقد
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ائال ققاوت ممثال البناد الادولي      السايد/ و اجليومكانية واالحصائية، ثام قادم   

دور البناااد يف  ويااال قطااااع املعلوماااات  عرضاااًا تعريفياااًا عااان البناااد الااادولي و  

 املكانيااة اجلغرافيااة املعلومااات أعمااا  يف، ومساااهمته  اجلغرافيااة املكانيااة 

الثاااني ماان اجللسااة الثانيااة، السااتعراض   ءئاجلاااىل  ، ثاام ا االنتقااا اإلقليميااة

حيااث قاادم  التجربااة العمانيااة يف اسااتخدام وتطااوير االعمااا  اجليومكانيااة،      

عااان دور اهليئاااة الوطنياااة  ًاعرضااا حمفاااول العرمياااي /املقااادم الاااركن مفناااد 

للمسااااحة يف دعااام املباااادرة الوطنياااة للبنياااة االساساااية للمعلوماااات اجلغرافياااة    

قاادم الساايد/ ماجااد البوسااعيدي ماان املركاائ       ثااماملكانيااة بساالطنة عمااان،   

عااان البنياااة الوطنياااة للمعلوماااات     الاااوطين لإلحصااااء بسااالطنة عماااان عرضااااً    

عارض عان التولياف الفعلاي     ثام ا تقاديم    اجلغرافية املكانية بسلطنة عمان،

حيث قدم للمعلومات اجلغرافية املكانية يف العمل االحصائي بسلطنة عمان، 

السايد/ امحاد املفرجااي   عاان املساح الشاامل، و    ًاعرضا  السايد/ ساعود الناوفلي   

عاااان توليااااف البيانااااات  ًاعاااان بوابااااة البيانااااات االحصااااائية، و عرضاااا ًاعرضاااا

 واملعلومات يف اخلدمات.

 املؤسسية إلجتماع فري  العمل االو  )األطرُخصص  اجللسة الثالثة  (2

القدرات(، حيث قدم  وبناء والتوعية والسياسات القانونية، والتنظيمات

د/ عبدالوها  البستاني من دولة االمارات العربية املتحدة رئيس الفري  السي

ملستشار الفري   ًاعرض ثم ا تقديمتقرير االجناق السنوي لفرا العمل االو ، 

السيد/ توماق بيتيد عن اخلطة التنفيذية ألعما  الفري ، تلى ذلد نقاش 

 مفتوح بني اعفاء اللجنة.
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البيانات ) الثانيجتماع فري  العمل إل الرابعةُخصص  اجللسة كما  (3

من  قهأ اجلندلي(، حيث قدم السيد/ اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ

 ،الثانيرئيس الفري  تقرير االجناق السنوي لفرا العمل اجلمفورية التونسية 

 ثم قدم السيد/ حممد العامري من اجلمفورية التونسية مرئيات الفري  حيا  

بة االلكرتونية اجليومكانية العربية، والطرا الفنية املتاحة انشاء البوا

قامو  البيانات اجليومكانية  اعدادلتنفيذها، وعرض ما اجنئه الفري  يف 

 اريد فان دير قيالسيد/ ملستشار الفري   ًاعرض ثم ا تقديم ،للجنة العربية

نية، تلى ذلد اجليومكا (Inspire) عن التجربة االوروبية لتنفيذ بوابة انسباير

 نقاش مفتوح بني اعفاء اللجنة.
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 اليوم الثاني

إطار املرجع ) الثالثإلجتماع فري  العمل  اخلامسةُخصص  اجللسة  (1

اجلمفورية اجلئائرية من  محيد اوقاسي(، حيث قدم السيد/ اجليوديسي

رئيس الفري  تقرير االجناق السنوي لفرا العمل الدميقراطية الشعبية 

اململكة العربية السيد/ عثمان اخلريف من كل من  ثم قدم ،ثالثال

مجفورية مصر العربية عرضني عن حالة السيد/ طارا عجاج من السعودية، و

شبكات حمطات الرصد املستمر اليت ستكون جئًء من املرجع اجليوديسي 

ملستشار الفري   ًاعرض ثم ا تقديم ،ومواقعفا وطريقة توقيعفا العربي

قهأ التميمي عن اخلطة التنفيذية ملشروع املرجع اجليوديسي  الدكتور/

 العربي، تلى ذلد نقاش مفتوح بني اعفاء اللجنة.

تكامل ) الرابعإلجتماع فري  العمل  السادسةُخصص  اجللسة كما  (2

سليمان (، حيث قدم السيد/ املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية

ي  تقرير االجناق السنوي لفرا العمل رئيس الفرسلطنة عمان من  الئدجالي

معرفة الوضع احلالي للبيانات اإلحصائية الرابع، وكذلد نتائ  استبيان 

 ًاعرض ثم ا تقديم، بالدو  العربية األساسية واملعلومات اجلغرافية املكانية

اففل املمارسات العاملية يف تكامل عن  تيم ترينور/ السيدملستشار الفري  

، تلى ذلد نقاش مفتوح بني اعفاء غرافية املكانية واإلحصائيةاملعلومات اجل

 اللجنة.
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 الثالثاليوم 

،  اعادة جدولة اعما  اليوم الثالثبناًء على طلب بعض الدو  االعفاء فقد ا (1

يف اجللساة االوىل   االربعة لتكون على جلستني، وقد عرض رؤساء فرا العمل

ا التوصال الياه مباا يتعلا  بأعماا        كٌل على حدة خالصة ماا من اليوم الثالث 

 املستقبلية، ثم دار نقاش مفتوح بني مجيع االعفاء. العمل  وخطة يالفر

التجرباة املغربياة يف    تقديم عارض عان   الثانية من اليوم الثالث شفدت اجللسة   (2

قدمااه الساايد/ مصااطفى    حوكمااة البنيااة التحتيااة للمعلومااات اجليومكانيااة    

ة، ثاام عرضااًا عاان كربااة تكاماال املعلومااات      الكحااام ماان اململكااة املغربياا   

م قدمتااه 2017االحصااائية واجليومكانيااة يف تعااداد مجفوريااة مصاار العربيااة     

السيدة/ نفلة صدي  من مجفورية مصر العربية، تلى ذلد عرضًا عان التجرباة   

 البحرينية يف ادارة املعلومات اجليومكانية قدمته الشيخة/ منار    خليفة.

  القادماالجتماع 

للجنااة الساااد  االجتماااع  استفااافة تعمل اململكااة العربيااة السااعودية علااى ساا

خاال  الفارتة   العربية خلرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 

 .م، وسيتم التواصل الحقًا بالتفاصيل2019فرباير  18-20
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 التوصيات

وحد مبشاركة كل مشروع املرجع اجليوديسي العربي امل ءاملوافقة على بد (1

، اململكااااة العربيااااة الدميقراطيااااة الشااااعبية اجلئائريااااة اجلمفوريااااةماااان )

السااعودية، اململكااة االردنيااة اهلامشيااة، اجلمفوريااة التونسااية، اململكااة       

( علااى ان تنفاام اليااه الاادو  االعفاااء  ، ساالطنة عمااان، دولااة قطاار املغربيااة

 االخرى حا  جاهئيتفم.

الوىل ماااان البوابااااة االلكرتونيااااة   مشااااروع النسااااخة ا  ءاملوافقااااة علااااى بااااد   (2

، اململكاة  اجلمفورياة التونساية  اجليومكانية العربية مبشاركة كل من )

اململكاة  ،  الدميقراطياة الشاعبية   اجلئائرياة  اجلمفوريةالعربية السعودية، 

، مجفورياة مصار العربياة،    اململكة االردنية اهلامشية دولة قطر، ،يةاملغرب

علااى ان تنفاام اليااه الاادو  االعفاااء      (ساالطنة عمااان، مجفوريااة السااودان   

 األخرى حا  جاهئيتفم.

طلااب املوافقااة علااى قااامو  البيانااات اجليومكانيااة للجنااة العربيااة خااال        (3

نيويااورم، علااى ان تااوفر دولااة تااونس  ب م2018اغسااطس اللجنااة يف اجتماااع 

م ملراجعتفااا ماان 2018رئاايس فرياا  العماال الثاااني مسااودة القااامو  يف مااايو 

 الدو  االعفاء.
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اعتمااااد طبقاااة الطااارا ملشااااركة البياناااات يف مشاااروع النساااخة االوىل مااان   (4

البواباااااة االلكرتونياااااة اجليومكانياااااة العربياااااة علاااااى طريقاااااة اخلااااادمات 

، علااى ان تااوفر اململكااة   Web Servicesااللكرتونيااة اجليومكاينااة  

 باململكة.العربية السعودية خدمات االستفافة يف مركئ البيانات 

املرجاع اجليوديساي    ياة االعفااء علاى املشااركة يف    حث مجيع الادو  العرب  (5

 العربي، والبوابة االلكرتونية اجليومكانية العربية حا  جاهئيتفم.

