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   المعلومات  بإدارة  المعنية  الخبراء  لجنة
 العالمي  الصعيد  على  المكانية  الجغرافية

   عشرة   الحادية   الدورة 

    2021آب/أغسطس  27و  24و  23  نيويورك،
 تقرير  مشروع   

  
 )المغرب( أوتغولياست: السيد كمال رالمقر  

 
 الدورة  تنظيم   

 
 الدورة  أعمال -  ألف 

ــاتم واال تماع    المجلسبمقرر   عمال - 1 ــا دة للظروف ومراعاة  ،2021/233االقتصـــــ ــل  الســـــ   المتصـــــ
( الت  تؤثر ف  ترتيبــاا اللمــل وللحلول التوجولو يــ  واة را يــ   19-)كوفيــد  كورونــا  فيروس  مرض  بجــا حــ 

 ثالث    المتاح  ف  الفترة المؤقت ، لم تلقد لجج  الخبراء  لســــاا ر ــــمي  لدورتيا الحات   عدــــرةن وعقدا اللجج 
  آب/  27  و  24  و  23ف     بلــد،  عن  الفوريــ   التر مــ   توفير  مع  اةنترنــ   على  ر ــــــــــــــميــ   غير  ا تمــاعــاا
 ن2021 أغسطس

اللجج  بأعماليا خالل الدورة الحات   عدــــــــرة من خالل المرا ــــــــالا والمدــــــــاوراا غير   واضــــــــطلل  - 2
 ن2021/233 المجلسالر مي  ونظرا ف  المقترحاا مستخدم  إ راء الموافق  الصامت  عمال بمقرر 

 
 أعضاء المكتب  انتخاب -  باء 

الموافق  الصـــــــــــــامت  ف  لجج  الخبراء أعضـــــــــــــاء المستا التالي  أ ـــــــــــــما  م من خالل إ راء   انتخب  - 3
 ن2021آب/أغسطس  13
 

 :المداركاا   الر يساا   

 )بلجيسا(  بيرغ فاندن  إنغريد 
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 )المسسيك( غوميز  ميروتيو  بالوما 

 )تونغا(  بيجغ روزاموند 

 
 :مقرر ال   

 )المغرب( أوتغوليا   كمال 

 
 األعمال  وتنظيم  األعمال جدول -  جيم 

( عن طريق إ راء الموافقـــ   E/C.20/2021/1لججــــ  الخبراء  ـــدول أعمــــاليــــا المؤقـــ  )  اعتمــــدا - 4
 الصامت ن وف  ما يل   دول األعمال: 

 انتخاب أعضاء المستان - 1 

 إقرار  دول األعمال ومسا ل تجظيمي  أخرىن - 2 

 ا الجغرافي  المساني نتلزيز إتارة المللوما - 3 

إ ـــــــــــياق اللجان اةقليمي  واألفرق  المواضـــــــــــيلي  ف  الخط  المتللق  بالمللوماا الجغرافي    - 4 
 المساني  على الصليد اللالم ن

 اةطار المتوامل للمللوماا الجغرافي  المساني ن - 5 

 اةطار المر ل  الجيوت س  اللالم ن - 6 

 افي  المساني  ألغراض التجمي  المستدام نا تخداق المللوماا الجغر  - 7 

تحقيق التوـامـل بين المللومـاا الجغرافيـ  المسـانيـ  والمللومـاا اةحصـــــــــــــــا يـ  وغير ـا من  - 8 
 المللوماا ذاا الصل ن

 تطبيق المللوماا الجغرافي  المساني  ف  مجال تجظيم األراض  وإتارتيان - 9 

 ني  المتللق  بالووارثنالمللوماا والخدماا الجغرافي  المسا - 10 

 المللوماا الجغرافي  المساني  البحري ن - 11 

 األطر القانوني  والسيا اتي ، بما ف  ذلك المسا ل المتصل  بالبياناا المر لي ن - 12 

 تجفيذ واعتمات ملايير من أ ل الدوا ر اللالمي  الملجي  بالمللوماا الجغرافي  المساني ن - 13 

 التلاون مع فريق خبراء األمم المتحدة الملج  باأل ماء الجغرافي ن - 14 

 التقرير عن إتارة البرامجن - 15 

  دول األعمال المؤق  للدورة الثاني  عدرة للجج  الخبراء ومواعيد انلقات ان - 16 

 تقرير لجج  الخبراء عن تورتيا الحات   عدرةن - 17 

( عن طريق إ راء  E/C.20/2021/2/Rev.1ل المجقح للدورة )اللجج  أ ضــــــــــــــا تجظيم األعما وأقرا - 5
 الموافق  الصامت ن

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/2/Rev.1
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اس أنه على أ ـــــــــــــ  -  (E/C.20/2021/3إلى ذلك، اعتمدا اللجج  نظاميا الداخل  )  وباةضـــــــــــــاف  - 6
 الموافق  الصامت ن اءعن طريق إ ر  -  يجطبق أ ضا على  ميع توراا اللجج  المقبل 

واتخذا اللجج  أ ضـــــا قرارا من خالل إ راء الموافق  الصـــــامت ، تع  فيه المجظماا غير الحسومي   - 7
ــارك  ف  أع ــارم لدى المجلس إلى المدـ ــتدـ ــف   والوياناا األخرى التالي  الت  ال تتمتع بمركز ا ـ مال الدورة بصـ

