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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 Ninth Session of United Nations Committee 

of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), held in New York 

in August 2019.  

2.  Introduction  

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

develop this regional 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.   
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4.  Activities  

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

Activity Date Location 

9th session of UN-GGIM Side meeting Aug - 2019 New York, USA 

7th UN-GGIM: Arab States Plenary Feb – 2020 
Algiers, People’s Democratic 

Republic of Algeria 

UN-GGIM: Arab States Working Groups 

meetings 
Feb – 2020 

Algiers, People’s Democratic 

Republic of Algeria 

Workshop on “Operationalizing the 

Integrated Geospatial Information 

Framework” 

Feb – 2020 
Algiers, People’s Democratic 

Republic of Algeria 

 

The following sub-sections describe the activities mentioned in the above table in more 

detail. 

4.1. 9th session of UN-GGIM Side Meeting – New York 2019 

1. The main objective of this meeting was to review the activities of the Regional 

Committee since the last side meeting held during the 8th session of UNGGIM in 

August 2018. The second main agenda items was to discuss the preparations on 

holding the 7th plenary meeting of the Regional Committee in the People’s 

Democratic Republic of Algeria in February 2019. Activities of the working groups 

were also reviewed. The report of the meeting is present in Annex-1. 
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4.2. UN-GGIM: Arab States Seventh Plenary Meeting – Algiers 2020 

1. The seventh meeting of member states was held in Algiers, People’s Democratic 

Republic of Algeria from 17th to 19th February 2020. It was attended by fifty-two 

representatives of the following fourteen 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 Palestine, Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Sudan, Republic of Tunisia, 

State of Libya and United Arab Emirates. 

 

It was also attended by representatives of the Statistical Center Gulf Cooperation 

Council, Co-Chairs UN-GGIM, Chair UN-GGIM Europe, UN-GGIM Secretariat, United 

Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), and 

international experts. 

 

The People’s Democratic Republic of Algeria’s National Geographic Information 

Council hosted as well as organized this plenary, in collaboration with the UN-GGIM 

Arab States secretariat.   

2. The main objective of this Plenary was to follow-up the progress of the work of the 

Committee and the Technical Working Groups as well as discussing the strategic 

objectives  of the Technical Working Groups for the next years.  

3. A session was conducted to present an update on the development of national 

geospatial information management. The United Nations Economic and Social 

Commission for Western Asia (ESCWA), gave a presentation on the contribution to 

the work of regional geospatial information. In addition, the Chairman of the Land 

Management WG of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial 

Information Management, gave a presentation on the agenda of the WG and its 

main tasks in addition to the future plans. 
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4. Each of the four UN-GGIM: Arab States Working Groups (WGs) organized workshops 

during this plenary that were attended by the invited subject matter experts. The 

experts advised the working groups on matters pertaining to their respective areas 

of focus in the form of presentations, discussions and analysis. Additionally, there 

were sessions where the participants shared their experiences in the field of 

geospatial information management. 

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

6. The following are the recommendations agreed to at the end of the 7th plenary 

meeting: 

a.  Approval of the strategic objectives of working group on Institutional 

Arrangements, Legal and Policy Issues, Awareness and Capacity Building (WG-

1). 

b.  Approval of the strategic objectives of working group on Fundamental Data and 

Geo-Standards (WG-2). 

c.   Approval of the strategic objectives of working group on Geodetic Reference 

Frame (WG-3). 

d.  Approval of the strategic objectives of working group on Integration of 

Geospatial & Statistical Information (WG-4). 

e.  Election of the Arab Republic of Egypt as the Chairman and the State of Kuwait 

AND Oman as the Vice-Chairman of working group on Integration of Geospatial 

& Statistical Information (WG-4) for the current session. 

f.  Encourage UNGGIM Arab States members to adopt the Integrated Geospatial 

Information Framework (IGIF) in developing their national geospatial strategy 

g.  Encourage those member states of UNGGIM Arab States regional entity who 

desire the World Bank to finance the implementation of the Integrated 

Geospatial Information Framework (IGIF), to submit a summary presentation of 

their request to the UNGGIM Arab States Secretariat before the end of May 
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2020. This is in preparation for discussion and approval during the meeting of 

UNGGIM Arab States to be held on the sidelines of the tenth meeting of UN-

GGIM in New York in August 2020. 

h.  Submit a request to UNGGIM, to initiate communication with the World Bank 

to finance the implementation of the Integrated Geospatial Information 

Framework IGIF, for a number of member countries of UNGGIM Arab States. 

i.  Delegate the Chair of working Group 1 (Institutional Arrangements, Legal and 

Policy Issues, Awareness and Capacity Building) to coordinate with ESCWA to 

draw up a cooperation mechanism between UNGGIM Arab States and ESCWA.  

j.  Encourage the members of UNGGIM Arab States to participate in The sixth high 

level Forum on United Nation Global Geospatial Information Management in 

Windsor, United Kingdom from 20 – 22 April 2020. 

k.  The Chairman of each Working Group shall submit a report on the progress of 

the work of its technical team(s) to the UNGGIM Arab States Secretariat before 

the end of May 2020.  

l.  Encourage the members of UNGGIM Arab States to communicate with their 

permanent mission to the United Nations to attend the tenth meeting UN-

GGIM in New York in August 2020. 

m.  Welcoming the constructive initiative of The Kingdom of Morocco, Saudi 

Arabia, and the United Arab Emirates to translate the second part of Integrated 

Geospatial Information Framework (IGIF) into Arabic. 

n.  Welcoming the constructive initiative of Kuwait to translate The Global 

Statistical Geospatial Framework (GSGF) into Arabic. 

4.3. UN-GGIM: Arab States Working Groups meetings – People’s 
Democratic Republic of Algeria 2020 

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

follow:  
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4.3.1. Meeting of WG1 (Institutional Arrangements, Legal, Policy, Awareness, and 

Capacity Building) 

People’s Democratic Republic of Algeria – February 2020: Meetings for WG1 were 

conducted during the seventh UN-GGIM: Arab States meeting held in Algiers in Feb – 

2020. The Chair of the working group (Morocco) presented the annual achievement 

report of the WG, and a presentation was given on the agenda and the strategic goals of 

the WG please. Additionally, the working group reviewed the proposed strategic goals of 

the WG during the period 2020-2023. Please see Annex-3. 

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

People’s Democratic Republic of Algeria – February 2020: The meetings for WG2 were 

conducted during the seventh UN-GGIM: Arab States meeting held in Algiers in Feb – 

2020, The Chair of the working group (Tunisia) presented the annual achievement report 

of the WG. A presentation was given on the developments of work in the Arab Geospatial 

Portal, which was developed by the Republic of Tunisia, the Chair of the 2nd WG, and 

hosted by the Kingdom of Saudi Arabia. Another presentation on the work and strategic 

goals of the Foundational Geospatial Data WG was also made. The working group 

reviewed the proposed strategic goals of the WG during the period 2020-2023. Please see 

Annex-4. 

4.3.3. Meeting of WG3 (Geodetic Reference Frame) 

People’s Democratic Republic of Algeria – February 2020: Meetings for WG3 were 

conducted during the seventh UN-GGIM: Arab States meeting held in Algiers in Feb – 

2020. The Chair of the working group (Algeria) presented the annual achievement report 

of the WG. An update was presented regarding the data center for storing and archiving 

Geodetic data in addition to the updates of the center which is provided and hosted by 

the Kingdom of Saudi Arabia for analyzing that data. A presentation on the activities of 

Geodetic Subcommittee of UN Committee of experts on Global Geospatial Information 
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Management was also done. The proposed strategic goals of the WG during the period 

2020-2023 were discussed and reviewed. Please see Annex-5. 

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

People’s Democratic Republic of Algeria – February 2020: Meetings for WG4 were 

conducted during the seventh UN-GGIM: Arab States meeting held in Algiers in Feb – 

2020. The working group presented the annual achievement report of the WG. The 

proposed strategic goals of the WG during the period 2020-2023 were discussed and 

reviewed, please see Annex-6. 

 

4.4. Workshop on “Operationalizing the Integrated Geospatial 
Information Framework”  

People’s Democratic Republic of Algeria – February 2020: This UN-GGIM: Arab States 

workshop was organized as a regional peer-to-peer learning event over two days aiming 

to raise awareness, introduce and inform participants from the Arab States region on 

concepts and practical approaches which the participants should find helpful in their 

normal work.  The workshop was participatory, where the participants actively engaged 

in discussions and interacted with one another. 

The goal of this Workshop was to introduce, inform and work through with invited 

participants from UN-GGIM: Arab States, the implementation guidance and conceptual 

approach to operationalize the IGIF according to their national circumstances. 

The workshop was designed to offer peer-to-peer engagement, networking and learning 

opportunities that would lead to co-operation that went beyond the activities of the 

workshop. 

Objectives 

The main objectives of the workshop were:  
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a. To contribute to the strengthening of nationally integrated geospatial information 

management towards the production, availability, accessibility and application of 

geospatial information for national development priorities and the 

implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development; and 

b. To address the Global Statistical Geospatial Framework as an important bridge 

that enables a range of data to be integrated from both statistical and geospatial 

communities and, through the application of its five principles and supporting key 

elements, permits the production of standardized and integrated geospatially 

enabled statistical data.  

c. To discuss the Framework for Effective Land Administration as an overarching 

policy guide that provides a reference for Member States when developing, 

renewing, reforming, strengthening or modernizing land administration through 

nine pathways aligned to the nine strategic pathways of the IGIF. 

 

5. Next Plenary Meeting  

The eight plenary meeting of the UN-GGIM Arab States regional entity is scheduled to be held in 

February 2021. The host of this plenary meeting will be announced after further consultation 

with the member countries.  

 

6. Conclusion  

The period since the submission of the last report in August 2019 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. Efforts have 

been made to strengthen the activities of the working groups by encouraging them to set their 

own strategic goals and plans for years 2020-2023. 
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Annex – 1: Meeting Notes of the 8th session of UN-GGIM Side meeting in New 

York, August 2019 (Arabic) 

Annex – 2: Notes of the Seventh Plenary Meeting of UN-GGIM: Arab States in 

Algiers, February 2020 (Arabic) 

Annex – 3: WG1 Progress Report (Arabic)   

Annex – 4: WG2 Progress Report (Arabic)  

Annex – 5: WG3 Progress Report (Arabic)  

Annex – 6: WG4 Progress Report (Arabic) 
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in New York, August 2019 (Arabic) 
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 اجتماع  تقرير 

افية املكانيةاللجنة العربية لخبراء ال   مم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

التاسعخالل االجتماع   

افية املكانية العاملية  للجنة خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 

 نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية

 م 2019اغسطس  8
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 شكر وتقدير

الجانبي للجنة والتحضير لالجتماع  اإلعدادنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في 

م، 8/8/2019العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية املنعقد بتاريخ 

في  ةللجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملي التاسعخالل االجتماع 

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.

 

 

 

 

 المانة العامة

افية املكانية   اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 الرياض، اململكة العربية السعودية

   unggimas@gcs.gov.saالبريد االلكتروني :

 

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

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

اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية هي لجنة إقليمية 

ملبااادرة األمم املتحاادة السااااااااااااتحاادال إدارة عااامليااة للمعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة  ضاااااااااااام في 

 للقرار رقم عضاااااااااااويلعا الدول العربية الضي  تمتع  عضاااااااااااوي
م
ة األمم املتحدة،  م إنشاااااااااااالعا وفقا

( الصااااااااااااااااادر عن الجلسااااااااااااااااة الرا عااااة للجنااااة خبراء األمم املتحاااادة إلدارة املعلومااااات 4/111)

الجغرافيااة املكااانيااة العااامليااة املنعقاادة بديويورك، و لدر اللجنااة العربيااة و ي لعااا  ساااااااااااااا  

مم املتحاااادة إلدارة املعلومااااات اإلطااااار العااااام للجااااامل اإلقليميااااة املعتماااادة من لجنااااة خبراء األ 

الجغرافيااااة املكااااانيااااة العااااامليااااة بااااالتدساااااااااااايد والتحاااااور بخصااااااااااااو   ع ي  التعاااااومل في مياااادامل 

املعلوماااات الجغرافياااة املكاااانياااة العااااملياااة بيمل الااادول األعضاااااااااااااااء واملن ماااات الااادولياااة املعنياااة 

 واللجامل الدائمة املعنية بالبنى األساسية للبيانات الجغرافية املكانية.

 االجتماعداف أه

للجناة خبراء  الثاامناسااااااااااااتعراض سااااااااااااير العمال باللجناة العربياة وفر  العمال منا  االجتمااع 

م، وك لك 2018األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية في أغساااااااااااا   

في ى للجنة العربية وال ر ساايعقد بمشااهللا ة ا  عا  السااا عمناقشااة االسااتعدادات لالجتماع 

 م.2020فبراير  مهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبيةالج

 الحضور 

  30  ضاااااااااااار االجتماع
م
( دول عربية هي: الجمهورية الج ائرية الديمقراطية 11من ) مشااااااااااااار ا

، الجمهورية اململكة األردنية الهاشاااااامية، دولة الكوي  الشااااااعبية، جمهورية مصاااااار العربية،

، جمهورية نة عمامل، اململكة العربية الساااعودية، دولة ليبيا، مملكة املغرب، سااال اللبنانية
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املرك  اال صاااااااااااااا ي لاادول م ل  عن ممثاال ، وكاا لااك ، االمااارات العربيااة املتحاادةالسااااااااااااودامل

الخليج العربية، ومدير سااكر ارية لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  التعاومل لدول 

 الجيومكانية العاملية، وعدد من الخبراء الدولييمل.

 (.2فد قائمة الحضور في امللحد رقم )مر  

 االفتتاح

الدول بفيعا  ر   ة لمبندر املساااااااااالماني  /الدكتور سااااااااااعادة األميمل العام للجنة العربية قدم 

وشااااااااااااكر سااااااااااااكر اارياة لجناة خبراء األمم املتحادة إلدارة املعلوماات االعضااااااااااااااء ع ى الحضااااااااااااور 

 جتماع.له ا اال  ع ى االعداد والتن يم الجغرافية املكانية العاملية

سااااااااكر ارية لجنة خبراء االمم املتحدة  من عد ذلك قدم الساااااااايد/ ساااااااا ي امل سااااااااكوين هللاساااااااا  

ع ى  اللجنة العربيةأعضاااااااااااااء العاملية  لمة شااااااااااااكر فيعا  الجغرافية املكانيةإلدارة املعلومات 

ع ى الحضااااااااااااور  الجميع خالل ال ترة املاايااااااااااااياة و ا  ء اللجناةع ى أداالحضااااااااااااور، كماا أ نى 

 عاليات القادمة. واملشاركة في ال 

 ستعراض موجز ملناقشات االجتماع ا

  جدول أعمال االجتماع سعادة أميمل اللجنة العربية الدكتور/ بندر املسلماني عرض

 بالتقرير الساااااااانور ألعمال اللجنة (1ع ى األعضاااااااااء )مرفد في امللحد رقم 
م
، مشااااااااموال

 م.2019خالل العام 

 عن األعماااال /  طلبااا  األمااااناااة العااااماااة من ريساااااااااااااااء ال ر  ال نياااة 
م
 قاااديم ملخصااااااااااااااا

  ي : األنش ة ل ر  العمل خالل السنة املايية



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 16                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

  رئهللا  فريد اململكة املغربية من  ن ي  بنزوينةالساااااااااااايد/  سااااااااااااعادة اسااااااااااااتعرض

، والسياسات والتوعية وبناء القانونية( األطر امللسسية والتن يمات 1العمل )

 عن خ ة عمل ال ريد 
م
 األول.القدرات اي ازا

 نائ  رئهللا  فريد نبيلة االيسااااااااااار من اململكة املغربية  /ةالسااااااااااايدة ساااااااااااعاد  قدم

 عن انشااا ة 2العمل )
م
( البيانات الجغرافية املكانية األسااااساااية واملعايير ملخصاااا

 ال ريد الثاني. 