اخلطة التنفيذية لفري  العمال االو  )االطار املؤسساية والتنظيماات      مراجعة (6

القانونيااة، والسياسااات والتوعيااة وبناااء القاادرات(، لتااتم املوافقااة عليفااا يف    

 .م2018ة يف نيويورم اغسطس اجتماع اللجن

، اململكااة الدميقراطيااة الشااعبية اجلئائريااة اجلمفوريااةترشاايح كاال ماان )  (7

اململكاة   العربية السعودية، اجلمفورية اللبنانية، مجفورياة مصار العربياة،   

( لتمثيل اللجنة العربية يف اعما  اللجنة الفرعية للجيوديسايا بلجناة   املغربية

 املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية.خرباء االمم املتحدة إلدارة 

ترشيح كل من )سلطنة عمان، ومجفورية مصر العربية، ودولة الكوي (  (8

لتمثيل اللجنة العربية يف فري  عمل تكامل املعلومات اجلغرافياة املكانياة   

واالحصائية بلجنة خرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 

 العاملية.
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تكاماال املعلومااات  فرياا  العماال الرابااع ) ل املرحلااة الثانيااة خطااة عماالدعاام  (9

(، وحااث الاادو  األعفاااء علااى حتقياا      اجلغرافيااة املكانيااة واالحصااائية  

 متطلباتفا، ودعم تكامل أعماهلا مع فري  العمل الثاني.

فري  تقرير عن سأ عمل فريقاه الفاين لألماناة العاماة     كل يقدم رئيس  (10

لرفااع التقرياار الساانوي للجنااة العربيااة لالجتماااع      م،2018قباال نفايااة مااايو   

الثااامن للجنااة خاارباء األماام املتحاادة إلدارة املعلومااات اجلغرافيااة املكانيااة       

 العاملية.

يف االماام  الدائمااة حااث اعفاااء اللجنااة علااى التواصاال مااع وفااود بالدهاام   (11

املتحاادة حلفااور اجتماااع خاارباء األماام املتحاادة إلدارة املعلومااات اجلغرافيااة    

 م يف مدينة نيويورم.2018املكانية العاملية يف اغسطس 

حااث اعفاااء اللجنااة علااى املشاااركة يف منتاادى االماام املتحاادة الاادولي        (12

يف مديناة دباي     (The Second UN World Data Forumالثاني للبيانات )

م، ومؤ ر 2018اكتوبر  24-22خال  الفرتة   ارات العربية املتحدةباإلم

                          االمااااااااااااااام املتحااااااااااااااادة الااااااااااااااادولي للمعلوماااااااااااااااات اجليومكانياااااااااااااااة          

(The United Nations World Geospatial Information Congress) 

 م.2018نوفمرب  21-19 خال  الفرتة مجفورية الصني الشعبيةيف 

الجتماع الساد  للجناة  على استفافة ا ململكة العربية السعوديةا تعمل (13

م، وسااايتم التواصااال الحقاااًا  2019فربايااار  20-18خاااال  الفااارتة  العربياااة

 بالتفاصيل.
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 اخلتام

العميد الركن جوي/ امحد بن سيف البادي رئيس اهليئة الوطنية القى سعادة 

وفاوداتفم  شاكر فيفاا مجياع احلفاور علاى      كلماة  بسالطنة عماان    للمساحة

معااالي الاادكتور/ عباادالعئيئ باان ابااراهيم اختااتم لتحقياا  اهااداف اللجنااة، ثاام 

رئيس اللجنة العربية خلرباء االمام املتحادة إلدارة املعلوماات اجلغرافياة      الصعب

االجتماااع رئاايس اهليئااة العامااة للمساااحة باململكااة العربيااة السااعودية املكانيااة 

 اخلامس للجنة و حسن ة االجتماع على استفاف لسلطنة عمانبتقديم الشكر 

 ر مجيع املشااركني يف االجتمااع علاى   التنظيم و حفاوة االستقبا  .كما شك

ماا قاادموه ماان إسافام كاابأ لتحسااني و تطاوير املعلومااات اجلغرافيااة املكانيااة    

و أعر  عن أمله أن يلتقوا وددًا ان شااء   علي املستويني الوطين و االقليمي، 

م، وكااذلد خااال   2019ساااد  للجنااة العربيااة يف فرباياار   الاهلل يف االجتماااع 

 الثاامن  جلنة خرباء االمم املتحادة إلدارة املعلوماات اجلغرافياة املكانياة     اجتماع

م،  ثااام أعلااان ختاااام أعماااا      2018يف نيوياااورم يف أغساااطس   سااايعقد الاااذي

 االجتماع.  
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 امللح  األو  : جدو  أعما  االجتماع

 

  ألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةالعربية خلرباء االلجنة 

 االجتماع اخلامس 

 سلطنة عمان، مسقط

 م2018 فرباير 21اا  19 

         

 جدو  االعما  بنود

 اقرار جدو  اعما  االجتماع اخلامس للجنة العربية  -1

 ية املكانيةالتقرير السنوي للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغراف -2

  املكانية اجلغرافية املعلومات أعما  يف الدولية واملنظمات املتحدة األمم مةمنظ مساهمات -3

  املكانية اجلغرافية عما التجار  العربية يف استخدام وتطوير األ -4

  القدرات وبناء والتوعية والسياسات القانونية، والتنظيمات املؤسسية األطر -5

  واملعايأ األساسية ةاملكاني اجلغرافية البيانات -6

  اجليوديسي املرجع إطار -7

  واإلحصائية املكانية اجلغرافية املعلومات تكامل -8

 املكانية اجلغرافية ملعلوماتالعربية خلرباء االمم املتحدة ا للجنة الساد  الجتماعا -9

 العربية  للجنةتوصيات االجتماع اخلامس  -10
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  ة املعلومات اجلغرافية املكانيةالعربية خلرباء األمم املتحدة إلداراللجنة 

 االجتماع اخلامس 

 مسقط، سلطنة عمان

 م2018فرباير  21اا  19 
 

 جدو  األعما                                                   

 

 

 م2018فرباير  19اليوم االو : االثنني 

 اجللسة الوق 

 التسجيل 9:00 -8:30

9:00- 10:00 

 اجللسة االولي

 ات ترحيبية / خطا  االفتتاحكلم

 الرئيس التنفيذي للمركئ الوطين لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان -

 رئيس اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية السعودية  معالي رئيس اللجنة العربية -

 رئيس اهليئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمان  -

ملعلومات اجلغرافية املكانية العاملية ممثل سكرتارية جلنة خرباء االمم املتحدة إلدارة ا -

UN-GGIM  

 البند االو :

 للجنة العربية: اخلامس االجتماع اعما  جدو  اقرار

 األمني العام –إقرار جدو  األعما   •

 

 البند الثاني:

 املكانية: اجلغرافية املعلومات إلدارة املتحدة االمم خلرباء العربية للجنة السنوي التقرير

 األمني العام  –السنوي للجنة العربية  تقرير االجناق •

 مناقشة عامة حو  التقرير السنوي •

 

 صورة مجاعية  -االسرتاحة  10:00-10:30
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10:30-12:00 

 اجللسة الثانية

 البند الثالث:

 املكانية: اجلغرافية املعلومات يف الدولية واملنظمات منظمة األمم املتحدة مساهمات

 اإلحصائية الشعبة) الوطنية املكانية اجلغرافية املعلومات نظام العرض التقدميي: تعئيئ •

   (اجلغرافية باملعلومات املعين املتحدة األمم فري  أمانة املتحدة، باألمم
 جلنة) اإلقليمية املكانية اجلغرافية املعلومات أعما  يف العرض التقدميي: املساهمة •

   (إلسكواا -األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر   سيا 
اإلقليمية )البند  املكانية اجلغرافية املعلومات أعما  يف العرض التقدميي: املساهمة •

 الدولي( 

 البند الرابع )اجلئء االو (:

  املكانية اجلغرافية التجار  العربية يف استخدام وتطوير األعما 

للبنية االساسية العرض التقدميي: دور اهليئة الوطنية للمساحة يف دعم املبادرة الوطنية  •

 للمعلومات اجلغرافية املكانية بسلطنة عمان 

 العرض التقدميي: البنية الوطنية للمعلومات اجلغرافية املكانية يف سلطنة عمان  •

العرض التقدميي: التوليف الفعلي للمعلومات اجلغرافية املكانية  يف العمل االحصائي  •

