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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), as well as other activities considered as being of interest to member States 

and partners, since the last report presented to the tenth Session of United Nations 

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

virtually on 26-27 August and 4 September 2020.  

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.   

 

 

 

 



 

 

4.  Activities  

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

period: 

Activity Date Location 

8th UN-GGIM: Arab States 

Plenary 
23 Feb – 2021 Held virtually, Saudi Arabia 

UN-GGIM: Arab States 

Working Groups meetings 
May-Jun - 2021 Held virtually  

 

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

more detail. 

 

4.1. UN-GGIM: Arab States 8th Plenary Meeting – Held virtually 2021 

The UN-GGIM Arab States 8th plenary meeting was organized and hosted by 

invitation of the Kingdom of Saudi Arabia, represented by the General Authority 

for Survey and Geospatial Information through video conference, in collaboration 

with the United Nations Committee on Global Geospatial Information 

Management for Arab States (UN-GGIM: Arab states) Secretariat. The purpose of 

the meeting was to follow-up the progress of the work of the Committee and its 

Technical Working Groups. 

 

The meeting was attended by 46 participants from the following 13 member 

countries: People's Democratic Republic of Algeria, Kingdom of Bahrain, Arab 

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

Republic, State of Libya, State of Qatar, Kingdom of Morocco, Sultanate of Oman, 

Kingdom of Saudi Arabia, Republic of Tunisia, and United Arab Emirates. Also in 



 

 

attendance were two representatives of the GCC Statistics Center, two 

representatives of UN-GGIM Secretariat, two subject matter experts and one 

representative from the United Nations Economic and Social Committee for 

Western Asia (ESCWA). 

1. A session was conducted to present an update about the most important 

developments in the activities of the United Nations Committee of Experts on 

Geospatial Information since the tenth meeting in New York City, and the changes 

made to the presidency of some regional committees, and the establishment of a 

high-level group on the Integrated Geospatial Information Framework. 

2. 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). 

3. Each of the four UN-GGIM: Arab States Working Groups (WGs) presented briefly 

the key activities ongoing in their respective areas of focus, and their plans for the 

next year. The invited subject matter experts advised the WGs on matters 

pertaining to their respective areas of focus in the form of presentations, 

discussions and analysis. 

4. A detailed report about the Plenary is present in Annex - 1. 

5. The following are the recommendations agreed to at the end of the 8th plenary 

meeting: 



 

 

1)The UN-GGIM: Arab States 8th Plenary Meeting was held in Riyadh through 

video conference due to the current worldwide situation of Coronavirus 

Disease (Covid-19) pandemic, the participants expressing gratitude and thanks 

to the Kingdom of Saudi Arabia and the Secretariat of the UN-GGIM: Arab 

States for Arrangements and facilities for the meeting.  

2) Approving the work plan for following working groups during the period from 

2021-2022G: 

A. WG1 (Institutional Arrangement, legal and policy issues, awareness and 

capacity building). 

B. WG2 (Fundamental Geospatial Data and Standards). 

C. WG3 (Global Geodetic Reference Frame). 

D. WG4 (Integration of geospatial and statistical information). 

3) Affirming the importance of implementing UN General Assembly 69/266- A 

global geodetic reference frame for sustainable development, and planning for 

the long-term sustainability and quality of the GGRF, including the following: 

A. Recommending that the national geodetic reference must be compliance 

with the International Geodetic Reference System (ITRS), and the International 

Geodetic Reference Framework (ITRF). 

B. Urging Member States to actively participate in the consultations on draft 

Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame and the 

draft Concept Paper on Establishing a Global Geodetic Center of Excellence 

developed by the Geodesy subcommittee. 

4) Expressing gratitude and thanks to the following states: 



 

 

A- The Kingdom of Morocco, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab 

Emirates for their contribution in translating the second part of the Integrated 

Geospatial Information Framework (IGIF-Implementation Guide) into Arabic 

Language. 

B- The Kuwait for their contribution in translating the Statistical Geospatial 

Framework (GSGF) into Arabic Language. 

C- The Kingdom of Saudi Arabia for their contribution in translating the 

Framework for Effective Land Administration into Arabic Language. 

D- The Kingdom of Saudi Arabia and the International Bar Association for their 

contribution in translating the Compendium on Licensing of Geospatial 

Information into Arabic Language. 