  الديمقراطية  الج ائرية الساااااااااااايد/  ميد أوقاواااااااااااا ي من الجمهوريةسااااااااااااعادة قدم

 عن انشاااااااااا ة ( إطار املرجع الجيو 3الشااااااااااعبية رئهللا  فريد العمل )
م
ديساااااااااا ي اي ازا

 .ال ريد الثال 

 رئهللا   جمهورية مصااااااار العربية نائ من  نعلة صاااااااديد /ةالسااااااايدساااااااعادة   قدم

 عن 4فريد العمال )
م
(  كاامال املعلوماات الجغرافياة املكاانياة واإل صاااااااااااااائياة اي اازا

 .انش ة ال ريد

 ذلك مناقشة م تو ة بيمل االعضاء الحايرين.  ال

  ما  م بخصو ممثل جمهورية مصر العربية د نعلة صدي /السيدةعري  سعادة 

مع االساااااااااااكوا إلقامة ور  عمل لبناء القدرات في املعلومات الجيومكانية  لتدسااااااااااايدا

 .ألعضاء اللجنة العربية

  مساااااااااااااودة ساااااااااااااعااااااادة أمايامل الالاجانااااااة الاعاربايااااااة الاااااادكاتاور/ باناااااادر املسااااااااااااالاماااااااناي عارض

اء االمم خبر  فر  العمااااال ال نياااااة في لجناااااة في لتمثيااااال اللجناااااة العربياااااة  رشاااااااااااايحاااااات

،  سااااااا  ما  م ارساااااااالع من األمانة العامة خالل ال ترة القادمة UN-GGIM املتحدة

 لألعضاء، واملقتر ات الضي  م إعادة ارسالها من األعضاء،   ى ذلك نقا  م توح.
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  الخ ااة االسااااااااااااترا ي يااة ل ر  العماال عرض سااااااااااااعااادة األميمل العااام مقترح أليااة عماال

وافد مع  وجهات م موعات العمل ال نية بلجنة بما  ي ال نية خالل ال ترة القادمة

 خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

  عرض سااااعادة الساااايد/  ميد اوقاواااا ي نائ  رئهللا  اللجنة العربية ممثل الجمهورية

ورشااااة الج ائرية الديمقراطية الشااااعبية  ر هللابات اسااااتضااااافة الجمهورية الج ائرية ل

فبراير  16-15 خالل ال ترةا  IGIFالطااار املتكاااماال للمعلومااات الجيومكااانيااة عماال ا ا

 م.2020

 للجنة العربية  السابعاالجتماع 

أوضااااااااااااد سااااااااااااعااادة الساااااااااااايااد/  ميااد اوقاااواااااااااااا ي نااائاا  رئهللا  اللجنااة العربيااة ممثاال الجمهورياة 

 اسااااتكمال  ر هللابات اسااااتضااااافة االجتماع
م
 الج ائرية الديمقراطية الشااااعبية بينع ي رر  اليا

م، بااالجمهوريااة الج ائريااة، كمااا 2020فبراير  19-17السااااااااااااااا ع للجنااة العربيااة خالل ال ترة 

للجنة  السااااااااااااا عأكدت األمانة العامة اللجنة ع ى أهمية الحضااااااااااااور واملشاااااااااااااركة في االجتماع 

 بمشهللا ة ا  عا ى. العربية، وك لك االجتماعات الجانبية ل ر  العمل ال نية

 التوصيات

الج ائرية الديمقراطية الشعبية واململكة العربية السعودية  الجمهوريةاختيار  (1

والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية واململكة املغربية ودولة ليبيا لتمثيل 

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة اللجنة ال رعية للجيوديسيا اللجنة العربية في 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.
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ار سل نة عمامل وجمهورية مصر العربية ودولة الكوي  واململكة األردنية اختي (2

الهاشمية والجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودامل 

فريد الخبراء املعني بتكامل املعلومات اإل صائية لتمثيل اللجنة العربية في 

ة املعلومات الجغرافية املكانية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدار والجغرافية املكانية 

 العاملية.

اختيار اململكة املغربية واالمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية  (3

وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ودولة الكوي  لتمثيل اللجنة 

ة إلدارة بلجنة خبراء األمم املتحدبإدارة األراض ي فريد الخبراء املعني العربية في 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار دولة فلس يمل واململكة األردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية  (4

املعني بويع بيامل للمبادئ العمل  فريدالسودامل لتمثيل اللجنة العربية في 

ملتحدة إلدارة بلجنة خبراء األمم ااملشتركة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار اململكة املغربية واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة  (5

املعني باال  اهات في التر هللابات امللسسية العمل  فريدلتمثيل اللجنة العربية في 

خبراء األمم املتحدة إلدارة  بلجنة الوطنية في إدارة املعلومات الجغرافية املكانية

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار دولة فلس يمل واململكة العربية السعودية والجمهورية الج ائرية  (6

العمل  فريدالديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية لتمثيل اللجنة العربية في 
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بلجنة خبراء األمم املتحدة  للكوارلاملعني باملعلومات والخدمات الجغرافية املكانية 

 إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار الجمهورية التونسية ودولة ق ر واململكة املغربية وسل نة عمامل  (7

 فريدوالجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية لتمثيل اللجنة العربية في 

بلجنة خبراء األمم  املكانية األساسية املعني بمواييع البيانات الجغرافيةالعمل 

 املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار اململكة املغربية واالمارات العربية املتحدة والجمهورية الج ائرية  (8

الديمقراطية الشعبية واململكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا 

إلدارة والسياسات املعني باألطر القانونية العمل  فريدالعربية في لتمثيل اللجنة 

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  املعلومات الجغرافية املكانية

 الجغرافية املكانية العاملية.

اختيار الجمهورية التونسية وسل نة عمامل والجمهورية الج ائرية الديمقراطية  (9

املعني العمل  فريدلبنانية لتمثيل اللجنة العربية في الشعبية والجمهورية ال

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  باملعلومات الجغرافية املكانية البحرية

 الجغرافية املكانية العاملية.

سكر ارية لجنة خبراء االمم  قوم األمانة العامة للجنة العربية بالتدسيد مع  (10

اللجنة بممث ي لتزويدها  العاملية الجغرافية املكانيةت املتحدة إلدارة املعلوما

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات فر  العمل ال نية  في العربية

كما  عمل ع ى  وفير معلومات أليات العمل ملمث ي الجغرافية املكانية العاملية، 
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حدة إلدارة املعلومات بلجنة خبراء األمم املتفر  العمل ال نية  في اللجنة العربية

 الجغرافية املكانية العاملية.

األطر امللسسية  كليف ممثل اململكة املغربية رئهللا  فريد العمل األول ) (11

( بالتواصل مع رئهللا  ة، والسياسات والتوعية وبناء القدراتنيوالتن يمات القانو 

املعلومات  املعني باال  اهات في التر هللابات امللسسية الوطنية في إدارةالعمل فريد 

إلدارة والسياسات املعني باألطر القانونية العمل  فريد، ورئهللا  الجغرافية املكانية

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  املعلومات الجغرافية املكانية

الجغرافية املكانية العاملية، لويع خ ة عمل استرا ي ية ل ريد العمل األول 

مع التوجهات العاملية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة باللجنة العربية متوافقة 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

البيانات الجغرافية  كليف ممثل الجمهورية التونسية رئهللا  فريد العمل الثاني ) (12

املعني بمواييع العمل  فريد( بالتواصل مع رئهللا  املكانية األساسية واملعايير

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  املكانية األساسية البيانات الجغرافية

الجغرافية املكانية العاملية، لويع خ ة عمل استرا ي ية ل ريد العمل الثاني 

باللجنة العربية متوافقة مع التوجهات العاملية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

ممثل الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية رئهللا  فريد العمل   كليف (13

اللجنة ال رعية للجيوديسيا ( بالتواصل مع رئهللا  إطار املرجع الجيوديس يالثال  )

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية، لويع 

نة العربية متوافقة مع خ ة عمل استرا ي ية ل ريد العمل الثال  باللج

التوجهات العاملية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية 

 العاملية.
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 كامل املعلومات الجغرافية  كليف ممثل سل نة عمامل رئهللا  فريد العمل الرا ع ) (14

ات فريد الخبراء املعني بتكامل املعلوم( بالتواصل مع رئهللا  املكانية واإل صائية

بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اإل صائية والجغرافية املكانية 

الجغرافية املكانية العاملية، لويع خ ة عمل استرا ي ية ل ريد العمل الرا ع 

باللجنة العربية متوافقة مع التوجهات العاملية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة 

 لعاملية.املعلومات الجغرافية املكانية ا

دعم إقامة ور  عمل بناء القدرات في املعلومات الجيومكانية ألعضاء اللجنة  (15

في مدنية القاهرة  املعلومات الجغرافية املكانية ةالعربية لخبراء األمم املتحدة لإلدار 

ب مهورية مصر العربية، و كليف ممثل جمهورية مصر العربية باللجنة العربية 

 د ذلك.للتدسيد مع االسكوا لتحقي

خالل ا  IGIFورشة عمل ا االطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية دعم إقامة  (16

 م. في الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية.2020فبراير  16-15 ال ترة

 الختام

للجنة العربية االجتماع بتقديم الشاااااااكر للحضاااااااور. وأعرب عن ساااااااعادة األميمل العام اختتم 

 
م
ال ر ستعقده اللجنة العربية لخبراء  السا عامل شاء ا في االجتماع أملع أمل يلتقوا م ددا

الجمهوريااة الج ائريااة الااديمقراطيااة االمم املتحاادة إلدارة املعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة في 

 ،  م أعلن ختام أعمال االجتماع. الشعبية
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 امللحق الول: جدول أعمال اجتماع

افية املكانيةاللجنة العربية لخبراء المم املتح  دة إلدارة املعلومات الجغر

التاسعخالل االجتماع   

افية املكانية العاملية  للجنة خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افية املكانية العاملي  ةللجنة خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 م 2019أغسطس  8الخميس ( االجتماع الجانبي للجنة العربية )اجتماع مغلق

 نيويورك  –المم املتحدة

 15:13 – 45:14    
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 الهدف 

ل من  االجتماع الثامن  للجنة خبراء األمم مفر  العلعمل باللجنة العربية  و عرض  قرير ع ى سير ا

م، وك لك مناقشة 2018املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية في أغس   

 عا ى في الجمهورية عربية وال ر سيعقد بمشهللا ة ا ت لالجتماع السا ع للجنة الاالستعدادا

 م.2020فبراير   يف الج ائرية الديمقراطية الشعبية

لجدول االعما   

 دقيقة( 15اإلفتتاح )   -1

 لمة  ر يبية  

  الجيومكانية العاملية املتحدة إلدارة املعلومات خبراء االمملجنة سكر ارية  –مقدمة 

 (دقيقة 15ر اللجنة العربية السنوي )تقري -2

 عرض ملخص لسير عمل اللجنة العربية 

 دقيقة( 30برنامج فرق العمل الفنية ) -3

  ريساء ال ر  ال نية –ن رة عامة عن عمل ال ر  ال نية 

 دقيقة( 30مناقشة الفعاليات املستقبلية ) -4

 فبراير الشعبية فيبالجمهورية الج ائرية الديمقراطية  ةاالجتماع القادم للجنة العربي 

 م.2020

 .خ ط عمل ال ر  للسنة القادمة 
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 : قائمة املشاركينيامللحق الثان

افية املكانية  اجتماع اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

التاسعخالل االجتماع   

افية املكانية العاملية للجنة خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر  

 

 

 

 



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 25                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 الجهة السماء الدولة #

 السيد/  ميد أوقاو ي .1 الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية 1
 املجل  الوطني لإلعالم الجغرافية

 نائ  رئهللا  اللجنة العربية 

 جمهورية مصر العربية 2
 السيدة / نعلة صديد .2

 السيدة/ رشا ابراهيم .3
 الجهاز املرك ر لإل صاء

 ردنية الهاشميةاململكة األ  3
 السيد/ عتبة املعاي ة .4

 خالد  ايعالسيد/  .5
 املرك  الجغرافي امللكي

 دولة الكوي  4

 منية القبندر /ةالسيد .6

 السيد/  سن عبدالغ ور  .7
 اإلدارة املرك ية لإل صاء

 السيد/ سليمامل الراشد  .8

 السيد/ سعود امل يرر  .9

 السيدة/ زيد  صاد  .10

 بلدية الكوي 

 - السيد/ ن ي  ابواسماعيل .11 الجمهورية اللبنانية 5

 املسا ة الليبية السيد/ جمال قليدامل .12 دولة ليبيا 6

 اململكة املغربية 7

 ن ي  بنزوينةالسيد/  .13

 السيدة/ نبيلة االيسر .14

 السيد/ كمال ا غلياس  .15

الو الة الوطنية للمحاف ة العقارية و املسد 

 العقارر و الخرائ ية

 سل نة عمامل 8
 السيد / ا مد البادر .16

 ي ة الوطنية للمسا ةاله
 ا مد ا وردرالسيد/  .17

9 
 اململكة العربية السعودية

 

 الهي ة العامة للمسا ة  -األميمل العام  بندر املسلماني/  الدكتور  .18

 عاصم الغامدرالسيد/  .19

 عبدا القح انيالسيد/  .20

 عبدا األسمرر السيد/  .21

 السيد/ ع ي العواجي .22

 الهي ة العامة للمسا ة

 الهي ة العامة لإل صاء عبدا الهمالمل السيد / .23

 جمهورية السودامل 10
 األميمل محمد بانقاالسيد /   .24

 هي ة املسا ة السودانية السيد/ عادل السنارر  .25

 االمارات العربية املتحدة 11
 السيد / عبدالوهاب البستاني  .26

 املسا ة العسكرية السيد/  امد الكعبي .27

 املرك  اال صا ي لدول م ل  التعاومل   مد االغبرر السيد/  .28 اومل  املرك  اال صا ي لدول م ل  التع 12

13 UN-GGIM 29. Mr. Stefan Schweinfest Statistics Division  

14 Experts 30.  الدكتور / زهير التميمي Geodetic Expert 



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 26                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex – 2: Notes of the Seventh Plenary Meeting of UN-GGIM: Arab 

States Meeting in Algiers, February 2020 (Arabic) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 27                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السابعتقرير وقائع االجتماع 

افية املكانية  للجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 مدينة الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 2020فبراير  17-19
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 شكر وتقدير

السا ع للجنة  لالجتماعلشكر لكل من ساهم في اإلعداد والتن يم والحضور نتقدم بخالص ا

العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية املنعقد في مدينة الج ائر، 

 الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 

 

 المانة العامة

افية املكانيةاللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إل    دارة املعلومات الجغر

 الرياض، اململكة العربية السعودية

   unggimas@gcs.gov.saالبريد االلكتروني :

 

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

 

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

انعقد االجتماع الساااااااااااااا ع للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية 

بماااااادينااااااة الج ائر باااااادعوة كريمااااااة واسااااااااااااتضاااااااااااااااااافااااااة و ن يم من املجل  الوطني لإلعالم الجغرافي 

اء بااالجمهوريااة الج ائريااة الااديمقراطيااة الشااااااااااااعبيااة بااالتعاااومل مع األمااانااة العااامااة للجنااة العربيااة لخبر 

، واساااالعدج االجتماع متا عة سااااير أعمال اللجنة الجغرافية املكانيةاألمم املتحدة إلدارة املعلومات 

العمل ال نية للمر لة  ملجموعاتال نية ومناقشاااااااااااااة األهداج االسااااااااااااترا ي ية  وم موعات العمل

 القادمة.

 الحضور 

 من  52 ضاار االجتماع 
م
ية الديمقراطية الشااعبية، دولة عربية هي :  الجمهورية الج ائر  14مشااار ا

جمهورية مصاااااااااااار العربية،  دولة الكوي ، اململكة االردنية الهاشاااااااااااامية ، الجمهورية اللبنانية، دولة 

ليبيا، اململكة املغربية، سااااااااااال نة عمامل، دولة فلسااااااااااا يمل، دولة ق ر، اململكة العربية الساااااااااااعودية، 

ملتحااادة ، ومنااادوب من املرك  جمهورياااة السااااااااااااودامل،  الجمهورياااة التونسااااااااااااياااة، واإلماااارات العربياااة ا

، وممث ي سكر ارية لجنة خبراء األمم املتحدة ةاال صا ي لدول م ل  التعاومل لدول الخليج العربي

العاملية، و ال ة من خبراء م موعات عمل لجنة االمم املتحدة  غرافية املكانيةإلدارة املعلومات الج

األمم املتحدة االقتصااااااادية واالجتماعية  مثل لجنةومالعاملية،  الجغرافية املكانيةاملعلومات  إلدارة

 (.1مرفد قائمة الحضور في )امللحد رقم ، (اإلسكوا)لغرب آسيا 

 االفتتاح

عقد االجتماع السا ع برعاية من املجل  الوطني لإلعالم الجغرافي بالجمهورية الج ائرية 

طني لإلعالم الجغرافي الديمقراطية الشعبية، وقد افتتح االجتماع سعادة رئهللا  املجل  الو 
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بالجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية سعادة اللواء/  شار محمد، ال ر ر   بالوفود 

في التنمية االجتماعية واالقتصادية، وك لك  الجغرافية املكانيةاملشاركة، وأوضد أهمية املعلومات 

ربية،  م قدم سعادة رئهللا  اللجنة أهمية التعاومل الدو ي في  بادل الخبرات والت ارب بيمل الدول الع

العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية رئهللا  الهي ة العامة للمسا ة 

بندر املسلماني  لمة شكر فيعا الجمهورية الج ائرية  /املكلف باململكة العربية السعودية الدكتور 

عمل مصا بة لالجتماع ااإلطار الورشة و  لسا ع،الديمقراطية الشعبية ع ى استضافة االجتماع ا

اعضاء اللجنة ع ى   اعلهم واهتمامهم شكر ا وك لك  IGIF الجغرافية املكانيةاملتكامل للمعلومات 

أوضد سعاد ع أهمية املعلومات الجغرافية املكانية في  حقيد أهداج لحضور ه ا االجتماع، كما 

هم ان ازات اللجنة العربية خالل الخم  سنوات استعرض سعاد ع االتنمية املستدامة،  م 

 املايية.