 بسلطنة عمان
o املسح الشامل 
o صائيةبوابة البيانات االح 
o توليف البيانات واملعلومات يف اخلدمات 

 الغداء-االسرتاحة ألداء الصالة  12:00-13:00

13:00-14:30 

 اجللسة الثالثة

 البند اخلامس )اجلئء االو (:

 القدرات وبناء والتوعية والسياسات القانونية، والتنظيمات املؤسسية األطر

رئيس الفري  اإلمارات  –لعمل االو  العرض التقدميي: تقرير االجناق السنوي لفرا ا •

 العربية املتحدة 

 العرض التقدميي: ملستشار الفري   •

 مناقشة جدو  أعما  الفري  •

 االسرتاحة ألداء الصالة  14:30-15:00

15:00-16:30 

 اجللسة الرابعة

 البند الساد  )اجلئء االو (:

 البيانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ

رئيس الفري  اجلمفورية  –تقدميي: تقرير االجناق السنوي لفرا العمل الثاني العرض ال •
 التونسية 

 العرض التقدميي: ملستشار الفري   •
 مناقشة جدو  أعما  الفري  •
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  العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةاللجنة 

 االجتماع اخلامس 

 مسقط، سلطنة عمان

 م2018فرباير  21اا  19 

 جدو  األعما      

 

                                               

 م2018فرباير  20اليوم الثاني: الثالثاء 

 اجللسة الوق 

9:00- 10:30 

 اجللسة اخلامسة

 البند السابع )اجلئء االو (:

 املرجع اجليوديسي إطار

رئيس الفري   –عمل الثالث العرض التقدميي: تقرير االجناق السنوي لفرا ال •

 اجلمفورية اجلئائرية الدميقراطية الشعبية 
 التقدميي: ملستشار الفري  العرض  •
 مناقشة جدو  أعما  الفري  •

10:30-11:00  االسرتاحة  

11:00-12:30  

 اجللسة السادسة

 البند الثامن )اجلئء االو (:

 ةتكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائي

رئيس الفري  سلطنة  –لتقدميي: تقرير االجناق السنوي لفرا العمل الرابع العرض ا •

 عمان 
 العرض التقدميي: ملستشار الفري   •
 مناقشة جدو  أعما  الفري  •

12:30-13:30  االسرتاحة ألداء الصالة  

13:30-15:30  

 

 البند الرابع )اجلئء الثاني(:

  املكانية غرافيةاجل التجار  العربية يف استخدام وتطوير األعما 

 قيارة للفيئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمان •

 قيارة متحف قوات السلطان املسلحة •

 باالضافة اىل )تناو  وجبة الغداء بنادي الفباط، جولة مفتوحة يف سوا مطرح( •
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  العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةاللجنة 

 االجتماع اخلامس 

 م2018فرباير  21اا  19ط، سلطنة عمان، مسق

 جدو  األعما                                                     

 

 م2018فرباير  21اليوم الثالث: االربعاء 

 اجللسة الوق 

9:00- 10:45 

 السابعةاجللسة 

 

 البند الرابع )اجلئء الثالث(:

  املكانية اجلغرافية التجار  العربية يف استخدام وتطوير األعما 

 كربة حوكمة البنية التحتية للمعلومات اجليومكانية يف اململكة املغربية  •

كربة تكامل املعلومات االحصائية واجليومكانية يف تعداد مجفورية مصر  •

  2017العربية 

 التجربة البحرينية يف ادارة املعلومات اجلغرافية املكانية •

 البند اخلامس )اجلئء الثاني(:

  القدرات وبناء والتوعية والسياسات القانونية، والتنظيمات املؤسسية ألطرا

 االجتماع الثاني لفري  العمل االو   •

 خطة العمل املستقبلي لفري  العمل االو   –مناقشة عامة  •

 البند الساد  )اجلئء الثاني(:

 البيانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ

 العمل الثاني االجتماع الثاني لفري   •

 خطة العمل املستقبلي لفري  العمل الثاني –مناقشة عامة  •

 

 

 االسرتاحة  10:45-11:00
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11:00- 13:30 

 الثامنةاجللسة 

 البند السابع )اجلئء الثاني(:

 إطار املرجع اجليوديسي

 االجتماع الثاني لفري  العمل الثالث  •

 لثالث  خطة العمل املستقبلي لفري  العمل ا –مناقشة عامة  •

 البند الثامن )اجلئء الثاني(:

  واإلحصائية املكانية اجلغرافية املعلومات تكامل

 االجتماع الثاني لفري  العمل الرابع  •

 خطة العمل املستقبلي لفري  العمل الرابع  –مناقشة عامة  •

 الغداء-االسرتاحة ألداء الصالة  13:30-14:30

14:30- 15:30 

 اجللسة اخلتامية

 تاسع:البند ال

 الساد  للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية املكانية االجتماع 

 اإلعالن عن االجتماع الساد  )األمني العام(  •

 

 البند العاشر:

االجتماع اخلامس للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية  توصيات

 املكانية 

ارات وتوصيات ونتائ  االجتماع اخلامس )األمانة العرض التقدميي: موجئ قر •

 العامة للجنة العربية(.

 

 ختام االجتماع اخلامس:

 اختتام االجتماع 

 رئيس اهليئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمان  •

معالي رئيس اللجنة العربية رئيس اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية  •

 السعودية 
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 املشاركنيامللح  الثاني : قائمة 

 اجلفة األمساء الدولة #

1 

 

 اجلئائر

 
 / محيد أوقاسيالسيد .1

 اجمللس الوطين لإلعالم اجلغرافية
 نائب رئيس اللجنة العربية 

 مملكة البحرين 2
 منار بن  عبداهلل    خليفةالشيخة/  .2

 هيئة املعلومات واحلكومة االلكرتونية
 السيد/ حممد عبداهلل تلف  .3

3 
 

 لعربيةمجفورية مصر ا

 نفلة صدي / السيدة .4
اجلفاق املركئي للتعبئة العامة واالحصاء 

 املصري

 هيئة املساحة املصرية السيد/ خالد السيد امني .5

 هيئة املساحة املصرية عجاجالسيد/ طارا  .6

 اململكة األردنية اهلامشية 4

 الدكتور/ عوني اخلصاونة .7
 املركئ اجلغرايف امللكي االردني 

  جنة العربية نائب رئيس الل

 املركئ اجلغرايف امللكي االردني السيد/ عتبة املعايطة .8

 وقار النقل السيدة/ لينا حامد حممود .9

5 
 

 دولة الكوي 

 منا  حسن االشوام/ السيدة .10
 اإلدارة املركئية لإلحصاء

 السيدة/ قهرة الصراف  .11

 اجلمفورية اللبنانية 6

 الدكتور/ سركيس فدعو  .12

 للمساحة االحتاد العربي
 الدكتور/ شربل ابوشقرا .13

 السيد/ هاني علي مروة .14

 الدكتورة/ رفيف  امحد علي .15

 اململكة املغربية 7

 الكحام مصطفى/ السيد .16
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و مدير 

 املسح العقاري و اخلرائطية

املسح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و  السيدة/ نبيلة االيسر .17

 السيد/ طارا لغئيل .18 العقاري و اخلرائطية

 مديرية االحصاء باملندوبية السامية للتخطيط السيد/ رشيد قبأ .19
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 اجلفة األمساء الدولة #

 سلطنة عمان 8

 خليفة بن عبداهلل الربوانيالدكتور/   .20
ركئ الوطين الرئيس التنفيذي مل

 لإلحصاء واملعلومات

 رئيس اهليئة الوطنية للمساحة ف الباديامحد بن سي / العميد  .21

 حمفول العرميي/ السيد  .22

 اهليئة الوطنية للمساحة

 السيد/ حممود الرئيسي  .23

 السيد/ راشد العلوي  .24

 السيد/ ابراهيم التبعي  .25

 السيد/ سليمان الئدجالي .26

 املركئ الوطين لإلحصاء واملعلومات

 السيد/ سامح العرميي .27

 اجد البوسعيديالسيد/ م .28

 السيد/ امحد املفرجي  .29

 سعود النوفلي/ السيد  .30

 دولة قطر 9
 السيد/ حممد بن علي املري  .31

 مركئ نظم املعلومات اجلغرافية
 السيد/ قاسم حممد البخاري  .32

 اململكة العربية السعودية 10

 عبدالعئيئ بن ابراهيم الصعب/الدكتور .33
 اهليئة العامة للمساحة رئيس

اللجنة العربية خلرباء األمم  سرئي

 يومكانيةاملتحدة إلدارة املعلومات اجل

 االمني العام للجنة العربية بندر املسلماني /الدكتور .34

 االمانة العامة عاصم الغامدي السيد/ .35

 اهليئة العامة للمساحة السيد/ عثمان اخلريف .36

 اهليئة العامة للمساحة مساعد الئهراني السيد/ .37

 اهليئة العامة للمساحة طال  الشافعيسيد/ ال .38

 األمانة العامة السيد/ علي العواجي .39

 األمانة العامة سلمان النفيعي السيد/ .40

 لالحصاء العامة اهليئة اهلمالن عبداهلل السيد/ .41

 األمانة العامة السيد / حممد املطريف .42
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 اجلفة األمساء الدولة #