5) Disseminating the recommendations and results of the Arab Committee's 

meetings among the permanent delegations of the Arab Member States of the 

United Nations, as an optional choice for sending them directly to 

representatives of Member States. 

6) Urging the WGs to continue working, communicating, and holding technical 

meetings, and using technology to do so. 

7) Urging the WG Chairs to submit a progress report to the Secretariat of the UN-

GGIM: Arab States before the end of May 2021 G to submit the annual report 

to UN-GGIM  11Th meeting. 

8) Urging the Members of Committee to communicate with their country's 

permanent delegations in the United Nations in New York to attend the UN 

expert 11th meeting of Global Geospatial Information Management expected to 

be held at UN Headquarter in New York. 



 

 

9) Agreement to the request of State of Libya to join the following WGs: 

(Institutional Arrangements, legal & Policy Issues, Awareness Raising & Capacity 

Building, Fundamental Data & Geo- Standards, Geodetic Reference Frame and 

Integration of Geospatial & Statistical Information). 

10) Agreement to the nomination of People's Democratic Republic of Algeria and 

the Hashemite Kingdom of Jordan for membership of the High-Level Group of 

the Integrated Geospatial Information Framework, established by the 

resolution of 10th session of UN-GGIM, as representatives of UN-GGIM Arab 

States and requested them to submit regular updates and reports to the UN-

GGIM Arab States. 

11) Agreement to change the name of WG1 to the “IGIF Working Group”. 

12) The 9th meeting of the UN-GGIM: Arab States will be held in United Arab 

Emirates (Feb. 2022), the time of the meeting will be decided later. 

 

 UN-GGIM: Arab States Working Groups Briefings 

4.1.1. During the eight plenary meeting, the WGs presented short 

presentations briefing about their activities. The details are as 

follows: Briefing of WG1 (Institutional Arrangements, Legal, Policy, 

Awareness, and Capacity Building) 

The Chair of the Institutional Arrangement, legal and policy issues, awareness and 

capacity building (Morocco) presented the annual report about the work progress of 

this group. This included reviewing the following: 

• The action plan of 2020-2023 phase and the group's strategic goals of this phase. 



 

 

• The work carried out by WG1, such as communicating with ESCWA to establish a 

cooperation mechanism between the UN-GGIM: Arab States and ESCWA through the 

activities, which were carried out by ESCWA in the field of integrating statistical and 

geospatial information, especially in the area of population censuses and the global 

agenda. 

• Some of the Working Groups members' efforts in translating some of the parts of the 

integrated geospatial information framework.  

• Participations of the Working Group members in the regional workshops in addition 

to the bilateral cooperation and the transfer of experiences that took place between 

the Arab countries as well as the participation of the relevant global committees via 

virtual meeting. 

For more details, please see Annex-2. 

4.1.2. Briefing of WG2 (Fundamental Data and Geospatial Standards)  

The Chair of the Fundamental Geospatial Data and Standards Working Group (Republic 

of Tunisia) presented the annual report about the work progress. This included 

reviewing the works that have been achieved during the past years. In addition, the 

current works, which carried out by the Working Group in the Arab Geospatial Portal. 

Additionally, there was a quick review about the Arab Geospatial Portal as well as the 

data, the tools and services which this Portal contains. The strategic goals of the 

Working Group for the period between 2021-2025 were reviewed; every foundational 

theme was introduced, and every theme's role were identified in achieving the 

sustainable development goals. In addition, the group will ensure that the Geospatial 

Portal will play an important role in the aspects in raising awareness, education and 

science for all the Arab countries. Moreover, a number of workshops were scheduled 

as well as scientific seminars for the group's work during 2021. Those workshops are 

four, and they are aimed to give an idea about the importance of Geographic 



 

 

Information Systems (GIS), how to benefit from the current systems, and to hold 

training workshops about those programs in order to enhance the Arab national 

competencies in dealing with geospatial data. For more details, please see Annex-3. 

4.1.3. Briefing of WG3 (Geodetic Reference Frame) 

The Chair of the Geodetic Reference Framework Working Group (People's Democratic 

Republic of Algeria) presented the annual report on the work progress. The 

accomplishments during the year were reviewed, the work that has been done with 

the Geodesy Sub-Committee (UN-GGIM SCoG) and the importance of conforming the 

action plans of the Geodetic Reference Framework WG with the directions of the 

Geodesy Sub-Committee through the adoption of the mechanisms and frameworks 

adopted by that committee, which are: 

- A Position Paper of the UN-GGIM Subcommittee on Geodesy Working Group on 

Governance 

- Agreement on International Terrstrial Reference System (ITRS) and the International 

Terrestrial Reference Frame (ITRF) 

- Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame 

- Concept Paper on Establishing a Global Geodetic of Excellence. 