 م القى سعادة نائ  رئهللا  اللجنة العربية السيد/  ميد اوقاو ي االميمل العام للم ل  الوطني 

 أهمية لإلعالم الجغرافية بالجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية،  لمة 
م
 ر يبية موضحا

 االجتماع وال وائد املرجو  حقيقها.

وقد القى السيد  ش ي هار  يو ممثل سكر ارية لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات 

الجغرافية املكانية العاملية  لمة أوضد فيعا دور اللجنة العربية ع ى الصعيد العاملي لتبادل أفضل 

ورشة ع ى إقامة ورشة عمل مصا بة لالجتماع  األعضاء، وا نىالخبرات واملمارسات بيمل الدول 

فبراير  16-15ا، خالل يومي  IGIF الجغرافية املكانيةعمل  عنوامل ااإلطار املتكامل للمعلومات 

 م.2020

 أعمال االجتماع السابع للجنة العربيةإقرار جدول 
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عرض سعادة رئهللا  اللجنة العربية جدول أعمال االجتماع ع ى األعضاء إلقراره، وقد وافد ممثلو 

 (.2ع ى جدول األعمال )مرفد رقم الدول األعضاء باإلجماع 

 التقرير السنوي للجنة العربية

  
م
 عن التقرير السنور ألعمال اللجنة العربية ملقيا

م
 م عرض سعادة رئهللا  اللجنة العربية عريا

(،   ى ذلك 3الضوء ع ى اهم  وصيات واعمال وانش ة اللجنة خالل العام املاض ي )مرفد رقم 

 نقا  م توح. 

افية املكانيةمساهمات منظمة   المم املتحدة واملنظمات الدولية في أعمال املعلومات الجغر

قدم الساايد/  شاا ي هار  يو  ممثل سااكر ارية لجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية 

 عن 
م
الجغرافية املكانية الوطنية،  م  اهم مست دات   وير إدارة املعلوماتاملكانية العاملية عريا

 –السااااااااايد/ إساااااااااماعيل لباد ممثل لجنة األمم املتحدة االقتصاااااااااادية واالجتماعية لغرب آسااااااااايا قدم 

 عن املسااااااهمة في أعمال املعلومات الجغرافية املكانية اإلقليمية،   ى ذلك قدم 
م
)اإلساااااكوا(، عرياااااا

مات إلدارة املعلو بلجنة خبراء األمم املتحدة  عمل إدارة األراض ي م موعةدر ي و رئهللا  السيد/ كيز 

 عن اعمال 
م
 املستقبلية. اوخ  ه اواهم مهامه م موعة العملالجغرافية املكانية العاملية عريا

افية املكانية  أفضل التجارب العربية والعاملية في استخدام وتطوير العمال الجغر

 عن  فتحي دوخيقدم الساااايد/ 
م
من األمانة العامة للم ل  الوطني لإلعالم الجغرافي بالج ائر عريااااا

من املعهد  عهللاس ى مسلملت ربة الج ائرية في م ال  قيهللا  املعلومات الجغرافية،  م قدم السيد/ ا

 عن عصاااااارنة الجيوديساااااايا بالج ائر،   ى ذلك 
م
الوطني للخرائط والكشااااااف عن  عد بالج ائر عريااااااا

 عن استغالل الصور السا لية بالو الة ال ضائية الج ائرية قدمع الدكتور/ 
م
، عصام بوكر عريا
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 عن عصااااارنة مساااااد األراضااااا ي بالج ائر بالو الة الوطنية  مريم بن مولودقدم  السااااايدة/   م
م
عرياااااا

 ملسد األراض ي,

إلدارة  الجغرافية املكانيةكم  م  قديم الت ربة ال لسااا يدية في م ال اساااتخدام أن مة املعلومات 

العامة أعمال م ل  التخ يط االع ى عن طريد الساااااااااااايد/ جمال نعمامل،  بعع عرض عن الهي ة 

 عن الت ربة 
م
للمسااا ة املصااريع قدمع الساايد/ ع ي املنوفي،  م قدم  الساايدة/ نعلة صااديد عريااا

 عن مبادرات الهي ة  الجغرافية املكانيةاملصاااااارية في  كامل املعلومات 
م
واال صااااااائية،   ى ذلك عريااااااا

 البادر. الوطنية للمسا ة  سل نة عمامل لدشر  قافة الجغرافيا املكانية قدمع العميد/ ا مد

 م قاادم الساااااااااااايااد /  شاااااااااااا ي هااار  يو  ممثاال سااااااااااااكر اااريااة لجنااة خبراء االمم املتحاادة إلدارة املعلومااات 

 عن ورشاااااااة العمل املصاااااااا بة ألعمال االجتماع ااإلطار املتكامل 
م
الجغرافية املكانية العاملية عرياااااااا

 .م2020فبراير  16-15ا، خالل ال ترة IGIF الجغرافية املكانيةللمعلومات 

 العروض نقا  م توح.ه ه خلل وقد  

 الطر املؤسسية والتنظيمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات

صااااااااااااصاااااااااااا  الجلسااااااااااااة الثالثة مل 
ُ
)االطر امللسااااااااااااسااااااااااااية والتن يمات القانونية  ىالعمل االو  جموعةخ

 ىو اال  م موعة العملوالساااااياساااااات والتوعية وبناء القدرات(، وقد شاااااارك في ادارة الجلساااااة رئهللا  

ممثل اململكة املغربية الساااااااايد/ ن ي  بنزوينة، ونائبي الرئهللا  ممثل دولة االمارات العربية املتحدة 

العميد/ صااااااالد الحبيل، وممثل دولة السااااااودامل الساااااايد/ األميمل محمد بانقا،  ي  عرض الساااااايد/ 

ل ،  م قدم الساااااااااااايد/  شاااااااااااا ي هار  يو ممثملجموعة العملن ي  بنزوينة  قرير االن از الساااااااااااانور 

عمل األطر القانونية والسياسات بلجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية  م موعة

 عن اعمال 
م
االسااترا ي ية،  م قدم الساايد/ ن ي   اوأهدافه م موعة العملاملكانية العاملية عريااا

 وهي/م، 2023-2020خالل ال ترة  ملجموعة العملبنزوينة األهداج االسترا ي ية املقتر ة 
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 إلدارة  رفع مساااتول الووي وابراز أهمية وجود إطار ساااليم للساااياساااات والقوانيمل

املعلوماااااات الجغرافياااااة املكاااااانياااااة ع ى أع ى مسااااااااااااتول لتع ي  التنمياااااة واالبتكاااااار 

 واستخدام و وزيع املعلومات الجغرافية املكانية.

 حساااايمل إمكانيات الدول األعضاااااء في   وير وويااااع السااااياسااااات الوطنية إلدارة  

املعلومات الجغرافية املكانية، مع األخ  باالعتبار الحاجات واألولويات املختل ة 

 للدول األعضاء للجنة.

  وياااااع ونشااااار اإلطار والتر هللابات امللساااااساااااية الالزمة لتمكيمل املن مات الوطنية في

م ال املعلومات الجغرافية املكانية بالدول األعضاااااااااااء في   وير وان از قدر من 

املعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة، مع ا ترام اسااااااااااااتقاللهم فيمااا  اال  ااا  في ن اااااااااااا 

 يخص السياسات والقوانيمل امل بقة فيعا.

  ى ذلك نقا  م توح، كما  م عرض األهداج االسااااترا ي ية املقتر ة في الجلسااااة السااااا عة للم يد 

 من النقا .

افية املكانية الساسية واملعايير   البيانات الجغر

)البيانات الجغرافية املكانية االساااااااااااااسااااااااااااية  ةالعمل الثاني ملجموعةة خصااااااااااااصاااااااااااا  الجلسااااااااااااة الرا ع

الثاني ممثل الجمهورية التونساااااااية  م موعة العملواملعايير(، وقد شاااااااارك في ادارة الجلساااااااة رئهللا  

العقيد / ن ار طابية ، ونائبي الرئهللا  ممثل اململكة املغربية الساااااااااااايد/ ن ي  بنزوينة، وممثل دولة 

ملجموعااة رر،  ياا  عرض الساااااااااااايااد/ ن ار طااابيااة  قرير االن اااز الساااااااااااانور ق ر الساااااااااااايااد/ محمااد امل

،  م قدم السااااااايد/ قهللا  التونسااااااا ي، والسااااااايد/ محمد ع ي االيالهي من الجمهورية التونساااااااية  العمل

 عن مساااااااااااات ااادات العمااال باااالبواباااة 
م
العربياااة،  يااا  قاااامااا  الجمهوريااة  الجغرافياااة املكاااانياااةعريااااااااااااااا
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بت ويره، وقام  اململكة العربية السااااااااااااعودية من جان عا  ةالعمل الثاني م موعةالتونسااااااااااااية رئهللا  

بااإنشااااااااااااااء مرك  بيااانااات السااااااااااااتضاااااااااااااافااة البوابااة، وشااااااااااااااركاا  ب بقااة ال ر  ونقااا  االهتمااام  اال من 

الجمهورية التونساااااااية، واململكة العربية الساااااااعودية، واالمارات العربية املتحدة، ودولة فلسااااااا يمل، 

، وسااااااااال نة عمامل، ودولة ق ر،  م قدم مسااااااااا شاااااااااار والجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشاااااااااعبية

 عن اعمال  م موعة العمل
م
 الجغرافية املكانيةعمل البيانات  م موعةالسااااااايد/  يم  رينور عرياااااااا

االساااااااااااااااسااااااااااااياااة بلجناااة خبراء االمم املتحااادة إلدارة املعلوماااات الجغرافياااة املكاااانياااة العااااملياااة وأهااادافااع 

خالل  ملجموعة العملداج االساااااترا ي ية املقتر ة االساااااترا ي ية،  م قدم السااااايد/ ن ار طابية األه

 م، وهي/2023-2020ال ترة 

 .عريف  ل طبقة أساسية  

 .حديد دور  ل طبقة أساسية في  حقيد أهداج التنمية املستدامة  

  دور  وعور،  ثقي ي وعلمي  الجغرافيااااة املكااااانيااااةالعماااال ع ى أمل  لعاااا  البوابااااة

 لكافة الدول األعضاء.

وح، كما  م عرض األهداج االسااااااااااترا ي ية املقتر ة في الجلسااااااااااة الثامنة للم يد   ى ذلك نقا  م ت

 من النقا .

 إطار املرجع الجيوديس ي

)اطار املرجع الجيوديس ي(، وقد شارك  ةالعمل الثالث ملجموعةخصص  الجلسة الخامسة ألعمال 

يمقراطية الشاااااعبية ممثل الجمهورية الج ائرية الد ةالثالث م موعة العملفي ادارة الجلساااااة رئهللا  

ممثل اململكة العربية السااااااااعودية الساااااااايد/  م موعة العملالساااااااايد/  ميد اوقاواااااااا ي، ونائبي رئهللا  

عبدا القح اني، وممثل الجمهورية اللبنانية الدكتور/ سااااااااااااركهللا  فدعوئ،  ي  عرض رئهللا  

يد/ ،  م قدم الساااااملجموعة العملالسااااايد/  ميد اوقاوااااا ي  قرير االن از السااااانور  م موعة العمل
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 عن اخر مست دات مرك  بيانات  خ ين وأرش ة البيانات الجيوديسية، 
م
عبدا القح اني عريا

وك لك مرك   حليل ه ه البيانات ال ر  ك ل  اململكة العربية الساااااعودية بتوفيره واساااااتضاااااافتع، 

 عن اللجنة ال رعية للجيوديسااااااااااايا بلجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغ
م
رافية وعرياااااااااااا

الدكتور/ زهير التميمي عن مستول  م موعة العمل  ى ذلك عرض من مس شار  املكانية العاملية،

 ،   ى ذلك نقا  م توح.ملجموعة العملالتقدم في خ ة العمل 

كما قدم السااااااااايد/ عبدا القح اني، خالل الجلساااااااااة التاساااااااااعة األهداج االساااااااااترا ي ية املقتر ة 

 م، وهي/2023-2020خالل ال ترة  ملجموعة العمل

  العماااااال ع ى  ن ياااااا  مت لبااااااات مشااااااااااااروع املرجع الجيوديساااااااااااا ي العر ي املُو ااااااد

ARABREF  

       العمل ع ى    الدول االعضاااااااااااااء الضي لدإعا القدرة بإنعاء إنشاااااااااااااء مراك

 . ARABREFملشروع  ACومراك   حليل البيانات  DCالبيانات 

 ملي  بني خااارطااة ال ريد لإلطااار املرجيي الجيوديساااااااااااا ي العاااGGRF والعماال ع ى ،

 . ARABREF ن ي  األعمال املالئمة ملشروع 

  العماال ع ى  اا  الاادول االعضاااااااااااااااء ع ى املشاااااااااااااااركااة ال عااالااة في اللجنااة ال رعيااة

 للجيوديسيا.  

  بني إ  ااااقياااة  وافد املراجع الوطنياااة لن اااام املرجع الجيوديساااااااااااا ي العااااملي ITRS 

 . ITRFواطار املرجع الجيوديس ي العاملي 

  ع ى    الدول األعضاااااااااااااء ع ى  سااااااااااااجيل املراجع الجيوديسااااااااااااية الوطنية العمل

 . ISO/TC211الخاصة بعم في السجل الجيوديس ي 

   ى ذلك نقا  م توح.
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افية املكانية واإلحصائية  تكامل املعلومات الجغر

) كامل املعلومات الجغرافية املكانية  ةالعمل الرا ع جموعةخصاااااااااااصااااااااااا  الجلساااااااااااة الساااااااااااادساااااااااااة مل

وقد شاااارك في ادارة الجلساااة ممثل سااال نة عمامل ساااعادة العميد / ا مد بن سااايف  واال صاااائية(،

البادر، وممثلة جمهورية مصااااااااار العربية السااااااااايدة/ نعلة صاااااااااديد،  وممثلة دولة الكوي  السااااااااايدة/ 

،   ى ذلك ملجموعة العملهدل الدا ي،  ي  عري  السيدة/ نعلة صديد  قرير االن از السنور 

الساااايد/  يم  رينور عن افضاااال املمارسااااات الدولية في اعمال  لعملم موعة اعرض من مساااا شااااار 

 ملجموعة العمل،  م قدم  الساايدة/ نعلة صااديد األهداج االسااترا ي ية املقتر ة م موعة العمل

 م، وهي/2023-2020خالل ال ترة 

  اإل صااا ي  الجغرافي املكانينشاار الووي بخصااو  اإلطارGSGF للدول العربية ،

 األعضاء.

 م.2020لخبرات والت ارب بيمل الدول األعضاء بخصو   عدادات  بادل ا 

  م موعةالعمل ع ى زيادة عدد املشااااااااااااركيمل من الهي ات اإل صاااااااااااائية العربية في 

 العمل.

  املشااااااااركة ال عالة في م موعة خبراء األمم املتحدة لتكامل البيانات اإل صاااااااائية

 والجغرافية املكانية.

األهداج االسااااترا ي ية املقتر ة في الجلسااااة التاسااااعة للم يد   ى ذلك نقا  م توح، كما  م عرض 

 من النقا .

الفنية بلجنة خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات  مجموعات العملتمثيل اللجنة العربية في 

افية املكانية العاملية   الجغر
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 لتوصيات اجتماع اللجنة العربية في نيويورك أغس   
م
ول العربية م، بمشاركة الد2019 ن ي ا

العمل ال نية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية  م موعاتاجتماعات 

 عن مشاركة اململكة في 
م
العاملية، قدم السيد/ ع ي العواجي من اململكة العربية السعودية عريا

ة املعلومات الجغرافية إلدار عمل إدارة األراض ي بلجنة خبراء األمم املتحدة  م موعةاجتماعات 

 املكانية العاملية.

افية املكانية  ملجموعةانتخاب رئيس ونائبي رئيس  العمل الرابع )تكامل املعلومات الجغر

  واإلحصائية(

، وسل نة عمامل ودولة الكوي  لنائبي م موعة العمل م  رشيح جمهورية مصر العربية لرئاسة 

 الرئهللا .

افية املكانية االجتماع الثامن للجنة العربية ل  خبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

  م  يجيل اإلعالمل ا ى االنلعاء من اخ  املوافقات الرسمية للدولة املستضي ة. 

افية  توصيييييييييييييات االجتماع السييييييييييييابع للجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 املكانية

ج ائرية الديمقراطية الشاااااااااعبية ع ى اساااااااااتضاااااااااافة  قديم الشاااااااااكر الج يل للجمهورية ال (1

ورشااااااااااااة العمل املصااااااااااااا بة ألعمال االجتماع االجتماع السااااااااااااا ع للجنة العربية، وك لك 

 .اIGIF الجغرافية املكانيةااإلطار املتكامل للمعلومات 

األطر ، ملجموعة العمل األو ى )2023-2020املوافقة ع ى األهداج االسااااترا ي ية لعام   (2

 (، التالية/لتن يمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدراتامللسسية وا
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 إلدارة  رفع مساااتول الووي وابراز أهمية وجود إطار ساااليم للساااياساااات والقوانيمل

املعلوماااااات الجغرافياااااة املكاااااانياااااة ع ى أع ى مسااااااااااااتول لتع ي  التنمياااااة واالبتكاااااار 

 واستخدام و وزيع املعلومات الجغرافية املكانية.