 اهليئة العامة للمساحة / عبداهلل الصاداالدكتور ذاألستا .43 مجفورية السودان 11

 اجلمفورية التونسية 12

 قهأ اجلندلي/ السيد .44
املركئ الوطين لرسم اخلرائط مدير عام 

 واالستشعار عن بعد

 السيد/ حممد العامري .45
املركئ الوطين لرسم اخلرائط 

 واالستشعار عن بعد

 االمارات العربية املتحدة 13

 ا  البستانيالسيد /عبدالوه .46
 

 املساحة العسكرية
 السيد/ حسن املدحاني .47

 

14 
 اخلرباء الدوليون

48. Mr. Tomaž Petek 
 

UN-GGIM- Europe 

49. Mr. Erik van der Zee 
 

Geodan , Nederland 

50. Dr.Zuheir Al-Tamimi 
 

IGN, France 

51. Mr. Timothy Trainor 

Co-Chairs  UN-GGIM 

Chief Geospatial Scientist, U.S. 
Department of Commerce 

52. Mr.CheeHai TEO 
 

UN-GGIM Secretariat 

 املدعون 15

 السيد / وائل قكوت .53
 

 البند الدولي

 السيد / رامي الئعرتي .54
 

 االسكوا

 السيد/ محد األغربي  .55
املركئ االحصائي لدو  حملس التعاون 

 لدو  اخللي  العربي
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Annex – 3: WG1 Working Plan  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WORKING GROUP 1 

»Institutional Arrangements, 

Legal and Policy Issues, 

Awareness and Capacity 

Building« - action plan 
 

 

 

Working group 1 for Institutional Arrangements, Legal and Policy Issues, Awareness 

and Capacity Building will create cooperational structure for public, private and 

academia for work together on legal, organisational, data and services level – for 

sustainable geospatial data management. 

 

  



Introduction 

 

This action plan is a detailed plan outlining actions needed to reach one or more goals 

defined within WG1 work program. 

 

Producing an action plan is beneficial not only for individual stakeholders within UB 

GGUN Arab States, but also for entire region. For example, it allows project 

managers to monitor their progress and take each task step-by-step, therefore 

allowing them to handle the efficiently.  

 

The advantage of doing this is, it allows you to execute a structured plan for the end 

goal you intend to achieve.  

 

Firstly in this action plan is outline what UN GGIM Arab Sates want to achieve at the 

area of institutional Arrangements and Legal and Policy Issues. After this the specific 

roles are allocated ensuring sufficient amount of Awareness and Capacity building  

resources.  

The next stage allows members to analyse the progress by outlining milestones, 

solving any issues and making any necessary changes.  

There is a draft action plan prepared based on WG1 work program with activities 

which could be performed in year 2018 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Plan
https://en.wikipedia.org/wiki/Goal


WHAT HOW WHO WHEN COMENTS  
Objective 1. Institutional Arrangements  

Identification of data providers Fill in questionaries’ where each country 
fill in spread sheet with data about 
datasets and data providers 

All members  February / 
March 2018 

Collect data from 
WG2  
See appendix 2 

 

Identification of other stakeholders of 
SDI 

Fill in questionaries’ where each country 
describes data about SDI stakeholders. 
The same data are used also for prepare 
country report 

All members February / 
March 2018 

See appendix 2  

Country reports Fill in questionaries’ and prepare country 
reports from responses 

NCP …. 2018 See appendix 2  

Establishing data catalogue and 
Repository 

Develop a SW for catalogue or use some 
of existing SW and fill in all collected data 
from questioner and country reports 

Secretariat April 2019 ? maybe together 
with WG2  

 

Objective 2. Legal and Policy Issues 

Identification of current data policy in 
the region 

Fill in questionaries’ All members February / 
March 2018 

See appendix 2  

Objective 3. Awareness Raising and Capacity Building 

Training courses on regional SDI, 
portal/platform and application 

Prepare a draft of training programs, 
based on user needs expressed in 
questionaries’ 

Secretariat April / June 
2018 

  

Workshops, seminars co-organized 
with other International organizations 

Prepared a first draft of proposed WS 
and seminars organised by international 
organisations 

Secretariat September 
2018 

  

Promote Network of academic Establishing network of academia 
stakeholders 

With NCP 
coordination 

October 2018   

Objective 4. Communications 

Create external technical presentation 
to be used in multiple settings  

Fill in template from UN GGIM All members September 
2018 

  

Coordinate development of 
information and key messages  

Update UN GGIM AS web page with 
communication channels 

Secretariat May 2018   

Maintain the Calendar of Events  Prepare draft of calendar and ask NCP 
for updated 

Secretariat May 2018   

Identify and coordinate representation 
in international forums  

Collect data from questionaries’ and set 
up an draft list of events  

Secretariat May 2018 See appendix 2  



  



APPENDIX 1 

COUNTRY National Report NCP  

Algeria    

Bahrain (http://ggim.un.org/country-reports/documents/Bahrain-2011-

country-report.pdf)  

2011, 2012, 2013   

Comores    

Djibouti    

Egypt (http://ggim.un.org/country-reports/documents/Egypt-2016-

country-report.pdf)  

2017, 2011   

Iraq    

Jordan    

Kuwait    

Lebanon    

Libya    

Mauritania    

Morocco    

Oman    

State of Palestine (http://ggim.un.org/country-

reports/documents/Palestine-2011-country-report.pdf)  

2011   

Qatar    

Saudi Arabia    

Somalia    

Sudan (http://ggim.un.org/country-reports/documents/Sudan-2015-

country-report.pdf)  

2015   

Syrian Arab Republic    

Tunisia    

United Arab Emirates    

Yemen    

 

  

http://ggim.un.org/country-reports/documents/Bahrain-2011-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Bahrain-2011-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Egypt-2016-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Egypt-2016-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Palestine-2011-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Palestine-2011-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Sudan-2015-country-report.pdf
http://ggim.un.org/country-reports/documents/Sudan-2015-country-report.pdf


APPENDIX 2 

Template of questionnaire’s and spread sheet: 

UN-GGIM MEMBER STATE - PROFILE (COUNTRY NAME): 

Region: Arab States: 

UN-GGIM Regional Body e.g. (UN-GGIM Arab states):  

Participation Active or Not active Mapping/UN GGIM Organisation:  

Address: 

Contact Name:  

Position: 

E-mail: 

Telephone:  

Date: 

 

INSTITUTIONAL ARANGEMENTS: 

NSDI stakeholders: 

Define the stakeholders and describe  

- which are the sectors of stakeholders that, according to your evidence, are still 

missing to contribute to the implementation of NSDI; 

- the involvement of national representatives and other relevant stakeholders 

related to environmental activities (monitoring, reporting, assessments);  

- the involvement of the private sector in the implementation of the NSDI in your 

country (e.g. as data producers, service providers, coordinating bodies, 

users). 

INSTITUTION Address Contact 
person 

e-mail Telephone 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Coordination bodies: 



Pleas identify if there exist an national coordination body or organisation and 

describe; 

- the role and responsibilities of the coordinating body  

- its organisational chart  

- links with national representatives related to environmental activities such 

as reporting, assessments etc. • 
- activities undertaken to ensure cross-border co-ordination activities   

- relations to international organisations or bodies using, managing or 

producing spatial data • 
- how the local administration is involved   

 

DATA AND STANDARDS 

Pleas identify spatial data sets and services with relation to spatial objects or 

location in your country 

DATSET / SPATIAL DATA 
SERVICE 

Data provider Availability (web link) 

   

   

   

   

   

   

   

 

DATA POLICY 

Pleas describe also the main types of the sharing arrangements between the 

public authorities: framework agreements, contracts, licence agreements (e.g. 

Creative Commons, government licence, open data licence, etc.) and provide 

some examples. 

LEGAL FRAMEWORK AND STRATEGICAL DOCUMENT 

Pleas collect the names of existing laws and strategical document regarding 

NSDI in your country. 