 للمســــــــــــــح  األمريسيــ   والجمليــ   ؛(Aligarh  Muslim Universityمراقــا:  ــاملــ  أليغــارة اة ــــــــــــــالميــ  )
  ؛( Carleton  Universityواألكات مي  الجمساوي  للللوق؛ و امل  كارلتون )  بلد؛ عن واال تدلار  التصويرم 

ــ    و ــــــــــــــركـــــ ــ ؛  ــاـنيـــــ اـلمـســـــ ــا ــــــــــــــــــــاا  ــيـــــ والســــــــــــ اـلـقواـنـين  كـورـتـين   ؛ConsultingWhereومـركـز  ــ   ــامـلـــــ و ـــــ
(Curtin University)الـ   ؛ ـبحـوث  ــد  ــ ؛  ـجظـمومـلـيـــــ اـلجـغـرافيـــــــ     اـلـبـيـ؛يـــــ ــاا  ـلـلمـلــلومـــــ ــ   األوروـبيـــــ ــ   واـلراـبطـــــ
(EuroGeographics)الجامل   األوروبي   المجظم والرابط  األوروبي  لدــــــــركاا اال ــــــــتدــــــــلار عن بلد؛ و   ؛  

 FIMO – Vietnam Nationalالوطجيــ  )  فيتجــاق ــاملــ     –  فيمومليــد  و   الجغرافيــ ؛  بــالمللومــاا  الملجيــ 

University)ومؤ ــــــــــــــســـــــــــــــ    ؛Geospatial  Frameworksومجظمـ    ؛Geospatial  Worldو ـاملـ     ؛
ــد  الملج  الفريق وأمان   ؛(Griffith  Universityغريفيث ) ــرك    األرض؛ برصـــــــــــ   Health  GeoLabو ـــــــــــ

Collaborativeــــــــرك  و   ؛ Hexagonزالمســــــــح التصــــــــويرم والمللوماا الجغرافي ،  امل  اليبجي   مليدو   ؛ 
والرابط  الدولي  لر ــم الخرا  ؛ والجملي  الدولي  لضرض الرقمي    للجيوت ســيا؛ انوفر، ألمانيا؛ والرابط  الدولي  

(International  Society  for  Digital  Earth)و ــــــــــــــرك    والجيوفيزياء؛ للجيوت ســــــــــــــياواالتحات الدول   ؛
John Kedar Geospatial Initiatives, Ltd.؛  ( ــ   ــيـــــ ــاثـــولـــوكـ الـــوـــــ لـــوفـــيـــن  ــ   ــامـــلـــــ   Katholiekeو ـــــ

Universiteit  Leuven)،  ومؤ ـــــــــســـــــــ    بلجيسا؛Land  Equity  Internationalو ـــــــــرك    ؛Location  
International  Ltdومجظمــ    ؛MapActionو ــــــــــــــركــ    ؛Maxar  Technologiesملــ  الوطجيــ  والجــا ؛

والجامل  الوطجي  ف     ؛(National Autonomous University of Mexico) المســـــــتقل  ف  المسســـــــيك
) ال ــ   ؛(National  University  of  La  Plataبالتــــــا  )  ومــــــدر ـــــــــــــــــ المللومــــــاا  ةتارة   NOVAنوفــــــا 

Information  Management  School)واتحــات الخــدمــاا األرضــــــــــــــيــ  الفضـــــــــــــــا يــ  المفتوحــ  )  ؛Open 
Geospatial  Consortium)ومليـد البلـدان األمريسيـ  للجغرافيـا والتـاريؤ؛ ومؤ ــــــــــــــســــــــــــــ     ؛PlaceFund  ؛

  Southwest جوب غرب  يــــاوتونغ )  و ـــاملــــ   ؛RSS-Hydroالملويــــ  للجبيــــل ويجبع؛ ومجظمــــ    واليي؛ــــ 
Jiaotong  University)ندــــــــــــــر    ؛ فييجـــــا   ؛Taylor & Francis Groupوتار  التقجيـــــ  ف   والجـــــاملـــــ  

(Technical  University  of  Vienna)كوربوس   -و ـــاملـــ  توســــــــــــــــاس للللوق الزراعيـــ  والميســـانيسيـــ     ؛
 ,Three Trees and a Map PRووكال    ؛(Texas A&M  University-Corpus  Christiكريسـت  )

Ltd.؛  ( ــا  بوتســــــــــــــوانــــ ــ   ــاملــــ )  ؛(University  of  Botswanaو ــــ ملبورن  ــ   ــاملــــ   University  ofو ــــ
Melbourne)و ــــاملــــ   ؛ ( )  ؛(University  of  Pretoriaبريتوريــــا    University  ofو ــــاملــــ  تويجت  

Twente)؛ ( و ـاملـ  ويجيبيغUniversity  of Winnipeg)المسـانـي ؛  الجغرافـي  لقطـا   اللـالم  والمجلس  ؛ 
 (نWuhan Universityو امل  وو ان )

 

 الوثائق -  دال 

االطال  على الوثا ق الت  ُعرضـــ  على لجج  الخبراء ف  تورتيا الحات   عدـــرة على الموقع    مسن - 8
 (نhttp://ggim.un.org/ggim_committee.htmlالدبس  للجج  )
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