 مكانيات الدول األعضاااااء في   وير وويااااع السااااياسااااات الوطنية إلدارة  حساااايمل إ

املعلومات الجغرافية املكانية، مع األخ  باالعتبار الحاجات واألولويات املختل ة 

 للدول األعضاء للجنة.

  وياااااع ونشااااار اإلطار والتر هللابات امللساااااساااااية الالزمة لتمكيمل املن مات الوطنية في

كانية بالدول األعضاااااااااااء في   وير وان از قدر من م ال املعلومات الجغرافية امل

اال  ااا  في ن اااااااااااا  املعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة، مع ا ترام اسااااااااااااتقاللهم فيمااا 

 يخص السياسات والقوانيمل امل بقة فيعا.

 

، ملجموعااااة العماااال الثااااانياااة 2023-2020املوافقااااة ع ى األهااااداج االسااااااااااااترا ي يااااة لعااااام  (3

 (، التالية/ساسية واملعاييرالبيانات الجغرافية املكانية األ )

 .عريف  ل طبقة أساسية  

 .حديد دور  ل طبقة أساسية في  حقيد أهداج التنمية املستدامة  

  العماااال ع ى أمل  لعاااا  البوابااااة الجغرافيااااة املكااااانيااااة دور  وعور،  ثقي ي وعلمي

 لكافة الدول األعضاء.

 

ة العمل الثالثة )إطار ، ملجموع2023-2020املوافقة ع ى األهداج االسااااترا ي ية لعام  (4

 املرجع الجيوديس ي(. التالية/
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  العماااااال ع ى  ن ياااااا  مت لبااااااات مشااااااااااااروع املرجع الجيوديساااااااااااا ي العر ي املُو ااااااد

ARABREF  

       العمل ع ى    الدول االعضاااااااااااااء الضي لدإعا القدرة بإنعاء إنشاااااااااااااء مراك

 . ARABREFملشروع  ACالبيانات  ومراك   حليل DCالبيانات 

 ريد لإلطااار املرجيي الجيوديساااااااااااا ي العاااملي  بني خااارطااة ال GGRF والعماال ع ى ،

 . ARABREF ن ي  األعمال املالئمة ملشروع 

  العماال ع ى  اا  الاادول االعضاااااااااااااااء ع ى املشاااااااااااااااركااة ال عااالااة في اللجنااة ال رعيااة

 للجيوديسيا.  

  بني إ  ااااقياااة  وافد املراجع الوطنياااة لن اااام املرجع الجيوديساااااااااااا ي العااااملي ITRS 

 . ITRFجع الجيوديس ي العاملي واطار املر 

  العمل ع ى    الدول األعضاااااااااااااء ع ى  سااااااااااااجيل املراجع الجيوديسااااااااااااية الوطنية

 . ISO/TC211الخاصة بعم في السجل الجيوديس ي 

، ملجموعااااة العماااال الرا عاااة 2023-2020املوافقااااة ع ى األهااااداج االسااااااااااااترا ي يااااة لعااااام  (5

 لتالية/(. ا كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإل صائية)

  نشاااااااااااار الووي بخصااااااااااااو  اإلطار الجيومكاني اإل صااااااااااااا يGSGF للدول العربية ،

 األعضاء.

  م.2020 بادل الخبرات والت ارب بيمل الدول األعضاء بخصو   عدادات 

  العمل ع ى زيادة عدد املشااااااااااااركيمل من الهي ات اإل صاااااااااااائية العربية في م موعة

 العمل.
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 املتحدة لتكامل البيانات اإل صاااااااائية  املشااااااااركة ال عالة في م موعة خبراء األمم

 والجغرافية املكانية.

 كاامال املعلوماات اختياار جمهورياة مصاااااااااااار العربياة لرئااساااااااااااااة م موعاة العمال الرا عاة ) (6

( للدورة الحالية، وسااااااال نة عمامل ودولة الكوي  لنائبي الجغرافية املكانية واإل صاااااااائية

 الرئهللا .

، في IGIFللمعلومات الجغرافية املكانية  الدول األعضاااااااااااااء ع ى  بني اإلطار املتكامل    (7

   وير استرا ي يلعا الجغرافية املكانية الوطنية.

التر ي  بمبادرة اململكة املغربية واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة  (8

، ا ى اللغة IGIFالج ء الثاني من اإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية لترجمة 

 لعربية.ا

، ا ى GSGFالتر ياا  بمبااادرة دولااة الكوياا  بترجمااة اإلطااار الجغرافي املكاااني اإل صاااااااااااااا ي  (9

 اللغة العربية.

   الدول األعضاء الضي لها الرغبة في التمويل املا ي من البنك الدو ي لتن ي  اإلطار  (10

مااة ، بااإرساااااااااااااال ملخص طل عااا لألمااانااة العاااIGIFاملتكاااماال للمعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة 

، للموافقاااة علياااع في اجتمااااع اللجناااة العربياااة م2020قبااال نعااااياااة ماااايو للجناااة العربياااة 

للجناااة خبراء األمم املتحااادة إلدارة املعلوماااات املصاااااااااااااااا ااا  ألعماااال االجتمااااع العااااشاااااااااااار 

 م.2020في نيويورك أغس    UN-GGIM الجغرافية املكانية العاملية

-UNعلومات الجغرافية املكانية             رفع طل  للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة امل (11

GGIM  اإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية ، للتواصل مع البنك الدو ي لتمويل  ن ي

  ، لعدد من الدول العربية، امل  ورة في البند السابد.IGIFاملكانية 
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األطر امللسااااااااااااساااااااااااايااة والتن يمااات القااانونيااة،  كليف رئهللا  م موعااة العماال األو ى ) (12

بالتواصااااال مع االساااااكوا، لرسااااام آلية  عاومل بيمل (، لساااااياساااااات والتوعية وبناء القدراتوا

 اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة لإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية واالسكوا.

   الدول األعضاااااء ع ى املشاااااركة في املنتدل السااااادئ رفيع املسااااتول للجنة خبراء  (13

 UN-GGIM  (The sixth highومات الجغرافية املكانية العاملية االمم املتحدة إلدارة املعل

level Forum on United Nation Global Geospatial Information Management في مدينة ويندسور  )

 م.2020ابريل  22-20باململكة املتحدة، خالل ال ترة 

ماااة للااادول  عميم  وصااااااااااااياااات ونتاااائج اجتمااااعاااات اللجناااة العربياااة ع ى الوفود الااادائ (14

العربية األعضااااااااااااء في األمم املتحدة، كخيار اختيارر باإلياااااااااااافة إلرساااااااااااالها ملمث ي الدول 

 العربية األعضاء مباشرة.

   م موعات العمل ع ى اسااااتمرار العمل والتواصاااال واقامة االجتماعات ال نية،  (15

 واستخدام التقنية في ذلك. 

لألمانة العامة  عملعم موعة  قرير عن سااااااااااااير عمل  م موعة عمليقدم رئهللا   ل  (16

للجنة  العاشاااااار، لرفع التقرير الساااااانور للجنة العربية لالجتماع م2020قبل نعاية مايو 

 خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

مم املتحااادة األ  ااا  اعضااااااااااااااااء اللجناااة ع ى التواصااااااااااااااال مع وفود بالدهم الااادائماااة في  (17

املتحاادة إلدارة املعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة العااامليااة في  لحضااااااااااااور اجتماااع خبراء األمم

 في مدينة نيويورك. م2020اغس   
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 الختام

بااااململكاااة العربياااة  املكلف رئهللا  الهي اااة العااااماااة للمساااااااااااااااا اااة اللجناااة العربياااةرئهللا   القى سااااااااااااعاااادة

الشااااعبية   لمة شااااكر فيعا الجمهورية الج ائرية الديمقراطية بندر املساااالمانيالسااااعودية الدكتور/ 

في االجتماع ع ى ما قدموه من  ع ى الح اوة الكبيرة خالل اسااتضااافة ه ا االجتماع، وشااكر الجميع

إسااااااهام كبير لتحساااااايمل و   وير املعلومات الجغرافية املكانية ع ي املسااااااتوييمل الوطني و االقليمي. و 

 امل شااااااااااااااااء ا في
م
املتحاااادة إلدارة  اجتماااااعااااات لجنااااة خبراء االمم أعرب عن أملااااع أمل يلتقوا م ااااددا

،   ى ذلااك  لمااة م 2020املعلومااات الجغرافيااة املكااانيااة الضي ساااااااااااا نعقااد في نيويورك في أغساااااااااااا   

لنائ  الرئهللا  ممثل اململكة األردنية الهاشااااااااااامية ال ر شاااااااااااكر بدوره الدولة املساااااااااااتضاااااااااااي ة وك لك 

حدة إلدارة  شا ي هار  يو ممثل ساكر ارية لجنة خبراء األمم املت للسايدالحضاور،  م  لمة مقتضابة 

،  م اختتم السيد/  ميد اوقاو ي نائ  رئهللا  اللجنة العربية املعلومات الجغرافية املكانية العاملية

 الجميع ع ى 
م
األميمل العاااااام للم ل  الوطني لإلعالم الجغرافي االجتمااااااع السااااااااااااااااا ع للجناااااة شاااااااااااااااااكرا

 الحضور واملشاركة ال اعلة، 

 

لجميع أعضاااااااااااااء الوفود  ة الديمقراطية الشااااااااااااعبيةالجمهورية الج ائري    ارية باسااااااااااااموقدم هدية 

 للجنة العربية.  السا عختام االجتماع رئهللا  اللجنة العربية أعلن  باالجتماع،  ماملشاركة 
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 قائمة املشاركون باالجتماعامللحق الول : 
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 ون قائمة املشارك

 الجهة السماء الدولة #

1 

 

الجمهورية الج ائرية 

 الديمقراطية الشعبية

 لسيد/  ميد أوقاو يا .31
 املجل  الوطني لإلعالم الجغرافي

 نائ  رئهللا  اللجنة العربية 

 املعهد الوطني للخرائط والكشف عن  عد السيد/  سامل عبدالالور  .32

 السيد/ أميمل لعرج .33
 املجل  الوطني لإلعالم الجغرافي

 السيد/ فتحي دوخي .34

 راض يالو الة الوطنية ملسد األ  السيدة/ مريم بن مولود .35

 الديوامل الوطني لإل صائيات السيدة/ زيد   ن ب ي .36

 الو الة ال ضائية الج ائرية السيد/ عصام بوكر  .37

 املعهد الوطني للخرائط والكشف عن  عد السيد/ عهللاس ى مسلم .38

2 
 

 جمهورية مصر العربية

 السيدة/ نعلة صديد .39
 الجهاز املرك ر للتعب ة العامة واال صاء املصرر 

 ن ول محمد  /ةالسيد .40

 السيد/ ع ي املنوفي .41

 نبيل محمدالسيد/  .42 الهي ة املصرية العامة للمسا ة

 السيد/ طار  عجاج .43

 الدكتور/ عوني الخصاونة .44 اململكة األردنية الهاشمية 3
 املرك  الجغرافي امللكي االردني 

 نائ  رئهللا  اللجنة العربية  

 ية الكوي بلد هدل الدا ي /ةالسيد .45 دولة الكوي  4

 الجمهورية اللبنانية 5

 سركهللا  فدعوئ /الدكتور  .46

 شربل أبوشقرا /الدكتور  .47 اال حاد العر ي للمسا ة

 نورما دند السيدة/  .48

 دولة ليبيا 6
 جمال قليدامل /الدكتور  .49

 مصلحة املسا ة الليبية
 محمود قشو السيد/  .50

 اململكة املغربية 7

 السيد/ ن ي  بنزوينة .51
طنية للمحاف ة العقارية و املسد العقارر الو الة الو 

 السيدة/ نبيلة االيسر .52 و الخرائ ية

 السيد/ طار  لغ يل .53

 السيد/ رشيد زبير .54
املندوبية السامية للتخ يط  ول  صانة املعلومة 

 اإل صائية
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 الجهة السماء الدولة #

 سل نة عمامل 8

 السيد/ ا مد بن سيف البادر .55

 السيد/ محمود الرئهللاس ي .56 سا ةالهي ة الوطنية للم

 السيد/ راشد العلور  .57

 دولة فلس يمل 9
 السيد/ ا مد غنيم .58

 السيد/ جمال نعمامل .59 وزارة الحكم املح ي

 دولة ق ر 10
 محمد املرر  السيد/  .60

 مرك  ن م املعلومات الجغرافية
 محمد اليافيي السيد/  .61

 اململكة العربية السعودية 11

 ملسلمانيالدكتور/ بندر ا .62

  الهي ة العامة للمسا ة

رئهللا  اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة 

 الجغرافية املكانيةإلدارة املعلومات 

 عاصم الغامدر السيد/  .63

 الهي ة العامة للمسا ة

 عبدا القح انيالسيد/  .64

 السيد/  محمد آل مبروك .65

 بدرر امل يرر  السيد/  .66

 السيد/ ع ي العواجي .67

 الهي ة العامة لإل صاء السيد/ عبدا الهمالمل .68

 هي ة املسا ة السودانية السيد/ األميمل محمد بانقا أ مد .69 جمهورية السودامل 12

 الجمهورية التونسية 13

 السيد/ كمال امل وغي .70
 ديوامل قهللا  األراض ي واملسد العقارر 

 السيد/ زهير ف ناو ي .71

 نيزار طابية السيد/  .72
ي لرسم الخرائط واالس شعار عن املرك  الوطن

  عد
 السيد/ قهللا  التونس ي .73

 السيد/ محمد ع ي اإليالهي .74

 االمارات العربية املتحدة 14
 السيد /صالد الحبيل .75

 املسا ة العسكرية
 السيد/ عبدالوهاب البستاني .76
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 الجهة السماء الدولة #

15 

سكر ارية لجنة خبراء األمم 

ملعلومات املتحدة إلدارة ا

 الجغرافية املكانية العاملية

77. Mr.CheeHai TEO    UN-GGIM Secretariat 

16 
املاااارك  اإل صا ي لدول م ل  

 التعاومل لدول الخليج العربية
 قسم املعلومات الجغرافية املكانية سعيد ق نالسيد/  .78

17 
األمم املتحدة االقتصادية  لجنة

 (اإلسكوا)واالجتماعية لغرب آسيا 
 قسم اال صاء د/ إسماعيل لبادالسي .79

 الخبراء الدوليومل  18

80. Mr. Timothy Trainor Expert (USA) 

81. Dr.Zuheir Al-Tamimi IGN, France  

82. Mr. Kees De Zeeuw Expert 
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 : جدول أعمال االجتماع الثانيامللحق 
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افية املكانية اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املع  لومات الجغر

 االجتماع السابع 

 الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 م2020فبراير  19يي  17 

         

 بنود جدول االعمال

 اقرار جدول اعمال االجتماع السا ع للجنة العربية  -1

 الجغرافية املكانية التقرير السنور للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات -2

مساهمات من مة األمم املتحدة واملن مات الدولية في أعمال املعلومات الجغرافية  -3

 املكانية 

 أفضل الت ارب العربية والعاملية في استخدام و  وير األعمال الجغرافية املكانية  -4

 األطر امللسسية والتن يمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات  -5

 انات الجغرافية املكانية األساسية واملعايير البي -6

 إطار املرجع الجيوديس ي  -7

  كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإل صائية  -8

ال نية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة  م موعات العمل مثيل اللجنة العربية في  -9

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية 
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 كامل املعلومات الجغرافية جموعة العمل الرا عة )انتخاب رئهللا  ونائبي رئهللا  مل -10

  (املكانية واإل صائية

املعلومات الجغرافية إلدارة االجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة  -11

 املكانية

املعلومات إلدارة  وصيات االجتماع السا ع للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة  -12

 الجغرافية املكانية 
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افية املكانية ال  لجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 االجتماع السابع 

 الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 م2020فبراير  19يي  17 
 جدول األعمال                                                  

 م2020فبراير  17اليوم االول: االثنين 

 الجلسة الوقت

 املشاركيمل املدعوين  سجيل 9:00 -8:00

9:00- 10:00 

 الولىالجلسة 

 كلمات ترحيبية / خطاب االفتتاح

رئهللا  املجل  الوطني لإلعالم   - لجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبيةبا االجتماعراوي  -

 الجغرافي

 ملكة العربية السعودية رئهللا  اللجنة العربية رئهللا  الهي ة العامة للمسا ة بامل -

 سعادة نائبي رئهللا  اللجنة العربية -

  UN-GGIMممثل سكر ارية لجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية  -

 االستراحة –صورة جماعية  10:00-10:30

 

 

10:30-12:30 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 د االول:البن

 للجنة العربية السا عاقرار جدول اعمال االجتماع 

  األميمل العام –إقرار جدول األعمال 

 البند الثاني:

 التقرير السنور للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية:

  األميمل العام  –السنور للجنة العربية  األعمال قرير 

 ل التقرير السنور مناقشة عامة  و 

 البند الثالث:

 مساهمات من مة األمم املتحدة واملن مات الدولية في املعلومات الجغرافية املكانية:

 سكر ارية لجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية ل عرض التقديمي 
 اإلسكوا  –آسيا األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب  للجنة عرض التقديمي 

 



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 51                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 

10:30-12:30 

 الجلسة الثانية

 البند الرابع:

 أفضل الت ارب العربية والعاملية في استخدام و  وير األعمال الجغرافية املكانية 

 األمانة العامة للم ل  الوطني لإلعالم  –في م ال  قيهللا  املعلومات الجغرافية ج ائرية الت ربة ال
 الجغرافي.