PROJECTS and USE CASESS 

Pleas identify any relevant projects or use casess with relation of data sharing 

and disemination between stakeholders in your country 

PROJECT / USE CASE Leading institution and 
short description of project 

web link 

   

   

   



   

 

OTHER COMENTS 
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دارة املعلومات اجلغرافية  لفريق الثاين للجنة العربية خلرباء الأمم املتحدةل التقرير الس نوي  املاكنيةلإ

1 

 

  

 

 التقرير الس نوي

لفريق الثاين للجنة العربية ل  

ملاكنيةلإدارة املعلومات اجلغرافية ا خلرباء الأمم املتحدة  

 

 

 

 تاريخ اإلصدار 2018ماي 
 نسخة أولية

 المصادقة بعد التشاور
 



دارة املعلومات اجلغرافية  لفريق الثاين للجنة العربية خلرباء الأمم املتحدةل التقرير الس نوي  املاكنيةلإ

2 

: جعاالمر  

الخامس  جتماعومات الجغرافية المكانية خالل اإلتقرير للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعل .1

 م، 2018فبراير 21-19 بمسقط
جتماع السابع للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية خالل اال تقرير .2

يات المتحدة نيويورك، الوال –للجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية العلمية 
 .م 2017أغسطس  12 –األمريكية 

 

 المحتوى .1

 هذا التقرير على:يحتوي 

المعلومات الجغرافية  المتحدة إلدارةلفريق الثاني للجنة العربية لخبراء األمم التقرير السنوي ل •

 ،المكانية

 ،(notice of exploitation.pdf: 1ملحق عدد) دليل تركيز وإستغالل المنصة •

 (،UNGGIM_V1.rar: 2ملحق عدد) القالب والبرنامج •

 (. UNGGIM Data Dictionnary_V1.pdf:3ملحق عدد)نسخة أولية لقاموس البيانات •

 الهدف  .2

لومات الجغرافية المع المتحدة إلدارةلفريق الثاني للجنة العربية لخبراء األمم التقرير السنوي ليهدف 

 إلى: المكانية

 توحيد المفاهيم، •

 تحقيق الربط بين مع ةتجانسممعطيات  إنتاج ونشر تهدف إلىعربية وضع مرجعية  •

 ،)البيانات المتفق عليها( البيانات الجغرافية المكانية األساسية بين الدول

 ،منظومة مندمجةإرساء  •

 ،المكانيةتحقيق رؤية واضحة تتعلق بالمعلومات الجغرافية  •

ن تعاوار في إطألغراض تنموية  وفرةالمتلبيانات لتغالل األمثل العمل على اإلس •

 ، لسدّ الشغوراتمشترك إقليمي 

 ، للمعطياتت اإلقليمية الملحة طلبااإلستجابة لل •

 ،جعيفي السلم المرمسموح بها ذات دقة  معلومات جغرافية مكانيةإنتاج ونشر  •

 (Metadata -)البيانات الوصفية المعلومات المتعلقة بالمعطيات التوثيق: •

last%20version%20of%20delivary/notice%20of%20exploitation.pdf
last%20version%20of%20delivary/UNGGIM_V1.rar
last%20version%20of%20delivary/UNGGIM%20Data%20Dictionnary_V1.pdf
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المعطيات سرية وحساسية : إرساء مرجعية موحدة دون المساس من المرجعية •

 ،السيادية

 .الجاهزية •

 

 

 الكيفية .3

 جرد على مستوى الدول، •
 دراسة الموجود، •
 تقييم الموجود، •

 .منظومة مندمجةلتنميط المعطيات قصد إدراجها ب اإلجراءات المتخذة •

 المخطط العملياتي للعمل  .4

العربية لخبراء األمم إجتماع للجنة شغال المنجزة منذ آخر األعرض نتائج يهدف هذا التقرير إلى 

على المستوى الدولي والذي إلتأم بمقر األمانة العامة  المعلومات الجغرافية المكانيةإلدارة  المتحدة

خالله  تمّ والذي ، 2017أوت  04إلى  02من  الممتدة لألمم المتحدة بمدينة نيويورك خالل الفترة

 ساسية للبنية التحتية الجيومكانية العربية.األالمكّونات على  تفاق والمصادقةاإل

إلدارة المعلومات  العربية لخبراء األمم المتحدةجتماع الخامس للجنة خالل اإلتم  أنهكما 

إلى  19من  الممتدةخالل الفترة  بمدينة مسقطالذي إلتأم على المستوى الدولي  الجغرافية المكانية

عرض أعمال وبرامج اللجنة والفرق الفنية. هذا وقد تم مناقشة المواضيع اإلقليمية  2018فيفري  21

التي لها عالقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وضبط اإلجراءات الضرورية لتحقيق أفضل 

النتائج مع األخد بعين اإلعتبار تداعياتها على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي الناجمة 

 اإلستخدام األمثل للمعلومات الجغرافية.عن 

خـطة وضع بفريق البيانات الجغرافية المكانية األساسية قام ، المتخذةوعلى هامش القرارات  ،هذا

 عمل تتمثل أساسا في:

 ،إنجاز قاموس البيانات 

 ،النمذجة 

 /الجيومكانية. هيكلة البوابة الجيوفضائية 
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 حيث تّم االتفاق وإعتماد التمشي التالي:

العمل الثاني)توفر دولة تونس  -1 )باللغة العربية واإلنجليزية( مسودة القاموس  (رئيس فريق 

قاموس  عرضعلى أن يتم  الدول األعضاء.طرف لمراجعتها من  2018ماي شهر في 

بهدف  بنيويورك 2018البيانات الجيومكانية للجنة العربية خالل إجتماع اللجنة في أوت 

 ، المصادقة

لبوابة اإللكترونية الجيومكانية في مشروع النسخة األولى من ا اتالطرقشبكة إعتماد طبقة  -2

 ، (Web Services)العربية على طريقة الخدمات اإللكترونية الجيومكانية 

 البوابة في مركز البيانات بالمملكة.ادم لتركيز المملكة العربية السعودية خ تضع -3

العربي، والبوابة  يزجميع الدول العربية األعضاء على المشاركة في المرجع الجيودي حثّ  -4

 لكترونية الجيومكانية العربية حال جاهزيتهم.اإل

 المحاور األساسية المتعلقة بالبيانات الجغرافية المكانية  .أ

 التجسيم الهندسي •

 التجسيم الهندسي

Vector خطوط 

Grid مصفوفات 

Text or table نّص أو جدول 

Network شبكة 

3D-models نماذج ثالثية األبعاد 

Video فيديو 

 المواصفات والمعايير •

 المعايير والمواصفات 

  ISO 19100سلسلة معايير 

 OGC (Open GIS Consortium ) معايير

 W3C ( World Wide Web Consortium)معايير 

 IHO(International Hydrographic Organization) معايير 
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 المحاور: •

 يةزالشبكة الجيودي 
 الجوية والفضائية الصور 
 اإلرتفاعات 
 الحدود اإلدارية 

 شبكة المواصالت 
 الغطاء األرضي 
 الهيدروغرافيا 
 العنونة 
 المسميات الجغرافية 
 تقسيم األراضي 
 خطوط الخدمات 

 Geodetic control network 

 Imagery 

 Elevation 

 Administrative boundaries 

 Transport network 

 Land cover 

 Hydrography 

 Adresses  

 Geographic names  

 Land parcels  

 Utilities 

 معطيات أخرى •

 مرجعية اإلحداثيات .1

 البيانات األساسية لتحديد التموقع
 نظم الشبكة الجغرافية .2

 التقسيم العقاري .3

 مواقع اإلهتمام .4

 الوحدات اإلحصائية .5

 البيانات العامة اإلضافية

 المناخ .6

 البيئة .7

 الطاقة .8

 المعدنية الموارد .9

 التربة .10

 استخدام األراضي .11

 المنشأة .12

 المناطق .13

 المخاطر .14

 السكان .15

 تاريخ اإلصدار 

 تاريخ النشر

 تاريخ آخر تحيين

 تاريخ اإلنجاز

 اإلصدارات والنشر
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 البـرنـامج الـزمني لخـطة عمل فريق البيانات الجغرافية المكانية األساسية والمعايير .ب

المكانية  الجغرافية للبيانات األساسية البنية إلرساء المعتمدةتتوزع خطة العمل على ما تّم تقديمه والمصادقة عليه خالل اإلجتماعات السابقة،  إعتمادا

 باالعتماد على البيانات والمعايير المذكورة أعاله على ثالثة مراحل:

 المجال المدّة الجهة المسؤولة

المصادقة عليها تمت 
 بها تونسوتكفلت 

 تّم حديدها كافة األعضاء

 الشبكة الجيوديسية 

 