  ئط و الكشف عن  عداملعهد الوطني للخرا –عصرنة الجيوديسيا بالج ائر 
  الو الة ال ضائية الج ائرية. –استغالل الصور السا لية 
  الو الة الوطنية ملسد األراض ي. –عصرنة مسد األراض ي بالج ائر 
  إلدارة أعمال م ل   الجغرافية املكانيةالت ربة ال لس يدية في م ال استخدام أن مة املعلومات

 التخ يط االع ى 
 ا ة املصريةعرض الهي ة العامة للمس 
 الت ربة املصرية في  كامل املعلومات الجغرافية املكانية واال صائية 
 مبادرات الهي ة الوطنية للمسا ة لدشر  قافة الجغرافيا املكانية في سل نة عمامل 

  الجغرافية املكانيةاالجتماع ااإلطار املتكامل للمعلومات عرض عن ورشة العمل املصا بة ألعمال 

IGIF م2020فبراير  16-15ترة ا، خالل ال 

 الغداء-صالة الظهر  12:30-14:00

14:00-15:30 

 الجلسة الثالثة

 البند الخام   )الج ء االول(:

 األطر امللسسية والتن يمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات

  اململكة  ملم موعة العرئهللا   – ىالعمل االو  ملجموعةالعرض التقديمي:  قرير االن از السنور

 املغربية

 العرض التقديمي: ملمثلWorking Group on Legal and Policy Frameworks  

  ملجموعة العملاالسترا ي ية خ ة العمل مناقشة 

  ملجموعة العملمناقشة جدول أعمال 

 استراحة  15:30-16:00

16:00-18:00 

 الجلسة الرابعة

 البند السادس )الجزء االول(:

 فية املكانية األساسية واملعاييرالبيانات الجغرا

  م موعة العملرئهللا   – ةالعمل الثاني ملجموعةالعرض التقديمي:  قرير االن از السنور 
 الجمهورية التونسية 

  العرض التقديمي: ملمثلWorking Group on Global Fundamental Geospatial Data Themes 
  ملجموعة العملاالسترا ي ية  خ ة العملمناقشة 
  ملجموعة العملمناقشة جدول أعمال 

 العشاء )نشاط حر(  19:00إبتداء من 

https://ggim.un.org/UNGGIM-wg2/


 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 52                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

افية املكانية   اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 االجتماع السابع 

 الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 م2020فبراير  19يي  17 
 جدول األعمال     
 

 م2020فبراير  18اليوم الثاني: الثالثاء 

 الجلسة الوقت

8:30- 10:00 

 الجلسة الخامسة

 البند السابع  )الجزء االول(:
 املرجع الجيوديس ي إطار
  م موعة العملرئهللا   – ةالعمل الثالث ملجموعةالعرض التقديمي:  قرير االن از السنور 

 هورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية الجم
  التقديمي: ملمثل  العرضSubcommittee on Geodesy 
  ملجموعة العملاالسترا ي ية  خ ة العملمناقشة 
  م موعة العملمناقشة جدول أعمال 

00:10-30:10  االستراحة  

30:10-30:12  

سةالجلسة الساد  

 البند الثامن )الجزء االول(:
  كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإل صائية

  م موعة العملرئهللا   – ةالعمل الرا ع ملجموعةالعرض التقديمي:  قرير االن از السنور 
 باإلنابة جمهورية مصر العربية 

  العرض التقديمي: ملمثلExpert Group on the Integration of Statistical and Geospatial 

Information 
  ملجموعة العملاالسترا ي ية  خ ة العملمناقشة 
  م موعة العملمناقشة جدول أعمال 

30:12-00:41  الغداء -صالة الظهر  

00:14-30:15  

السابعة الجلسة   

 : التاسعالبند 

ال نية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية  م موعات العملفي  مثيل اللجنة العربية 

 UN-GGIMاملكانية العاملية 

 البند الخامس )الجزء الثاني(:

 األطر امللسسية والتن يمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات 

https://ggim.un.org/UNGGIM-wg1/
https://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
https://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
https://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
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  ىاالو  ملجموعة العملاالجتماع الثاني 

  ىالعمل االو  ملجموعة االسترا ي يةالعمل  خ ة –مناقشة عامة 

 استراحة  15:30-16:00

16:00-17:00 

 الجلسة الثامنة

 البند السادس )الجزء الثاني(:

 البيانات الجغرافية املكانية األساسية واملعايير

  ةالعمل الثاني ملجموعةاالجتماع الثاني 

  ةالثانيالعمل  ملجموعة االسترا ي يةخ ة العمل  –مناقشة عامة 

00:19  رئيس املجلس الوطني لإلعالم الجغرافي برعاية عشاء رسمي 
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افية املكانية   اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 االجتماع السابع 

 الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 م2020فبراير  19يي  17 
                                             جدول األعمال        

 م2020فبراير  19ربعاء اليوم الثالث: ال 

 الجلسة الوقت

8:30- 10:00 

 التاسعةالجلسة 

 البند السابع )الجزء الثاني(: 

 إطار املرجع الجيوديس ي

  ةالعمل الثالث ملجموعةاالجتماع الثاني  

  ةالعمل الثالث جموعةمل االسترا ي يةخ ة العمل  –مناقشة عامة 

 البند الثامن )الجزء الثاني(:

  كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإل صائية 

  ةالعمل الرا ع ملجموعةاالجتماع الثاني  

  ةالعمل الرا ع ملجموعة االسترا ي يةخ ة العمل  –مناقشة عامة 
 

 ستراحة إ 10:00-10:30

10:30- 12:30 

 العاشرةالجلسة 

 الختامية

 :العاشرلبند ا

  ( كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإل صائيةانتخاب رئهللا  ونائبي رئهللا  م موعة العمل الرا عة )

 البند الحادي عشر:

 العربية لخبراء االمم املتحدة املعلومات الجغرافية املكانية  الثامن للجنةاالجتماع 

 :الثاني عشرالبند 

 ربية لخبراء االمم املتحدة املعلومات الجغرافية املكانية للجنة الع السا ع وصيات االجتماع 

  السا عالعرض التقديمي: موج  قرارات و وصيات ونتائج االجتماع  

 :السابعختام االجتماع 

 للجنة العربية  السا عاختتام االجتماع  

  رئهللا  اللجنة العربية رئهللا  الهي ة العامة للمسا ة باململكة العربية السعودية 

 رئهللا  اللجنة العربية نائبي  
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 الغداء-االستراحة لداء الصالة  12:30-14:00

 زيارة املعالم السيا ية بالج ائر العاصمة 14:00إبتداء من 

 العشاء )نشاط حر(  19:00إبتداء من 

 

 

  



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 56                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex – 3: WG1 Progress Report (Arabic) 
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 فريق العمل االول 

 يمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدراتالطر املؤسسية والتنظ

 تقرير سير العمال

 2020مايو  -فبراير

يي ي ه ا التقرير إللقاء الضوء ع ى سير اعمال ال ريد االول و   بيقا للتوصية الواردة 

و الضي   ل  من رئاسة  ل  2020في االجتماع السا ع للجنة العربية بالج ائر فبراير 

م، 2020لألمانة العامة قبل نعاية مايو   قرير عن سير عمل فريقع ال نيفريد  قديم 

للجنة العربية لالجتماع العاشر للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة  لرفع التقرير السنور 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

 :2020فبراير -االجتماع السابع للجنة العربية بالجزائر  اهم توصيات .1

 ،ل ريد العمل األول التالية:2023-2020افقة ع ى األهداج االسترا ي ية لعام املو  -

o للسياسات و القوانيمل إلدارة  رفع مستول الووي و إبراز أهمية وجود إطار سليم

املعلومات الجغرافية املكانية ألع ى مستول لتع ي  التنمية واالبتكار واستخدام 

 و وزيع املعلومات الجغرافية املكانية.
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o  حسيمل إمكانيات الدول األعضاء في   وير وويع السياسات الوطنية إلدارة 

املعلومات الجغرافية املكانية، مع األخ  باالعتبار الحاجات واألولويات املختل ة للدول 

 األعضاء للجنة.

o  ويع ونشر االطار والتر هللابات امللسسية الالزمة لتمكيمل املن مات الوطنية في م ال

افية املكانية بالدول العربية األعضاء في   وير وان از قدر من املعلومات الجغر 

اال  ا  في ن   املعلومات الجغرافية املكانية، مع ا ترام استقاللهم فيما يخص 

 السياسات والقوانيمل امل بقة فيعا.

التر ي  بمبادرة اململكة املغربية واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة  -

 ا ى اللغة العربية. IGIFرجمة الج ء الثاني من  اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية لت

 كليف رئهللا  ال ريد العمل األول، بالتواصل مع االسكوا، لرسم آلية  عاومل بيمل اللجنة العربية  -

 لخبراء األمم املتحدة لإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية واالسكوا.

ع ى املشاركة في املنتدل السادئ رفيع املستول للجنة خبراء االمم    الدول األعضاء  -

في مدينة ويندسور باململكة UN-GGIMاملتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية 

 .2020ابريل  22-20املتحدة خالل ال ترة 
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م، 2020ية مايو  قديم رئهللا   ل فريد  قرير عن سير عمل فريقع ال ني لألمانة العامة قبل نعا -

لرفع التقرير السنور للجنة العربية لالجتماع العاشر للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة 

 املعلومات الجغرافية املكانية العاملية.

 2020اهم اعمال الفريق مند االجتماع االخير في الجزائر فبراير  .2

اقتراح  االشتغال ع ى هو قام  رئاسة ال ريد االول  عد االجتماع السا ع للجنة العربية، 

املتعلقة باألهداج االسترا ي ية الضي  م اال  ا   2023-2020خ ة عمل ال ريد لل ترة 

 عليعا يمن ه ا االجتماع و الواردة في التوصيات اعاله.

 و  ر ك  ه ه الخ ة املقتر ة ع ى املحاور التالية:

 اهات في التر هللابات امللسسية اال » وجيع مهمة فريد العمل  و يد امل اهيم و خصوصا  عد  -

اإلطار »العاملية ا ى ال ريد   UNGGIMفي « الوطنية في إدارة املعلومات الجغرافية املكانية

 «املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية

الووي و االطالع ع ى ما ي رر بع العمل ع ى املستول العاملي و  شكل خا  ع ى املستول  -

 العر ي،

 بشرر، يهيل العنصر ال -

  شجيع و    الدول االعضاء لضرورة اع اء االهمية له ا االطار. -
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و  ضى ي سنى التوصل ا ى افضل النتائج، يمكن العمل، و كخ وة اولية فيما يخص بناء 

 القدرات و التوعية ع ى:

جرد اال تياجات االنية و املستقبلية للبلدامل العربية في م ال التكوين املتعلد بإدارة  -

 الجيومكانية، املعلومات

  حديد ال  ات املسلعدفة، -

 ويع برامج  يهيلية  ست ي  لها ع الحاجيات، -

  حديد الجهات الراعية للبرامج التيهيلية )املوارد املالية و اللوجس يكية(. -

و في اطار التوصية الثانية لالجتماع السا ع للجنة العربية، و املنبثقة من مبادرة اململكة املغربية 

ا ى اللغة  IGIFي  رجمة الج ء الثاني من اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية للمشاركة ف

العربية، انكب  رئاسة ال ريد االول و بتدسيد مع األمانة العامة للجنة العربية ع ى البدء في قراءة 

و  رجمة ال صل الثاني من ه ا ع ى امل ننك  ع ى فصول أخرل فور  وفرها و سوج يتم  ع  

 الثاني املترجم لألمانة العامة للجنة العربية قصد القراءة و املصادقة ع ى الترجمةاال صل 

و فيما يخص االطار املتعلد  بتكليف رئهللا  ال ريد العمل األول، بالتواصل مع االسكوا، لرسم 

سكوا، آلية  عاومل بيمل اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة لإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية واال 

قام  رئاسة ال ريد بمراسلة الدكتور اسماعيل لبد الخبير لدل االسكوا ملناقشة مقتر ات  شامل 
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برنامج العمل و اليا ع و امكانيات التعاومل لت وير ادارة املعلومات الجيومكانية للدول االعضاء 

 في اللجنة العربية . و   رر النقاشات  اليا ألجل دلك.

االطالع و االستئنائ بما  م التوصل اليع فيما يخص لجن االمم املتحدة وأخيرا و فيم يتعلد  ب

إلدارة املعلومات الجيومكانية االقليمية، و االستعالم و مواكبة اشغال فر  العمل املنبثقة من 

لجنة الخبراء االمم املتحدة العاملية فامل رئاسة ال ريد قام  بت بع انش ة ه ه اللجن عبر منصات 

 عد عن طريد االنترن  و الضي  ان   ستعمل لب  اغل  االنش ة نضرا لجائحة التواصل عن 

COVID-19 العاملية. 
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Annex – 4: WG2 Progress Report (Arabic) 

 

 

 

 

  



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 63                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 

  

 تاريخ اإلصدار 2020جوان 

 نسخة أولية

 المصادقة بعد التشاور
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 املراجع: 

 انية األساسية  قرير فريد عمل البيانات الجغرافية املك .1

 قرير للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية خالل  .2

 –االجتماع السا ع للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية 

 م. 2018أغس    1 –نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 

بية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية خالل  قرير للجنة العر  .3

 م، 2018فبراير 21-19اإلجتماع الخام  بمسقط 

 قرير للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية خالل  .4

 –ية املكانية العاملية االجتماع السا ع للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغراف

 م. 2017أغس    12 –نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 

 

 املحتوى  .1

 يحتور ه ا التقرير ع ى:

 لل ريد الثاني للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات  ةالتقارير السنوي

 الجغرافية املكانية،

 1ة )ملحد عدددليل  ركيز واستغالل املنصة في نسختع الثاني :notice of 

exploitation.pdf،) 

file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/notice%20of%20exploitation.pdf
file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/notice%20of%20exploitation.pdf
file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/notice%20of%20exploitation.pdf
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 ملحد عدد( 2القال  والبرنامج في نسختع الثانية :.rar2UNGGIM_V،) 

 3الدسخة املصاد  عليعا لقاموئ البيانات )ملحد عدد:UNGGIM Data 

.pdf1Dictionnary_V.) 

 الهدف  .2

التقرير السنور لل ريد الثاني للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات إعدج 

 الجغرافية املكانية إ ى:

 و يد امل اهيم املصاد  عليعا،  •

ويع مرجعية عربية تعدج إ ى إنتاج ونشر مع يات مت انسة مع  حقيد الربط بيمل  •

 البيانات الجغرافية املكانية األساسية بيمل الدول )البيانات املت د عليعا(،

 عرض الدسخة الثالثة من البوابة الجيومكانية العربية، •

 مات الجغرافية املكانية، حقيد ريية مستقبلية  تعلد باملعلو  •

العمل ع ى اإلستغالل األمثل للبيانات املتوفرة ألغراض  نموية في إطار  عاومل إقليمي  •

 مشترك لسّد الشغورات، 

 اإلست ابة لل لبات اإلقليمية امللحة للمع يات الحديثة واملحينة،  •

file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/UNGGIM_V1.rar
file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/UNGGIM%20Data%20Dictionnary_V1.pdf
file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/UNGGIM%20Data%20Dictionnary_V1.pdf
file:///C:/Users/chef_dt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z3YYWGYJ/delivary/UNGGIM%20Data%20Dictionnary_V1.pdf
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 ي،إنتاج ونشر معلومات جغرافية مكانية ذات دقة مسموح بعا في السلم املرجي •

 (Metadata -التو يد: املعلومات املتعلقة باملع يات )البيانات الوص ية •

املع يات سرية و ساسية املرجعية: إرساء مرجعية مو دة دومل املسائ من  •

 السيادية،

 الجاه ية. •

  عريف  ل طبقة أساسية •

  حديد دور  ل طبقة أساسية في  حقيد أهداج التنمية املستدامة •

ابة الجغرافية املكانية دور  وعور،  ثقي ي وعلمي لكافة العمل ع ى أمل  لع  البو  •

 الدول األعضاء

 الكيفية .3

  صميم و  وير و ركيز البوابة الجيومكانية العربية في  ال ة نسخ  •

 العمل املشترك من خالل   وير أليات إدراج خاصة بكل دولة عضو. •

 ات الجغرافيةموقع خا  باللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلوم •

 منصة  رة لت وير الت بيقات الحديثة  •
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لتر هللا  املع يات و ن يم و سهيل  schema "بنك مع يات متكومل من م موعة ا  •

 عمليات الن اذ ملختلف القواعد املوجودة.

  Web Mapping" صميم  دي  في هندسة ا  •

 جيومكانية مستقلة إلدراج مختلف   بيقات الواب / بوابة جيوفضائية  •

 زع  األعمال في ال مامل بالدسبة لل ريد الثاني كما ي ي : و  •

 

 املخطط العملياتي للعمل  .4

إعدج ه ا التقرير إ ى عرض نتائج األشغال املن  ة من  آخر إجتماع للجنة العربية لخبراء األمم 

العامة  املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية ع ى املستول الدو ي وال ر إلتيم بمقر األمانة
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، وال ر  ّم خاللع املصادقة ع ى دليل إستغالل 2019لألمم املتحدة بمدينة نيويورك في أوت 

الدسخة األو ى من البوابة اإللكترونية الجيومكانية العربية )النق ة الثانية من التوصيات( وع ى 

 قاموئ البيانات الجيومكانية للجنة العربية )النق ة الثالثة من التوصيات(.

إلدارة املعلومات  ا أنع  م خالل اإلجتماع الخام  للجنة العربية لخبراء األمم املتحدةكم

إ ى  19من  الجغرافية املكانية ع ى املستول الدو ي ال ر إلتيم بمدينة مسقط خالل ال ترة املمتدة

عرض أعمال وبرامج اللجنة وال ر  ال نية. ه ا وقد  م مناقشة املواييع  2018في رر  21

قليمية الضي لها عالقة بإدارة املعلومات الجغرافية املكانية ويبط اإلجراءات الضرورية اإل

لتحقيد أفضل النتائج مع األخد  عيمل اإلعتبار  داعياتعا ع ى املستول اإلقتصادر واإلجتماوي 

 والبيئي الناجمة عن اإلستخدام األمثل للمعلومات الجغرافية.

، قام فريد البيانات الجغرافية املكانية األساسية بويع خا ة ه ا، وع ى هامش القرارات املتخ ة

 عمل  تمثل أساسا في:

 ،إن از قاموئ البيانات 

 ،النم جة 

 .هيكلة البوابة الجيوفضائية/الجيومكانية 

 ركيز الدسخة األو ى من البوابة الجيومكانية العربية  
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 ا:وعليع، قام رئهللا  فريد العمل الثاني )الجمهورية التونسية( با

 وفير مسودة قاموئ البيانات الجيومكانية للجنة العربية )باللغة اإلن ليزية( في شهر مار  .أ

ملراجعلعا من طرج الدول األعضاء والضي  م عريها واملصادقة عليعا خالل إجتماع  2018

 بديويورك، 2018اللجنة في أوت 

نسخلعا األو ى في شهر مار  وفير مسودة لقال  البوابة اإللكترونية الجيومكانية العربية في  .ب

ملراجعلعا من طرج الدول األعضاء والضي  م عريها واملصادقة عليعا خالل إجتماع  2018

 بديويورك، 2018اللجنة في أوت 

 ركيز الدسخة األو ى من البوابة اإللكترونية الجيومكانية العربية بالخوادم التا عة ملرك   .ت

ضي  م ويعها ع ى ال مة من طرج اململكة العربية البيانات باململكة العربية السعودية ال

 ،2018ديسمبر  05إ ى  03السعودية خالل ال ترة املمتدة من 

إدماج املع يات الجغرافية املتعلقة ب بقة شبكة ال رقات لكل من اململكة العربية  .ث

السعودية، الجمهورية التونسية، دولة فلس يمل صل  الدسخة األو ى من البوابة 

ية الجيومكانية العربية، في إنت ار جاه ية و وفر املع يات الخاصة ببقية الدول اإللكترون

العربية األعضاء، علما وأمل دولة اإلمارات العربية املتحدة وسل نة عمامل أبدوا جاه يلعم 

 وسيقع إدماج مع ياتعم في أقرب اآلجال.
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  صميم  حييمل قال  البوابة اإللكترونية الجيومكانية العربية لتتماش ي مع .ج

 املوقع الرسمي للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات

 انية  تماش ى مع املحيط التقني ملوقع من مة االمم  وادراج نسخةالجغرافية املكانية 

 املتحدة،

 جميع الدول العربية األعضاء ع ى املشاركة في البوابة اإللكترونية الجيومكانية  .ح
ّ
  

 يلعم.العربية  ال جاه  

إدراج املع يات الخاصة ببعض الدول األعضاء في بنك مع يات الخا  بالبوابة  .خ

 الجيومكانية.

الجيومكانية العربية وعريها أمام الدول األعضاء خالل   الثة للبوابة  وير نسخة  .د

  2020في رر  19إ ى  17اجتماع اللجنة من 

  عريف  ل طبقة أساسية، .ذ

 قيد أهداج التنمية املستدامة، حديد دور  ل طبقة أساسية في  ح .ر

العمل ع ى أمل  لع  البوابة الجغرافية املكانية دور  وعور،  ثقي ي وعلمي لكافة الدول  .ز

 األعضاء.

. تقديم البوابة الجيومكانية5  
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 موقع خا  باللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية 

 منصة  رة لت وير الت بيقات الحديثة 

 نك مع يات متكومل من م موعة اا بschema  لتر هللا  املع يات و ن يم و سهيل عمليات

 الن اذ ملختلف القواعد املوجودة.

 صميم  دي  في هندسة اا Web Mapping 

 بوابة جيومكانية مستقلة إلدراج مختلف   بيقات الواب 

  موزعات وهم األ ي:   الل ر ك  البوابة الجيومكانية ع ى 

 ع يات موزع قواعد املPostgreSQL/Postgis  9.5اا في نسختع 

  وموزع وابWampserver 3.1.0ا ا في نسختع 

  موزع خرائ يGeoserver 2.16.2ا ا في نسختع 

. تصميم البوابة الجيومكانية                   6  

 

  شكيل موزع الواب مع موزع قواعد املع يات لتركيز منصة   وير   بيقات  

 :كما  ّم إستعمال 

 HTML 5    

   Java Script  
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   PHP  

 Leaflet  

 

. اإلنجازات الحالية7  

 

 ركيز موزع قواعد املع يات ا PostgreSQL/Postgis"  ع ى مر لتيمل: 9.5في نسختع 

 -  ركيز ا " postgresql-9.5-windows-x64.exe 

  - ركيز ا postgis-bundle-pg95x64-setup-2.3.5-1.exe "  مع  حديد  لمة املستعمل

  لمة العبور و 

 2 -  ركيز موزع خرائ ي ا  " Geoserver مع  حديد  لمة املستعمل  : 2.16.2في نسختع

 و لمة العبور 

  ركيز موزع واب ا   " Wampserver 3.1.0في نسختع  

   ا 27 ركيز بنك مع يات متكومل من" schema  ا 1بإ  ساب" schema لكل بلد عضو 

  ع ى طبقة ال رقات مراسلة مختلف البلدامل األعضاء للحصول 

   نزيل املع يات الجغرافية الخاصة  شبكة ال رقات لكل من دولة فلس يمل و ون 

 واململكة العربية السعودية
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  ربة البوابة الجيومكانية وعريها أمام اللجنة   

افية املكانية  .أ  املحاور الساسية املتعلقة بالبيانات الجغر

 التجسيم الهندس ي : 

 الت سيم الهندو ي

Vector  خ و 

Grid مص وفات 

Text or table  نّص أو جدول 

Network شبكة 

3D-models نماذج  ال ية األ عاد 

Video فيديو 

  املواصفات واملعايير : 

 املعايير واملواص ات 

  ISO 19100سلسلة معايير 

 OGC(Open GIS Consortium )معايير

 W3C ( World Wide Web Consortium)معايير 

 IHO(International Hydrographic Organization) ير معاي
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 :املحاور 

 الشبكة الجيودي ية 

 الصور الجوية وال ضائية 

 اإلر  اعات 

 الحدود اإلدارية 

 شبكة املواصالت 

 الغ اء األرض ي 

 الهيدروغرافيا 

 العنونة 

 املسميات الجغرافية 

 قسيم األراض ي  

 خ و  الخدمات 

 Geodetic control network 

 Imagery 

 Elevation 

 Administrative boundaries 

 Transport network 

 Land cover 

 Hydrography 

 Addresses 

 Geographic names  

 Land parcels  

 Utilities 

  معطيات أخرى : 

 مرجعية اإل دا يات .1

 البيانات األساسية لتحديد التموقع
 ن م الشبكة الجغرافية .2

 التقسيم العقارر  .3

 مواقع اإلهتمام .4

 لو دات اإل صائيةا .5
 البيانات العامة اإليافية

 املناخ .6
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 البهللا ة .7

 ال اقة .8

 املوارد املعدنية .9

 التربة .10

 استخدام األراض ي .11

 املدشية .12

 املناطد .13

 املخاطر .14

 السكامل .15

  اريخ اإلصدار 

  اريخ الدشر

  اريخ آخر  حييمل

  اريخ اإلن از

 اإلصدارات والدشر
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افية املكانية الساسية واملعاييرالبيرنيامج اليز  .ب  مني لخيطة عمل فريق البيانات الجغر

إعتمادا ع ى ما  ّم  قديمع واملصادقة عليع خالل اإلجتماعات السابقة،  توزع خ ة العمل    

املعتمدة إلرساء البدية األساسية للبيانات الجغرافية املكانية باالعتماد ع ى البيانات واملعايير 

 ه ع ى  ال ة مرا ل:امل  ورة أعال 

      ل    ه      ؤو  

ت ت    ص  ق  ع  ه  

 وت   ت  ه  ت  س
 كافة األعضاء

 الشبكة الجيوديسية

 تحديد الطبقات

Classes 

identification 

 

 الصور الجوية والفضائية

 اإلرتفاعات

 الحدود اإلدارية

 شبكة المواصالت

 الغطاء األرضي

 غرافياالهيدرو

 العنونة

 المسميات الجغرافية

 تقسيم األراضي

 خطوط الخدمات

وقع    ص  ق  ع  ه  

 وت   ت  ه  ت  س
 تحديد الهيكلة تونس

 قاموس البيانات

Geographic data 

dictionary 
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وقع    ص  ق  ع  ه  

 وت   ت  ه  ت  س
 تحديد الهيكلة تونس

 التصميم

GeoDB 

Modeling/Design 

 

 وقع     ك ز
تونس والمملكة 

 العربية السعودية
 

تركيز النسخة 

 األولى من البوابة

ت  إ   ج     ط    

     ص   ــ:

المملكة العربية  -

 السعودية

 الجمهورية التونسية -

 دولة فلسطين -

اإلمارات العربية  -

 المتحدة

 سلطنة عمان -

لجمهورية الجزائرية ا -

 الديمقراطية الشعبية

 دولة قطر-

 WMSتوفير الرابط  كافة األعضاء

إدماج شبكة 

الطرقات الخاصة 

بالدول العربية 

 األعضاء

ت   ن ح ل إس  الل 

     ص  
  تونس

 التكوين

 اإلستغالل إستغالل البوابة كافة األعضاء 

 التحيين تحيين البوابة تونس 
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Topics 
Responsible/In charge 

Duration 
Designer Supplier Site 

Development & Acquisition 

Architecture: VPN Tunisia Saudi Arabia 

16Weeks 

 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 TBD 01 Week 

Exploitation All countries (members) Arabian states Saudi Arabia ASAP 

Update 
Updating the Geoportal 

(Data+Services) 
Tunisia Saudi Arabia 

When 

needed 
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 البرنامج: املخطط الزمني لإلنجاز .ت

 2017 2018 

 املجال
 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر

44    48    01    
0

5 
   09    13    18    22    26    

 قاموئ البيانات

Geographic data 

dictionary 

     
 درس

+ 

 نقاش

+ 

 مصادقة

                   

 التصميم

GeoDB 

Modeling/Design 

                      

قاعدة البيانات 

 الجيومكانية

DB 

 Data server 

 Application 

server (mapping + 

web) 
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 البوابة

 Architecture : 

VPN 

 Private Cloud 

 Admin./Securit

y 

           

 التركيز

Installation 
                               

 التكوين/التدري 

Training 
                               

 اإلستغالل

 )املستعمل النعا ي(

Exploitation 

                               

                                التحييمل
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Annex – 5: WG3 Progress Report (Arabic) 
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UN-GGIM / ARAB STATES 

 اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة الدارة

 املعلومات الجيومكانية

 

 

 

 تقرير سير عمل

 WG03الفريق الثالث 

 الخاص باطار املرجع الجيوديس ي

 

 

 

 2020جوان 

  



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 84                10th UN-GGIM Session, August-2020 

UN-GGIM: Arab States 

United Nations Committee of Experts on  
Global Geospatial Information Management for Arab States 

 الخاص بأطار املرجع الجيوديس ي .WG03تشكيلة فريق العمل الثالث 

 الدول العضاء ئي الرئيسنا الرئيس فريق العمل

فريد العمل الثال  

WG03 الخا  بيطار .

 املرجع الجيوديس ي

اململكة  - الج ائر

العربية 

 السعودية

 لبانامل -

الج ائر, البحرين 

, مصر , األردمل , 

الكوي  , لبنامل , 

املغرب , عمامل , 

ق ر , اململكة 

العربية 

السعودية ,  ون  

, االمارات العربية 

املتحدة , 

 يملفلس 

, الخا  بيطار املرجع الجيوديس ي WG 03الجدول التا ي يبيمل اجتماعات فريد العمل الثال  

سواء  ان  اجتماعات خاصة بال ريد او  لك اللقاءات الجانبية ع ى هامش اجتماعات اللجنة 

 العربية.

 املوقع التاريخ االجتماعات 

االجتماع األول ل ريد العمل  01

 WG 03الثال  

الرياض / اململكة  م 2015نوفمبر 

العربية 

 السعودية
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االجتماع األول ل ريد العمل  02

 WG 03الثال  

 م2016نوفمبر 

 

الرياض / اململكة 

العربية 

 السعودية

اجتماع جانبي ع ى هامش  03

 االجتماع الرا ع للجنة العربية

 الدو ة / ق ر م2017فبراير 

اجتماع جانبي ع ى هامش  04

للجنة االجتماع الخام  

 العربية

مسقط / سل نة  م2018فبراير 

 عمامل

اجتماع جانبي مبرمج ع ى  05

هامش االجتماع السادئ 

 للجنة العربية

جدة/ اململكة  م2019فبراير 

العربية 

 السعودية

 

 WG 03االجتماع الول لفريق العمل 

ملكة العربية ال ر انعقد في الرياض بامل  WG03من اهم نتائج االجتماع األول ل ريد العمل 

م هو اعداد و ائد أساسية وهامة الن از السند 2015نوفمبر  19ا ى  17السعودية من 

 واملتمثلة في  ARABREF الجيوديس ي 

و وزيعها ع ى الدول   (Protocol of sharing data )اعداد و يقة ا ا  اقية  بادل البيانات  -1

نيعا خالل االجتماع الثاني املنعقد األعضاء لغرض مناقشلعا وا رالعا. ه ه الو يقة  م  ب

 . 2016نوفمبر  23و  22بالرياض أيام 
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 ( ا دتيمل :02 م أيضا في ال ترة املمتدة ما بيمل االجتماعيمل ) األول والثاني( اعداد و يقتيمل ) -2

  دعوة استضاقة مراك  بيانات التخ ين وارش ة بيانات مح ات الرصد( Call for 

participation – Data Centre ) 

  دعوة استضافة مراك  التحليل( Call for participation – Data Analysis)  

وقد  م ك لك  وزيع ها يمل الو يقتيمل ع ى الدول العربية األعضاء الجل  بنيعا  عدما  ضهللا  

 بالوق  الوافر لدراسلعا.