 الطبقات تحديد
Classes identification 

 

الصور الجوية 

 والفضائية

 اإلرتفاعات

 الحدود اإلدارية

 شبكة المواصالت

 الغطاء األرضي

 الهيدروغرافيا

 العنونة

 الجغرافيةالمسميات 

 تقسيم األراضي

 تخطوط الخدما

وقع المصادقة عليها 
 وتكفلت بها تونس

 تحديد الهيكلة أشهر 03 تونس

 

 قاموس البيانات
Geographic data 

dictionary 

 

وقع المصادقة عليها 
 وتكفلت بها تونس

 تونس
 )الفريق الثاني + الفريق الرابع(

 تحديد الهيكلة أشهر 03

 

 التصميم
GeoDB Modeling/Design 
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Topics 
Responsible/In charge 

Duration 
Designer Supplier Site 

Development& Acquisition 

Architecture: VPN Tunisia Saudi Arabia 

16 Weeks 

• Data server 

• Application server (mapping + web) 

Tunisia Saudi Arabia 

Tunisia Saudi Arabia 

Private Cloud Tunisia Tunisia Saudi Arabia 

Admin./Security Tunisia Tunisia Saudi Arabia 

Installation Loading Tunisia Saudi Arabia 04 Weeks 

Training Loading/update/upgrade Tunisia Saudi Arabia 01 Week 

Exploitation All countries (members) Arabian states Saudi Arabia As soon as 
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 لإلنجاز الزمنيالمخطط  البرنامج: .5
 

 2017 2018 

 المجال
 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر

44    48    01    05    09    13    18    22    26    

 قاموس البيانات
Geographic data dictionary 

     
 درس
+ 

 نقاش
+ 

 المصادقة

                     

 التصميم

GeoDB Modeling/Design 
                        

 الجيومكانيةقاعدة البيانات 
DB 

• Data server 

• Application server 
(mapping + web) 

                    

 البوابة
• Architecture : VPN 

• Private Cloud 

• Admin./Security 

             

 تركيز
Installation 

                                 

 التكوين/تدريب
Training 

                                 

 اإلستغالل 
 )المستعمل النهائي(

Exploitation 
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الثالث ل الع يق ف WGتشكيلة جعالخاص03 ال بإطا بإطار المرجعالخاص،WG 03تشكيلة فريق العمل الثالث 
الجيوديسي

االعضاء الدول الرئيس نائب الرئيس الدول االعضاءالعملفريق نائب الرئيس الرئيس العملفريق

الجزائر، البحرين ، مصر، 
األردن ، الكويت، لبنان ، 

المملكة العربية 
السعودية 

الجزائر فريق العمل 
WG 03الثالث 

المغرب، عمان ، قطر، 
المملكة العربية السعودية ، 
ة ال ات ا اإل ن ت

لـبـنـان الخاص بإطار 
المرجع 

تونس ، اإلمارات العربيةال
.المتحدة ، فلسطين

الجيوديسي

راء ٔالامم الـمتحدة إلدارة الجيومكانيــةالـمعلومات اللـجنة العربية لخ
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ل نالتالالجد ي َب WGالثالثالعملفريقاجتماعاتُي الخاص،03 WGالثالثالعملفريقاجتماعاتيـبـيـنالتاليالجدول   الخاص،03

 تلك أو بالفريق خاصة اجتماعات كانت سواء ،الجيوديسي المرجع بإطار

ات شعلالجانبيةاللقا اعاتھا ربيةاللجنةاجت ال .العربيةاللجنةاجتماعات ھامشعلىالجانبيةاللقاءات

الموقع التاريخ عاإلجتماعات خ إل
المملكة / الرياض 

العربية السعودية
م 2015نوفمبر  WG 03االجتماع األول لفريق العمل الثالث 

الجيوديسيالخاص بإطار المرجع  
01

المملكة / الرياض 
العربية السعودية

م 2016نوفمبر  WG 03االجتماع الثاني لفريق العمل الثالث 
الجيوديسيالخاص بإطار المرجع  

02

دولة قطر/ الدوحة  م 2017فبراير  جانبي على ھامش االجتماع الرابع للجنة  اجتماع 
العربية

03

سلطنة عمان/مسقط  م 2018فبراير اجتماع جانبي على ھامش االجتماع الخامس للجنة
العربية

04
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WG العمل لفريق األول اإلجتماع 03

ألأ WGالعمللفريقاألولاالجتماعنتائجأھممن  انعقدالذي ،03

     2015 نوفمبر 19 إلى 17 من السعودية العربية بالمملكة بالرياض
أ    ARABREFالجيوديسيالسندإلنجازھاّمة وأساسيةوثائقإعدادھو

: في المتمثلة و

Protocole) “البيانات تبادل اتفاقية" وثيقة إعداد - 1 of sharing data)

ھذهإثرائھاوُمناقشاتھالغرضاألعضاءالدولعلتوزيعھاو  ھذه.إثرائھا و مناقشاتھالغرضاألعضاء الدولعلىتوزيعھاو

     أيام بالرياض الـُمنعقد الثاني اإلجتماع خالل تبنيھا تم الوثيقة

2016نوفمبر23و22 .2016نوفمبر23و22
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 )الثاني و األول ( اإلجتماعين مابين الـُممتدة الفترة في أيضا تم - 2

:اثنتين)02(وثيقتينإعداد :اثنتين)02(وثيقتينإعداد

 محطات بيانات أرشفة و التخزين بيانات مراكز إستضافة دعوة   
C)ال ll f i i i D C ) Call)الرصد    for participation- Data Centre)

التحليل مراكزإستضافةدعوة
    )(Call for participation- Data Analysis

 ألجل األعضاء العربية الدول على الوثيقتين ھاتين توزيع كذلك تم قد و

.إلستوفائھاالوافـر بالوقتحضيتبعدماتبنيھا
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WG العمل لفريق الثاني اإلجتماع 03 :  

لاأ الإلال للالثاا ال WGالعمللفريقالثانياإلجتماعخاللإليهالتوصلتمماأھم 03، 
  عمل خطة إعداد ھو م 2016 نوفمبر 23 و 22 أيام بالرياض المنعقد

لة اُ اال ذ  (Deadline) تنفيذھازمنتحديدمع(Actions)المھاممنُجملةتضمنت

: يلي كما ھي و ،ARABREF لمشروع الفعلي التجسيد قصد
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 حول 03 رقم العمل لفوج الثاني االجتماع ھذا خالل االتفاق تم قد و

 عدد مع التحليل مراكز وكذا البيانات أرشفة مراكز من كل توزيع

 في مبين ھو كما ذلك و مشاركة، دولة كل قبل من المرشحة المحطات

   :التاليين الجدولين
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عدد المحطات المرشحة من قبل الدول األعضاء
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التحليل والدول المستضيفة لمراكز البيانات 
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WGالعمللفريقالثانياإلجتماعأشغالَخـلُصتو الخروجإلى03 علو WGلريقي إلج ى 03  روجإ

: ھي و رئيسية توصيات بسبعة
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WG العمل فوج اجتماع  للجنة الرابع اإلجتماع ھامش على 03

العربيةالعربية

WGالعملفوج قامنشاطاته،تفعيلقصد عوجمي  اإلجتماع خالل،03 إل
 الُمنعقد العربية، للجنة الرابع اإلجتماع ھامش على جرى الذي الجانبي

و اجتماعتوصياتبمراجعة،)م2017فبراير(قطربدولةبالدوحة وب ير(رب ج)مبر ر يب عو ج
      جديدة توصيات )06( ستة وضع كذلك و )م2016 نوفمبر( الرياض

:يليكماھيو ييو ي
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َّق قَت هالخطالالت لإلال ُّ ضاال فاأل  فياألعضاء الدولإلىالموجهالخطابعلىالتصديقتـمَّقدو

 لخبراء العربية اللجنة رئيس معالي طرف من العربية اللجنة

 بتاريخالـمكانيةالجغرافيةالـمعلوماتإلدارةالـمتحدةاألممأل

يرنح لطلبالمعنية الجھاتإلىأرسلالذي و،م2018ينايرمنالفاتح ىريومي يھإ
 العربي الجيوديسي المرجع متطلبات تنفيذ في المساھمة و الدعم

ARABREFالموحد .ARABREFالموحد

ـنَ  و  مبدأ على التأكيد كذا و المشروع أھمية الخطاب، ھذا َتَضـمَّ

ة ُ لل ظلألل لل     فيلفائدته بالنظرلتعزيزهاألعضاء،الدولبينالتـشاُركية

 األشغال كذا والجيومكانيةبالمعلوماتالمتعلقةالمجاالتشتىَّ

 .األخرى العلمية
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العربية للجنة الخامس اإلجتماع ھامش على WG03 العمل فوج اجتماع
 للجنة الخامس اإلجتماع أشغال إليھا خلصت التي التوصيات بين من

     2018فبراير 21إلى19منعمانبسلطنةبمسقطالمنعقدالعربية،
  :يلي ما ھي

الموحدالعربيالجيوديسيالمرجعمشروعبدءعلىالُموافقة• ءىو يرجعروعب ي    وربي جيو
""ARABREF الديمقراطية الجزائرية الجمھورية ( من كل بمشاركة 

 الھاشمية، األردنيةالمملكةالسعودية،العربيةالمملكةالشعبية،
 )قطر دولة عمان، سلطنة المغربية، المملكة التونسية، الجمھورية

.جاھزيتھم حال األخرى العربية الدول إليه تنضم أن على

 المملكة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمھورية من كل ترشيح•
 العربية، مصر جمھورية اللبنانية، الجمھورية السعودية، العربية

أ  الفرعيةاللجنة أعمالفيالعربيةاللجنة لتمثيلالمغربية،المملكة
.UN-GGIM المتحدة األمم خبراء بلجنة للجيوديسيا

راء ٔالامم الـمتحدة إلدارة الجيومكانيــةالـمعلومات اللـجنة العربية لخ
UN-GGIM / ARAB STATES



:يليماإنجازتمفقدالتوصيتينلھاتينتنفيذاو ينيو ينھ ي زمو ج يإ  :ي

ْت• عع المرجعمشروعُمديرتعيينقصدالمعنية الجھاتُمراسلةَتمَّ
 اإلبقاء اقتراح تم حيث ، ARABREF الُموحد العربي الجيوديسي

WG العملفوجتأطيرفيأُْعـُتمد الذيالتوجهنفسعلى  فيما03
ُ

جيي
 أن أُْقـُترح بالتالي و .المشروع ھذا إدارة عن المسؤول تعيين يخص
WGالعملفوجرئيسنفسه ھوالمشروعُمديريكون 03. جع

ع تمتحيث المشروع،فريقأعضاءلبقية بالنسبةالشأنھوكذلك    
 على بناًءا و بالمشروع، ُممثليھم تعيين قصد األعضاء الدول ُمراسلة

ييععم العربيالجيوديسيالمرجعمشروعفريق أعضاءتشكيلتمفقدذلك
:التالي النحو على ARABREF الُموحد

راء ٔالامم الـمتحدة إلدارة الجيومكانيــةالـمعلومات اللـجنة العربية لخ
UN-GGIM / ARAB STATES



ARABREFالعربي الُموحد  الجيوديسيفريق مشروع المرجع قائمة أعضاء 

راء ٔالامم الـمتحدة إلدارة الجيومكانيــةالـمعلومات اللـجنة العربية لخ
UN-GGIM / ARAB STATES



ْت GGIM/ASالعربية للجنة العامة األمانة خالل من و•   كذلك تمَّ

ي)(يج  الفرعيةاللجنة فيعربيةدول)05(خمسممثليإدماجعملية
 ما وفق وذلك UN-GGIM المتحدة األمم خبراء بلجنة للجيوديسيا

ع اإلجتماع توصيةأساسعلىواألخيرة،ھذهطرفمنمحدداكان
  :كاآلتي الدول ھذه ُعيـَنـت العربية، للجنة الخامس

 العربية المملكة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمھورية

  المملكة العربية، مصر جمھورية اللبنانية، الجمھورية السعودية،

.المغربية

     األعضاء بقائمة الُمتعلقة بالتفاصيل الُحسبان في األخذ تم قد و
:يلي كما الواردة و

راء ٔالامم الـمتحدة إلدارة الجيومكانيــةالـمعلومات اللـجنة العربية لخ
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 مجموعة العمل الرابعةل تقرير اإلنجاز السنوي

  المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات اإلحصائيةتكامل ل

 اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة عنالمنبثقة 

 إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية 

 2018 مايو 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 المحتويات

 

 

 المقدمة: أوال

 التفويض بالمهمة ثانيا:

ل : ثالثا  خطة العم

تحقق م: رابعا  والثنية من خطة العمل لمرحلة األولىباا 

 مجال استخدامات المعلومات الجغرافية المكانية في  مما ت: خامسا

 المستقبلية خطة العمل: سادسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 المقدمة : اوال

االجتماع الرابعة للجنة العربية لخبراء االمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية على ضوء 
تم اقرار واعتماد تقرير عمل م 2017فبراير  23 – 21قطر الذي عقد خالل الفترة من  –بالدوحة 

من قبل ممثلي الدول  اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانيةالبيانات المجموعة الرابعة لتكامل 
 . األعضاء

ما ام 2017/  06/  01م الى 2017/  03/  01حيث تم تقسيم خطة العمل الى مرحلتين االولى تبدأ من 
ية فمع االجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء االمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرا تبدأالمرحلة الثانية 

 . المكانية

 : التفويض بالمهمةثا�يا
عقدت اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية اجتماعها الخامس  -

مسودة ضمن أجنده االجتماع عرض  وتم االالفاالفبراير  21إلى  19في مسقط خالل الفترة من 
ي لفرق العمل المنبثقة من  عه على ان يتم العمل على تحديثه الحقا ورف .اللجنةتقرير االنجاز السنو

 م بنيويورك.2018م قبل اجتماع اللجنة في أغسطس 2018الى اللجنة بالشكل النهائي في نهاية مايو 

 خطة العمل : الثثا
قد انهت جميع األعمال واألنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى العمل الرابعة مجموعة موضح أدناه ان كما هو 

والعمل على جدولتها  المهام واألنشطة المتعلقة بالمرحلة الثانيةوتم إعادة بحث ودراسة من خطة العمل، 
 .كخطة عمل مستقبلية لمجموعة العمل كما هو موضح في البند السادس من هذا التقرير

 الموقف الى من المدة المهمة
 : المرحلة األولى

عرض تجارب الدول األعضاء ضمن 
 اجتماعات اللجنة

 01 /02 /2017  
 مستمر

تحديد نوع البيانات المتبادلة بين الدول 
األعضاء عن طريق االستعانة بلجنة خبراء 

 األمم المتحدة في مجال التكامل
    01 /03 /2017  31 /05 /2017 

 تم 

 تم  2017/ 03/ 30 2017/ 03/ 01     إعداد ووضع استمارة لتحديد البيانات

 تم 2017/ 05/ 31 2017/ 04/ 02     استيفاء استمارة البيانات



   

 : المرحلة الثانية
 

الحث الالى الالال الالال الالاليال الالالالالام نظم وتقنيات المعلومات الجغرافية في مجال 
المعلومات اإلحصائية المكانية لدعم القطاعات اإلحصائية المختلفة واالستفادة من 

 البيانات المتاحة
حصر استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في مجال المعلومات االحصائية  •

 المكانية
 حصر مجاالت التطوير المزمعة •

 

الحث على تطوير الموارد والكوادر البشرية والخبرات في مجال استخدام البيانات 
 اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية

بيانات بأسماء وخبرات المختصين في مجال المعلومات بناء وإنشاء قاعدة  •
 اإلحصائية المكانية

 اقتراح دورات تدريبية وورش عمل •

 

  الحث على تبني وإيجاد جهة رسمية بالدولة تختص بالمعلومات الجغرافية المكانية
حث جميع دول األعضاء على إعداد تقرير أولي بنتائج تكامل البيانات اإلحصائية 

والمعلومات الجغرافية المكانية لديها مع اإلطار العالمي للبيانات والمعلومات 
 اإلحصائية المكانية

 

للدول ( 2-1)العمل على إطالق مبادرات إلطإلق منتجات وتطبيقات إحصائية مكانية 
 العربية األعضاء إلتاحة مجموعة من البيانات اإلحصائية الجغرافية المكانية

 

  إلنجازات التي يتم تحقيقها للوقوف على سير العملإعداد تقارير ل
 

ل المشار إليها أعاله  والمهام واألنشطة المتعلقة بالمرحلة الثانية  العمل الرابعةلمجموعة المعتمدة وفقا لخطة العم
 . علماً بالدور المناط بها كال في مجاله، أخذت الدول األعضاء من خطة العمل

 

تحقق منم: رابعا  األولى المرحلة ا 

 . استمارة االستبيانإلعداد مكونات التم حصر وتحديال  . 1

لدول األعضاء وأخذ تم إقرار واعتماد النسخة النهائية الستمارة ا . 2 الستبيان بعد تمرير النسخة األولية ل

 . مالحظاتهم

لدول األعضاء تم وضع نموذج استرشادي الستيفاء . 3  . استمارة االستبيان وتمريره ل

لدول األعضاء واالنتهاء من حصر نتائج االستبيان تم استالم استمارات ا . 4 الستبيان المستوفاة من ا

 . وإعداد الملخص



   
لدول األعضابعض تم أخذ العلم واالستفادة من  . 5 ية المعلومات الجغرافية المكان تء في استخداماتجارب ا

إلإلإلائي بالمجاالت التالية  : وتوظيفها في العمل ا

 
 للمعلومات االساسية للبنية الوطنية المبادرة دعم عمان في بسلطنة للمساحة الوطنية الهيئة دور 

 . المكانية الجغرافية
 
 عمان سلطنة في المكانية الجغرافية للمعلومات الوطنية البنية . 