 WG 03لفريق العمل  ياالجتماع الثان

 22املنغقد بالرياض أيام  WG03اني ل ريد العمل من اهم ما  م التوصل اليع خالل االجتماع الث

مع  حديد زمن  (Actions ) ضمن  جملة املهام  اعداد خطة عملم هو 2016نوفمبر  23و 

 وهي كماا ي ي  :  ARABREFقصد الجسيد ال ع ي ملشروع  (Deadline) ن ي ها 

Deadline Responsibility Action GRF-AI 

February, 21, 2017  ل األعضاء ل الدو 

قيام الدول األعضاء بتقديم ان از 

عن التوصية األول في االجتماع الرا ع 

 في دولة ق ر

GRF-A1 

February, 1, 2017 ل الدول األعضاء  

قيام الدول األعضاء بتقديم و يقة 

رسمية عن مدل  اجلعا النشاء 

 املرجع العر ي املو د

GRF-A2 
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February, 1, 2017 ل الدول األعضاء  

قيام الدول األعضاء باملوافقة 

الرسمية ع ى  بادل البهللانات فيما بينعا 

 ) برونو ول  بادل البيانات(

GRF-A3 

February, 1, 2017 
ALL MS 

  ل الدول األعضاء

قيام الدول األعضاء باملوافقة ع ى 

 مرا ل العمل
GRF-A4 

February, 1, 2017 ل الدول األعضاء  

فقة ع ى قيام الدول األعضاء باملوا

 وفير بيانات مح ات الرصد املتوفرة 

من املح ات  %10لدإعم ) ع ى األقل 

 املتوفرة لدل  ل دولة(

GRF-A5 

February, 1, 2017 
ALL MS 

  ل الدول األعضاء

قيام الدول األعضاء بتقديم بيانات 

 ا دا يات مح ات الرصد املرشحة
GRF-A6 

February, 21, 2017 
مراك  البيانات 

 حةاملرش

قيام الدول املستضي ة ملراك  

البيانات بتقديم  قرير ان از عن ه ه 

 املراك 

GRF-A7 

February, 21, 2017 ل الدول األعضاء  

قيام الدول األعضاء بتقديم  قرير 

ان از عن   افة املرا ل املن  ة وذلك 

 في اجتماع دولة ق ر

GRF-A8 

Continued رئهللا  ال ريد 

ار املرجع قيام رئهللا  فريد عمل اط

الجيوديس ي باملتا عة املستمرة مع 

 الدول األعضاء

GRF-A9 
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 ول  وزيع  ل من مراك  ارش ة  03وقد  م اال  ا  خالل خ ا االجتماع الثاني ل وج العمل يقم 

البيانات وك ا مراك  التحليل مع عدد املح ات املرشة من قبل  ل دولة مشاركة وذلك كما هو 

 ييمل : مبيمل في الجدوليمل التال

 عدد املحطات املرشحة من قبل الدول العضاء :

 عدد املحطات املرشحة الدولة 

 10 الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية 01

 04 جمهورية مصر العربية 02

 01 اململكة األردنية الهاشمية 03

 01 الجمهورية اللبنانية 04

 04 اململكة املغربية 05

 04 سل نة عمامل 06

 02 دولة ق ر 07

 02 الجمهورية السودانية 08

 10 اململكة العربية السعودية 09

 03 الجمهورية التونسية 10
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 الدول املستضيفة ملراكز البينات والتحليل

مركز بينات  الدولة 

DC 

مركز تحليل 

AC 

 √ √ الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية 01

 √ - جمهورية مصر العربية 02

 √ - اململكة األردنية الهاشمية 03

    

 √ - الجمهورية اللبنانية 04

 √ - اململكة املغربية 05

 √ - سل نة عمامل 06

 √ - دولة ق ر 07

 √ - الجمهورية السودانية 08

 √ √ اململكة العربية السعودية 09

 √ √ الجمهورية التونسية 10
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الى الخروج يسبعه توصيات رئيسية  WG03مل وخلصت اشغال االجتماع الثاني لفريق الع

 وهي :

REC-I التوصيات الرئيسية 

REC01  شجيع الدول األعضاء ع ى   عيل مشاركلعم في املرجع العر ي املو د ع ى 

 املستول الوطني

REC02 املوافقة ع ى انشاء املرجع العر ي املو د للدول العربية للت بيقات الجيومكانية 

REC03 ع ى مبدأ ال شاركية لتمكيمل لتع ي  انشاء املرجع العر ي الجيومكانية املوافقة 

REC04 1-  حديد مرا ل التن ي  

 املر لة األو ى  حليل بيانات مح ات الرصد املقتر ة للمرجع العر ي 

  . املر لة الثانية  حليل البيانات الجيوديسية للمرجع الراو ي ) الجيويد

 الخ(الجاذبية. مح ات املد والج ر ....

 البدء بت بيد املر لة االو ى -2

REC05  من املح ات املتوفرة لدل  ل دولة ( مع  %10 وفير بيانات املح ات ) ع ى األقل

 االخ   عيمل االعتبار التوزيع املالئم ملح ات الرصد في الدول األعضاء

REC06  مراك  بيانات  خ ين وارش ة بهللانات مح ات الرصد مع إمكانية  4-3انشاء

 اح للدول األعضاء بالدخول ا ى ه ه املراك  واالست ادة من البياناتالسم

REC07  مراك   حليل للمراجعة  ايومية ملح ات املرجع العر ي املو د مع  3-2انشاء

 افضلية  ةفير مراك  في  ل دولة من الدول االعضاء

 

 على هامش االجتماع الرابع للجنة العربية 03WGاجتماع فوج العمل 
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خالل االجتماع الجانبي ال ر جرل ع ى هامش  WG03 عيل نشاطا ع، قام فوج العمل قصد  

م( بمراجعة  وصيات 2017االجتماع الرا ع للجنة العربية املنعقد بالدو ة بدولة ق ر )فبراير 

 م( وك لك ويع ستة  وصيات جديدة هي  التا ي:2016اجتماع الرياض )نوفمبر 

REC-I التوصيات الرئيسية 

REC01   إعداد خ اب موجع من رئاسة ال ريد إ ى الدول األعضاء للجنة العربية ل ل

الدعم و املساهمة في  ن ي  مت لبات املرجع العر ي املو د. يتم  وقيعع من قبل 

رئهللا  اللجنة العربية ع ى أمل يتضمن: فوائد و أهداج املشروع املقترح و أهمية 

 ة و الخبراتالعمل املشترك و  بادل البيانات و املعرف

REC02  العمل ع ى  شجيع إستمرارية جهود أعضاء ال ريد لتن ي   وصيات اجتماع

 2016الرياض 

REC03  مراك  البايانات  -1قيام الدول األعضاء الضي لدإعا قدرات  قنية للبدء في إنشاء

مراك  التحليل، و أمل  قوم  -2لتخ ين و أرش ة بيانات مح ات الرصد املختارة. 

 شة خ  ها مع الدول األعضاءبمناق

REC04  مح ات الرصد الضي  م  حديدها من قبل الدول األعضاء ي   عليعا اإللتزام

 باملعايير الدولية )ع ى سبيل املثال: معايير مح ات الرصد العاملية(

REC05  ي   ع ى الدول األعضاء العمل ع ى رفع القدرات التقنية في م ال معالجة

 صدبيانات مح ات الر 

REC06  الدول األعضاء مدعوة للمساهمة في ويع خ ة عمل اللجنة ال رعية للجيوديسيا

 التا عة لألمم املتحدة
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وقد  م التصديد ع ى الخ اب املوجع ا ى الدول االعضاء في اللجنة العربية من طرج معا ي رئهللا  

كانية بتاريخ ال ا ح من يناير اللجنة العربية لخبراء االمم املتحدة الدارة املعلومات الجغرافية امل

م وال ر ارسل ا ى الجهات املعنية ل ل  الدعم واملساهمة في  ن ي  مت لبات املرجع 2018

  ARABREFالجيوديس ي العر ي املو د 

و ضمن الخ اب اهمية املشروع والتاكيد ع ى مبدا ال شاركية بيمل الدول االعضاء لتع ي ة بالن ر 

 املتعلقة باملعلومات الجيومكانية واالشغال العلمية األخرل.ل ائد ع في شضى املجاالت 

 

 ع ى هامش االجتماع الخام  للجنة العربية  WG03اجتماع فوج العمل 

 ا ى ما ي ي : 2018فبراير  21ا ى  19سل نة عمامل من  –وخلص  التوصيات املنعقدة في مسقط 

  املوافقة ع ى بدء املشروع الجيوديس ي العر ي املو دARABREF  ( بمشاركة  ل من

الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشعبية, اململكة العربية السعودية , اململكة األردنية 

الهاشمية , الجمهورية التونسية , اململكة املغربية , سل نة عمامل , دولة ق ر( ع ى امل  نضم 

 اليع باقي الدول العربية االخرل  ال جاه يلعم 

 واململكة العربية السعودية ولبنامل ومصر واملغرب , لتمثيل اللجنة   رشيح كال من الج ائر

 UN-GGIMالعربية في اعمال اللجنة ال رعية للجيوديسيا يلجنة خبراء االمم املتحدة 
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 وتنفيذا لهاتين التوصيتين فقد تم انجاز ما يلي :

  ي املو د  م  مراسلة الجهات املعنية قصد  عييمل مدير مشروع املرجع الجيوديس ي العر 

ARABREF  ي   م اقتراح االبقاء ع ى ن   التوجع ال ر اعتمد في  اطير فوج العمل 

WG03  فيما يخص  عييمل مسلول عن ادارة ه ا املشروع واقترح بامل يكومل مدير املشروع

 WG03هو ن سع رئهللا  فوج العمل 

يمل ممثلهم وك لك هو الشيمل لبقية اعضاء فريد املشروع  ي   م مراسلة الدول قصد  عي

 ARABREFباملشروع وب لك  م  شكيل اعضاء فريد املشروع للمرجع الجيزديس ي العر ي املو د 

 ع ى النحو التا ي : 

 

 البريد االلكتروني اسم املمثل الدولة 

الجمهورية الج ائرية  1

الديمقراطية 

 الشعربية

السيد /  ميد اوقاو ي ) مدير 

 املشروع(

md.dz@Cnig 

اململكة األردنية  2

 الهاشمية

 yahoo.com@Kawni املهندئ / عتبة املعاي ة

 gmail.com@u.a.g.t.dr.s الدكتور / سيركهللا  فدعوئ الجمهورية اللبنانية 3

mailto:Cnig@md.dz
mailto:Kawni@yahoo.com
mailto:u.a.g.t.dr.s@gmail.com
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 ancfcc.gov.ma@m.kahhak السيد / مص  ى الكعاك غربيةاململكة امل 4

 omantel.net.om@Nsaom املهندئ / راشد العلور  سل نة عمامل 5

 gisqatar.gov.sa@mqaout املهندئ / محمد املرر  دولة ق ر 6

اململكة العربية  7

 السعودية

 gcs.gov.sa@o.alkherayef / عثمامل الخريف املهندئ

gmail.co@Zouheir.fatnassi السيد / زهير ال  ناو ي الجمهورية التونسية 8
m 

 gcs.gov.sa@unggimas  االمانة العامة 9

  ومن خالل االمانة العامة للجنة العربيةGGIM/ AS  م ادماج ممث ي خم  دول عربية في 

وفد ما  امل  وذلك UN-GGIMاللجنة ال رعية للجيوديسيا بلجنة خبراء االمم املتحدة 

محددا من طرج ه ه االخيرة وع ى  وصية االجتماع الخام  للجنة العربية عيد  ه ه 

 الدول  اال ي: الج ائر واململكة العربية السعودية ولبنامل ومصر واملغرب.

 

E-mail Organization 
& Person 

Person Country No 

oukacihamid@outlook.frcing@mdn.dz 
 

General 
Secretary of 
National 
Council of 
Geographic 
Information 
(CNIG - 
Algeria 

 

Mr. Hamid 
Oukaci 

Algeria 1 

Tarekagag_2001@yahoo.com 
 

 
Mr. Tarek 
Agag 

Arab Republic 
of Egypt 

2 

mailto:m.kahhak@ancfcc.gov.ma
mailto:Nsaom@omantel.net.om
mailto:mqaout@gisqatar.gov.sa
mailto:o.alkherayef@gcs.gov.sa
mailto:Zouheir.fatnassi@gmail.com
mailto:Zouheir.fatnassi@gmail.com
mailto:unggimas@gcs.gov.sa
mailto:oukacihamid@outlook.frcing@mdn.dz
mailto:Tarekagag_2001@yahoo.com
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u.a.q.t.dr.s@gmail.com 
 

 
Dr. Sarkis 
Fadous 

Lebanese 
Republic 

3 

m.kahhak@ancfcc.gov.ma 
 

 
Mr. 
Mustapha 
Kahhak 

Kingdom of 
Morocco 

4 

b.almuslmani@gcs.gov.sa 
 
 

geodesy.ksa@gmail.com 

 

General 
Director fir 
General 
Directorate of 
Geodesy and 
Land Survey 
General 
Commission 
for Survey 

Dr. Bandar 
Almuslmani 

Kingdom of 
Saudi Arabia 

5 

o.alkherayef@gcs.gov.sa 
General 
Commission 
for Survey 

Mr. 
Othman 
AlKherayef 

 

 ARABREFاقتراح هيكل عملياتي ملشروع 

 ARABREFقصد ال سيير االمثل ملشروع هيكل عمليا ي ملشروع املرجع الجيوديس ي العر ي املو د 

باقتراح عمل هيكل  WG03م  قدم رئهللا  فريد عمل االسناد الجيوديس ي  2018يونيو  17بتاريخ 

 عمليا ي مستوحى في مضمونة مما هو متعامل بع في املشاريع املما لة في اللجامل االقليمية االخرل 

 ي   ضمن  يطير املشروع بعي ة  ن ي ية لالشراج ع ى املشروع ولجنة علمية للمساعدة 

افقة والتوجع فضال عن  ال ة افواج فرعية الدارة مختلف الجوان  النقنية كما هو مبيمل في واملر 

 ما ي ي :

mailto:u.a.q.t.dr.s@gmail.com
mailto:m.kahhak@ancfcc.gov.ma
mailto:b.almuslmani@gcs.gov.sa
mailto:geodesy.ksa@gmail.com
mailto:o.alkherayef@gcs.gov.sa
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 ARABREFانطالق املشروع الجيوديس ي العربي املوحد 
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و   يي الهيكل  ARABREFالجيوديس ي العر ي املو د قصد اإلن ال  ال ع ي في مشروع املرجع 

 از ماي ي:العمليا ي الخا  بع، فقد  م إن 

  اعداد مشروع خ اب موجع من رئهللا  فريد العمل في االسناد الجيوديس يWG03  ا ى

وال ر  ضمن في بادئع بالت كير بمحاور الريية التوافقية  ARABREFاعضاء فريد املشروع 

ديسمبر  11لبع  ه ا املشروع و  عدها. سرد للخ وات املقتر ة لالن ال  ال ع ي بتاريخ 

الع  عد املشاورات لالمانة العامة للجنة العربية  م ا ى جميع اعضاء ومن  م ارس 2018

  ARABREFمشروع 

  ك لك  ضمن الخ اب   ويد مرك      البيانات التا ع للهي ة العامة للمسا ة باململكة

الضي خصص  من طرج  ل دولة   CORSالعربية السعودية بارصاد مح ات الرصد املستمر 

ديسمبر  11ع و ي  قام  االمانة العامة للجنة العربية بتاريخ عربية مشاركة في املشرو 

م بمراسلة ممث ي  لك الدول العربية املشاركة بقصد موافاتعم بميكان يمات التزويد  2018

 كما في الخ اب التا ي نسخة منع :
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ملنعقد الخبير الدولي الدكتور زهير التميمي من مخرجات االجتماع السابع اقدمه على ما بناء 

 بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، في عرضه التقديمي وهي:

 GGIM( التابعة لي SCoGتقرير عن أنشطة اللجنة الفرعية املعنية بالجيوديسيا ) .1

 .التابعة لألمم املتحدة

 ( تطوير املركز الجيوديس ي العاملي لالمتيازGGCE) 

 املرجع الجيوديس ي العربي التوصيات التي تمت على إطار  .2
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( في مدينة UN-GGM:AS WG3تذكير بالتوصيات السابقة الخاصة بياملجوعة الثالثة ) .3

 جدة. 

 السبل الكفيلة فيما يخص:إلجاد  03العمل رقم يق مع أعضاء فرنسعى بالتشاور 

  و دعم أكيفية املشاركة( نشطة اللجنة الفرعية للجيوديسياUN-GGIM-SCoG) 

  املساهمة في( النقاش الدائر فيما يخص ورقةPositioning Paper ) 

 ( التفاعل مع املبادرات الواردة عن اللجنة الفرعيةUN-GGIM-SCoG خاصة تلك )

 املتعلقة بالتكوين وبناء القدرات.