 
 عمان االحصائي بسلطنة العمل في المكانية الجغرافية للمعلومات الفعلي التوظيف : 

 لشامل المسح   ا
 االحصائية البيانات بوابة  
 الخدمات في والمعلومات البيانات توظيف  

 المغربية المملكة في الجيومكانية للمعلومات التحتية البنية حوكمة تجربة  
 

 في  الخرائطية المعلومات للمعلومات وادخال التحتية البنية مشروع تنفيذ في فلسطين تجربة
 االلكترونية العمل الجيومكانية ومسارات (SDI) الحكومية االجراءات

 
 2017 مصر العربية جمهورية تعداد في الجيومكانيةو االحصائية المعلومات تكامل تجربة  

 

 تكامل المعلومات الجغرافية المكانية واالحصائية وترابط  أفضل الممارسات في دولة قطرعن
الجهات وتبادل المعلومات الجغرافية المكانية بين قطاعات الدولة ونشر النتائج اإلحصائية عبر 

 . بوابة جغرافية مكانية وطنية

 

 على  ةالتجربة السويدية إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية التي أدت إلى إيجاد إحصائيات مبني
 . المعلومات الجغرافية المكانية

 

 في سلطنة عمان عرض المؤشرات اإلحصائية والجغرافية المكانية على األجهزة الذكية . 

 

 تعددة م الوطنية في مجاالت المكانية الجغرافية التحتية البنى وبناء الجغرافية المعلومات استخدام
 وإدارة معلومات المساحية الخرائط ورسم والتخطيط الحضري مثل التعدادات الوطنية، األطالس

 ت،الكوي قطر، العراق، فلسطين، البحرين، سلطنة عمان، األردن،: التالية البلدان في األراضي
 . لبنان المغرب، تونس،

 



   

 في مجال استخدامات المعلومات الجغرافية المكانيةم ما ت: خامسا

يها أعاله  مخرجات عمل المجموعة يتضح من باإلضافة إلى نتائج االستبيان أن بعض والتي تمت اإلشارة إل
لدول األعضاء حققت بعض األهداف المرجوة من فريق التكامل   -: وهيا

  لدول العربية األعضاء إلتاحة مجموعة من البيانات إنشاء وبناء منتجات إحصائية مكانية با
 . والمؤشرات اإلحصائية الجغرافية المكانية

  لدول العربيةالتصال منصة وطنية لتوفر  في مجال تكامل البيانات اإلإلإلاإليإل المكانية با

 توفر بنية وطنية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية . 
ن من خالل متابعة خطة العمل المستقبلية الموضحة أدناه :   -كما تبي 

  ي
ن
ات لدى الدول األعضاء ف اء والخبر  مجاالت متعددة ذات العالقةتوفر عدد ال بأس به من الخبر

 مجموعة العمل. عمال ومهام أب

 ي مجاالت مختلفة ذات العالقة بأنشطة ومهام مجموعة  الحاجة اىل
ن
ات ف اء والخبر بعض الخبر

 العمل لدى بعض الدول األعضاء. 

  ن تكامل المعلومات الجغرافية والبيانات اإلحصائية المكانية ي من الموائمة بي 
ن
ن وجود قدر كاف تبي 

 مبادئ االطار العالمي للبيانات والمعلومات اإلحصائية المكانية لدى معظم الدول األعضاء. مع 

  ي اجتماعات اللجنة
ن
ن من خالل مشاركة بعض الدول األعضاء بمجموعة العمل الرابعة ف كما تبي 

ن اهداف وانشطة  العالمية الدارة المعلومات الجغرافية المكانية وجود موائمة وانسجام بي 
العمل الرابعة لتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات اإلحصائية المنبثقة عن مجموعة 

اء األمم المتحدة الدارة المعلومات الجغرافية ال ن اهداف وانشاللجنة العربية لخبر طة مكانية وبي 
ي مجال تكامل المعلومات الجغرافي

ن
 ةاللجنة العالمية الدارة المعلومات الجغرافية المكانية ف

 المكانية والبيانات اإلحصائية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 خطة العمل المستقبلية: اسادس

الل خووضع اإلطار الزمني التنفيذي للمرحلة الثانية خطة العمل المستقبلية بعد مناقشة مستفيضة تم اعتماد 
 . لمجموعة العملاالجتماعات عن بعد 

 
الموقف  إلى من المدة المهمة

 الحالي
 

 الثانية:المرحلة 
 اتالحث على وضع خطط تطوير الستخدام نظم وتقني

اإلحصائية المعلومات الجغرافية في مجال المعلومات 
المكانية لدعم القطاعات اإلحصائية المختلفة واالستفادة 

 من البيانات المتاحة

 
 
 

 شهرا 12

 
 
 

19/02/2018 

 
 
 

28/02/2019 

 

  حصر استخدامات نظم المعلومات الجغرافية
 مجال المعلومات االحصائية المكانيةفي 

  28/02/2019 19/02/2018 شهرا 12

 28/02/2019 19/02/2018 شهرا 12 حصر مجاالت التطوير المزمعة  
والكوادر البشرية والخبرات د الحث على تطوير الموار

في مجال استخدام البيانات اإلحصائية والمعلومات 
 الجغرافية المكانية

 اشهر 9

13/05/2018 28/02/2019  

 01/10/2018 13/05/2018 اشهر 4 حصر الخبراء والخبرات المتوفرة  
  وخبرات  بأسماءبناء وإنشاء قاعدة بيانات

في مجال المعلومات اإلحصائية  المختصين
 المكانية

 اشهر 4

01/10/2018 28/02/2019  

 01/10/2018 13/05/2018 اشهر 4 حصر االحتياجات والخبرات المطلوبة  
 28/02/2019 01/10/2018 اشهر 4 اقتراح دورات تدريبية وورش عمل  

الحث على تبني وإيجاد جهة رسمية بالدولة تختص 
 بالمعلومات الجغرافية المكانية

 مستمر  01/02/2017 

حث جميع دول األعضاء على إعداد تقرير أولي بنتائج 
تكامل البيانات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية 

المكانية لديها مع اإلطار العالمي للبيانات والمعلومات 
 اإلحصائية المكانية

  28/02/2019 13/05/2018 اشهر 9

مبادرات إلطإلق منتجات وتطبيقات  إطالقالعمل على 
للدول العربية األعضاء إلتاحة 2-1إحصائية مكانية )  )

 مجموعة من البيانات اإلحصائية الجغرافية المكانية

  28/02/2019 19/02/2018 شهرا 12

إعداد تقارير لإلنجازات التي يتم تحقيقها للوقوف على 
 سير العمل

 2018تم لعام  30/05/8201 01/02/8201 اشهر 4
للعرض في 

 نيويورك


	UN-GGIM-Arab-States-8th Report.pdf
	Annex – 1 Meeting Notes of the 7th session of UN-GGIM Side meeting in New York, August 2017 -Arabic
	1
	Annex – 1 Meeting Notes of the 7th session of UN-GGIM Side meeting in New York, August 2017 -Arabic.pdf

	Annex – 2 Meeting Notes of the Fifth UN-GGIM Arab States Meeting in Oman, February 2018 - Arabic
	2
	Annex – 2 Meeting Notes of the Fifth UN-GGIM Arab States Meeting in Oman, February 2018 - Arabic.pdf

	Annex – 3 WG1 Working Plan
	3
	Annex – 3 WG1 Working Plan.pdf

	Annex – 4 WG2 Progress Report - Arabic
	4
	Annex – 4 WG2 Progress Report - Arabic.pdf

	Annex – 5 WG3 Progress Report -Arabic
	5
	Annex – 5 WG3 Progress Report -Arabic.pdf

	Annex – 6 WG4 Progress Report -Arabic
	6
	Annex – 6 WG4 Progress Report -Arabic.pdf