وفي هذا املنظور وكما تم اإلتفاق عليه في اإلجتماع املنعقد في نيويورك على هامش الدورة 

، GGIM/AS، وكذلك بعد املشاورات والتواصل مع المانة العامة للي UN-GGIMالتاسعة للي 

 تقدمنا باقتراح مايلي:

 تبني خارطة الطريق لإلطار املرجعي لخطة تنفيذ التنمية املستدامة 

(Implementation plan for the global geoderic frame for sustainable 

Development Road Map)  حيث أن املرجع 2018 املنشورة في شهر يوليو ،

 ( يعتبر جزء منهاARABREFالجيوديس ي العربي املوحد )
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وإيجاد الحلول لتجسيد  ARABREFأن يكون نقاش حول ما أتفق عليه سابقا بشأن مشروع  

يتم  2020ذلك باإلستعانة بخبرة الدكتور زهير التميمي )الخبير الدولي( من خالل خط عمل 

 بالجزائر. 2020يات اإلجتماع السابع في فبراير عرضه في هذا الشأن خالل فعال

 

افية املكانية البيانات  تقرير االنجاز السنوي ملجموعة العمل الرابعة لتكامل املعلومات الجغر

االحصائية املنبثقة عن اللجنة العربية لخبراء االمم املتحدة الدارة املعلومات الجغافية 

 20املكانية في مايو 
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Annex – 6: WG4 Progress Report (Arabic) 
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 الرابع سير عمل الفريقتقرير 

افية املكانية و  اإلحصائية تكامل املعلومات  الجغر

 املنبثقة عن اللجنة العربية لخبراء المم املتحدة

افية املكانية  إلدارة املعلومات الجغر

 

 2020 مايو 
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 املحتويات

 أوال: املقدمة

 ات ال ريدمهام واختصاص انيا: 

 2023-2020 األهداج اإلسترا ي ية لعام الثا: 

  2023-2020 املستقبلية را عا: خ ة العمل
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 اوال: املقدمة

ع ى يوء االجتماع السا ع للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية 

 – 17بية  ال ر عقد خالل ال ترة من الجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشع –بمدينة الج ائر 

ملجموعة العمل الرا عة ) كامل املعلومات  السنور م  م االطالع ع ى التقرير 2020فبراير  19

 2023-2020لعام اإل صائية والجغرافية املكانية( كما  م إقرار واعتماد األهداج اإلسترا ي ية 

 .والجغرافية املكانية(ملجموعة العمل الرا عة ) كامل املعلومات اإل صائية 

 مهام واختصاصات الفريقثانيا: 

 والوظائف:الهداف 

ستكومل األهداج والو ائف العامة ملجموعة العمل الرا عة ) كامل املعلومات اإل صائية و 

الجغرافية املكانية(  تماش ى مع األهداج والو ائف العامة ل ريد خبراء األمم املتحدة املعنى 

( بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة ISGI-EGاملكانية ) صائية والجغرافية بتكامل املعلومات اإل 

 (.GGIM-UNاملعلومات الجغرافية املكانية العاملية )

ل ريد خبراء األمم املتحدة املعنى بتكامل املعلومات  األهداج والو ائف العامة ي   نحصر 

( باللجنة األم في  ل ما يتعلد ب ن ي  اإلطار العاملي ISGI-EG)  افية املكانيةاإل صائية والجغر 

https://unstats.un.org/wiki/display/ISGI/United+Nations+Expert+Group+on+the+Integration+of+Statistical+and+Geospatial+Information
https://unstats.un.org/wiki/display/ISGI/United+Nations+Expert+Group+on+the+Integration+of+Statistical+and+Geospatial+Information
https://unstats.un.org/wiki/display/ISGI/United+Nations+Expert+Group+on+the+Integration+of+Statistical+and+Geospatial+Information
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كمعيار لتكامل املعلومات اإل صائية والجغرافية  GSGFللمعلومات اإل صائية الجيومكانية 

 املكانية .

اإلطار العاملي للمعلومات لفريق الخبراء بالمم املتحدة لتنفيذ  الهداف والوظائف العامةو 

 اآلتي:اإلحصائية الجيومكانية 

 اقتراح خ ط عمل ومبادئ  وجيعية للتن ي   -1

 يتعلد فيما املمارسات أفضل ائدوو  التوجيعية املواد و قاسم و ع ي    وير دعم 

  العاملي املكاني الجغرافي اإل صا ي باإلطار

 واملجتمعات الوطنية اإل صائية املكا   في الحالية القدرات  نمية برامج  حديد 

 مناسبة مكانية جغرافية مكونات لت وير منعا االست ادة يمكن الضي املكانية الجغرافية

 املكانية الجغرافية والو االت خرل األ  الوطنية اإل صائية للمكا  

 معالجة مختلف املسائل التقنية وامللسسية وسياسات املعلومات  -2

 ع ى املكانية والجغرافية اإل صائية األوسا  بيمل التعاومل   ع ز  بينش ة االي الع 

 لربط املشتركة القضايا ومعالجة  حديد ذلك في بما ، والدو ي الوطني الصعيدين

 عاملي. مكاني جغرافي إ صا ي إطار و ن ي  باملوقع واالقتصادية عيةاالجتما املعلومات

 2020العاملي من خالل جولة  عدادات  املكاني الجغرافي متا عة  ن ي  اإلطار اإل صا ي -3
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  املكانية الجغرافية ون يراتعا الوطنية اإل صاء مكا   بيمل الو يد التعاومل  و شجيع  ع ي 

 والجغرافي اإل صا ي التكامل يحدل  ضى 2020 املع التعدادات جولة خالل الوطنية

 .العمل ه ا في العاملي املكاني الجغرافي اإل صا ي اإلطار مبادئ اعتماد و شجيع املكاني،

وبناءآ ع ى ه ا فيمل اإلطار العاملي للمعلومات اإل صائية الجيومكانية من أولويات األهداج 

العمل الرا ع  سوج يرك  برنامج العمل ل ريدو العمل الرا ع   ريدل 2023-2020اإلسترا ي ية 

 ع ى  ل ما يخص من مويوعات  تعلد  باإلطار العاملي للمعلومات اإل صائية الجيومكانية.

 2023-2020 الهداف اإلستراتيجية لعامثالثا: 

يمن فعاليات االجتماع السا ع للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية 

ملجموعة العمل الرا عة ) كامل املعلومات ملكانية  م عرض األهداج اإلسترا ي ية املقتر ة ا

و م مناقشلعا من قبل الدول األعضاء  م املوافقة عليعا واألهداج  اإل صائية والجغرافية املكانية(

  التا ي:

 العاملي املكاني الجغرافي اإل صا ي نشر الووي بخصو  اإلطار GSGF ربية للدول الع

 األعضاء.

  2020 بادل الخبرات والت ارب بيمل الدول األعضاء بخصو   عدادات. 

 .العمل ع ى زيادة عدد املشاركيمل من الهي ات اإل صائية العربية في م موعة العمل 
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  والجغرافية املشاركة ال عالة في م موعة خبراء األمم املتحدة لتكامل املعلومات اإل صائية

  .املكانية

 2023 -2020 ة العمل املستقبليةرابعا: خط

سوج يرك  برنامج العمل العمل الرا عة ملجموعة  2023-2020بناءا ع ى األهداج اإلسترا ي ية 

املتوائمة مع  2023-2020و خ ة العمل  2023-2020ع ى  ن ي  ه ه األهداج اإلسترا ي ية 

  التا ي:   األهداج اإلسترا ي ية 
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 2023-2020خطة العمل 

 النشطة الفرعية النشطة افالهد

 

 املوارد املطلوبة

 

العضاء 

 املسئولين

املوعد  النتائج

 النهائى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر الووي -أ

بخصو   

اإلطار 

اإل صا ي 

الجيومكاني 

 GSGFالعاملي 

للدول العربية 

 األعضاء

 

 داول و يقة  -1

اإلطار اإل صا ي 

الجيومكاني العاملي 

ال ل ويعع مكت  

ألسترا ى اإل صاءات ا

 للدول العربية األعضاء

 

 

 

 

 

 

نشر أفضل  -2

املمارسات لدول العالم 

كحاالت دراسية فى 

  بيد املبادئ 

الخمسة لإلطار 

اإل صا ي الجيومكاني 

 العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالع ع ى و يقة اإل  1 -1

اإلطار اإل صا ى 

الجيومكانى العاملى 

باملوقع اإللكترونى للجنة 

خبراء األمم املتحدة 

لتكامل املعلومات 

 اإل صائية والجيومكانية

http://ggim.un.org/U

-expert-NGGIM

/group 

 

اإلطالع ع ى أفضل  1-2

مارسات لدول العالم امل

كحاالت دراسية فى 

  بيد املبادئ الخمسة 

لإلطار اإل صا ي 

الجيومكاني العاملي 

املدشورة ع ى املوقع 

اإللكترونى للجنة خبراء 

األمم املتحدة لتكامل 

املعلومات اإل صائية 

والجيومكانية 

un.org/Uhttp://ggim.

-expert-NGGIM

/group 

التدسيد والتواصل  1-3

مع فريد الخبراء الدو ى 

لتكامل املعلومات 

اإل صائية والجيومكانية 

* رجمة و يقة  اإلطار 

ي اإل صا ي الجيومكان

العاملي ا ى اللغة العربية 

و داولها بيمل الدول 

 العربية األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

  ميع  ل الحاالت *

الدراسية املدشورة ع ى 

موقع لجنة خبراء األمم 

املتحدة إلدارة املعلومات 

الجيومكانية فى ملف 

ألفضل املمارسات 

الدولية  لت بيد املبادئ 

الخمسة لإلطار 

اإل صا ي الجيومكاني 

 يالعامل

 

 

 

 

 

*  واصل الدول العربية 

األعضاء فى  فريد الخبراء 

 * دولة   الكوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *دولة مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفير اإلصدار  -1

األول لو يقة  

اإلطار اإل صا ي 

الجيومكاني 

العاملي باللغة 

العربية ونشرة 

ع ى املوقع 

اإللكترونى اللجنة 

 لعربيةا

-http://www.un 

as.org-ggim 

نشر ملف أفضل  -2

املمارسات 

لت بيد  الدولية 

املبادئ الخمسة 

لإلطار اإل صا ي 

الجيومكاني 

ع ى   العاملي

املوقع اإللكترونى 

 اللجنة العربية

-unhttp://www. 

as.org-ggim 

 

املوائمة مع -3

أنش ة فريد الخبراء 

الدو ى أل دل 

 ن ي   الت ورات فى 

اإلطار اإل صا ي 

 الجيومكاني العاملي

أغس   

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ديسمبر

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://www.un-ggim-as.org/
http://www.un-ggim-as.org/
http://www.un-ggim-as.org/
http://www.un-ggim-as.org/
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 وفير التوجيعات و -3

اإلس شارات ال نية 

والتوصيات الخاصة 

ب ن ي  اإلطار 

اإل صا ي الجيومكاني 

 العاملي 

باللجنة األم  باألمم 

املتحدة لويع التوجيعات 

والتوصيات  الخاصة 

ب ن ي  اإلطار اإل صا ي 

 الجيومكاني العاملي

الدو ى لتكامل املعلومات 

اإل صائية 

والجيومكانية باللجنة 

األم  باألمم املتحدة 

للوصول ا ى أ دل 

الت ورات الخاصة  

ب ن ي  اإلطار اإل صا ي 

 الجيومكاني العاملي

* الخبير الدو ى 

لل ريد و الدول 

العربية األعضاء 

فى  فريد الخبراء 

الدو ى لتكامل 

املعلومات 

اإل صائية 

والجيومكانية 

باللجنة األم  

 باألمم املتحدة 

أغس   

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادل  -ب 

الخبرات 

والت ارب بيمل 

الدول األعضاء 

بخصو  

 2020 عدادات 

 ن ي  آلية  دسيد  -1

لبناء قدرات الدول 

العربية األعضاء  فى 

م ال  كامل املعلومات 

اإل صائية 

والجيومكانية  

بخصو   عدادات  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن ي  ور  عمل  1 -1

لبناء قدرات الدول 

فى  العربية األعضاء 

م ال  كامل املعلومات 

اإل صائية والجيومكانية  

 ول جولة   عدادات  

2020 

 

 

 

شاء ملف  وجيهى  إن 1 -2

لتبادل  الخبرات 

والدروئ املست ادة  

 للدول العربية األعضاء 

فى م ال  كامل 

املعلومات اإل صائية 

والجيومكانية   ول 

 2020جولة   عدادات  

 

 

 

 

 

 

 

*عقد ور  عمل  لبناء 

العربية  قدرات الدول 

فى م ال  كامل  األعضاء 

املعلومات اإل صائية 

والجيومكانية   ول 

 2020جولة   عدادات  

  

 

 

 

*إرسال ملف  من جميع  

الدول العربية األعضاء 

 فى  اللجنة العربية 

يتضمن آلية  ن ي  

آخر عداد فى بالدهم 

والتحديات والدروئ 

ويرسل ا ى املست ادة 

األمانة العامة للجنة 

 ربيةالع

 shapeويتضمن امللف

files   يحتول ع ى

البيانات اإل صائية 

-إلجما ى السكامل )ذ ور 

إنال( مر ب ة بالبيانات 

* ال ريد األول 

)األطر 

امللسسية 

 والتن يمات

القانونية 

والسياسات 

والتوعية وبناء 

القدرات( 

 بالتدسيد مع 

 من مة اإلسكوا

 

*  جميع  الدول 

العربية 

فى  األعضاء 

 اللجنة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع الووى وبناء -1

القدرات للدول 

فى  العربية األعضاء 

م ال  كامل 

املعلومات 

اإل صائية 

والجيومكانية   ول 

جولة   عدادات  

2020 

 

إ ا ة امللف -2

التوجيهى لتبادل 

الخبرات بخصو  

 2020 عدادات 

ونشرة ع ى املوقع 

اإللكترونى اللجنة 

 العربية

-http://www.un 

as.org-ggim 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021يناير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un-ggim-as.org/
http://www.un-ggim-as.org/
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ويع و يقة  -2

إرشادات  شآمل 

 ن ي  و ع ي  

القدرات 

اإل صائية 

الجيومكانية  في 

الدول العربية 

األعضاء 

للمساعدة فى 

.2020 عدادات   

 

3-  

 

 

 

 حديد و يقة  1-2

اإلرشادات الضى ي   

إ باعها للمساعدة فى 

 2020 عدادات 

 

الجغرافية  ضى املستول 

 الثانى للحدود اإلدارية 

 

عمل و يقة اإلرشادات  *

الضى ي   إ باعها 

للمساعدة فى  عدادات 

2020 

 

 

 

 

 

 

*  الخبير الدو ى 

ل ريد العمل 

 الرا ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ ا ة و يقة -3

ي   اإلرشادات الضى 

إ باعها للمساعدة فى 

 2020 عدادات 

ونشرها ع ى املوقع 

اإللكترونى اللجنة 

 العربية

-http://www.un 

as.org-ggim 

 

3-  

 

 

 

202فبراير

1 

العمل ع ى  –ج 

زيادة عدد 

املشاركيمل من 

الهي ات 

اإل صائية 

العربية فى 

 م موعة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

املشاركة   -د 

ال عالة في 

 واصل األمانة -1

للجنة العربية  العامة

رسميآ بالبريد 

اإللكترونى مع ممث ى 

الدول العربية األعضاء 

لدعوة  الهي ات 

اإل صائية الغير 

مشاركة من الدول 

األعضاء فى إجتماعات 

اللجنة العربية ويمهم 

ا ى  م موعة عمل 

ال ريد الرا ع  لتكامل 

املعلومات اإل صائية 

    الجيومكانية

 

 

 

 واصل الدول  1 -1

مع   األعضاء رسميآ

الهي ات اإل صائية 

بدولهم للمشاركة فى 

أنش ة  عمل ال ريد 

لتكامل املعلومات الرا ع  

 اإل صائية الجيومكانية     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*إرسال اإلستبيامل  ول 

معرفة الويع الحا ى 

للبيانات اإل صائية 

األساسية واملعلومات 

املكانية  الجغرافية

للهي ات اإل صائية 

املست دة من الدول 

 األعضاء 

  

 

 

 

 

 

 

 

* األمانة العامة 

للجنة العربية 

ورئهللا  ال ريد 

 الرا ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة الهي ات -1

اإل صائية لجميع 

الدول األعضاء يع ز 

من زيادة الووى 

 كامل مية   بيه

املعلومات 

اإل صائية 

والجيومكانية لدعم 

ا خاذ القرارات 

املتعلقة بالسياسات 

االجتماعية 

واالقتصادية 

والبيئية ، بما في ذلك 

ع ى املستول الوطني 

 واإلقليمى والعاملى

 

 

 مستمر
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م موعة خبراء 

األمم املتحدة 

لتكامل 

املعلومات 

اإل صائية 

والجغرافية 

 كانيةامل

إ باع  التوجيعات و -1

اإلس شارات ال نية 

والتوصيات املنبثقة 

من م موعة خبراء 

األمم املتحدة لتكامل 

املعلومات اإل صائية 

 والجغرافية املكانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التواصل مع فريد  1 -1

الخبراء الدو ى لتكامل 

املعلومات اإل صائية 

والجيومكانية إل باع 

التوصيات  الخاصة 

 بينش ة ال ريد

 

* ضور ومتا عة 

إجتماعات  فريد الخبراء 

الدو ى لتكامل املعلومات 

 اإل صائية والجيومكانية 

*الت لع ع ى املوقع 

اإللكترونى للجنة خبراء 

األمم املتحدة لتكامل 

املعلومات اإل صائية 

 والجيومكانية

http://ggim.un.org/U

-expert-NGGIM

/group 

*جميع الدول 

العربية 

 األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمية قدرات -1

الدول العربية 

األعضاء فى م ال 

أنش ة  كامل 

املعلومات 

اإل صائية املكانية 

امل سير عمل ويم

ال ريد الرا ع ع ى 

ن   نه  أنش ة 

وو ائف م موعة  

خبراء األمم املتحدة 

لتكامل املعلومات 

اإل صائية 

 والجغرافية املكانية  

 مستمر 

http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
http://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/