WG3’s action plan at the level of the Arab States was reviewed by the plenary to 

activate the recommendations received related to the achievement of the unified Arab 

geodetic reference ARABREF. Specifically with regard to the participation and exchange 

of geodetic data between Arab States; Work on the actual support of the Global 

Geodetic Center of Excellence (GGCE), provided that the Arab States have an active 

role in it and cooperate with international organizations. 



 

 

4.1.4. Other Meetings of WG3: 

The members of the Geodetic Reference Framework WG held a number of meetings 

with the aim of exchanging experiences and reviewing the problems facing Member 

States. Where a meeting was held via Visual meeting on April 28, 2021 AD. During this 

meeting, the arrangements resulting from the ITRF/ITRF Agreement and its impact on 

the national geodetic references were discussed. The challenges and difficulties faced 

by States with regard to geodetic references were also discussed, with the study and 

discussion of solutions to these difficulties as a team. It was agreed that special 

arrangements were made to meet with Mr. Nicholas Brown, Chair of the Activities of 

the Geodesy Sub-Committee (SCoG) of the UN-GGIM. 

Another meeting was held via Visual meeting on June 16, 2021 AD between the 

members of the Geodetic Reference Framework team in the Arab Committee with the 

Vice-Chairman of the Sub-Committee on Geodesy (SCoG), during which the opinion of 

the Arab Committee members was expressed, including challenges, difficulties, 

proposals and other documents related to the activities of the Sub-Committee 

Geodesy (SCOG), which is represented in: 

- Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame and Concept Paper on the 

establishment of the Global Central of Excellence.  Position The-  

As well as discussing the possibilities that the Geodesy Sub-committee can support the 

UN-GGIM Arab States Committee. The works of the WG continue to achieve the 

objectives and plans of the Geodetic Reference Framework Team. For more details 

please see Annex-4. 



 

 

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

The Chair of the Integration of Geospatial and Statistical Information Working Group 

(Arab Republic of Egypt) presented the annual report on the progress of work. The 

work accomplished during the year was reviewed. The work done in spreading 

awareness of the global geospatial statistical framework and the work done by 

translating the Global Geospatial Statistical framework document into Arabic and 

circulating it among the Arab member states was discussed. In addition, the strategic 

goals of the WG4 during the period 2020-2023 were discussed. Other points of 

discussion included the work done in the field of exchanging expertise and experiences 

between Arab countries regarding the 2020 censuses using modern technologies, 

participation of member states in communicating with the international experts for the 

integration of statistical and geospatial information in order to achieve the 

recommendations and the WG4’s own goals. 

A number of workshops and scientific seminars have been scheduled to be held during 

the next year, as follows: 

- A workshop aimed at transfer and explaining the experiences of countries in the 2020 

Census of Countries, using spatial information systems. 

- A workshop explaining the importance of using big data as a tool in topics concerned 

with the integration of statistical and geospatial information. 

- A workshop aimed at clarifying the best methods used to achieve the goals of 

sustainable development by using spatial information. For more details please see 

Annex-5. 

 

 

 



 

 

5. Integrated Geospatial Information Framework 

Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) is considered as a reference guide for the 

countries for developing and strengthening their Geospatial Information infrastructures at 

national and sub-national levels. The Framework provides the strategic guidance that enables 

country-specific action plans to be prepared and implemented according to local needs. Also 

provides an innovative approach to make maximum use of geospatial information 

management. 

The Framework aims to assist countries to move towards e-economies, e-service and e-

commerce to improve services to citizens, raising awareness of the importance of using 

geospatial information in decision-making and related location-based services, as well as 

building capacity for using geospatial technology. 

Believing in the importance of the IGIF, a workshop on “implementing IGIF” was organized 

during the 9th plenary meeting of Arab Committee in Algiers for two days as a regional event 

aimed to raise awareness and introducing participants with the concepts and scientific 

methods to be followed for implementing IGIF according to individual country’s national 

circumstances. A goal of the workshop was understanding how the IGIF contributes in 

strengthening national geospatial information management, that enables the availability, 

accessibility of geospatial data and support the implementation of national strategic priorities 

and the 2030 Agenda for Sustainable Development. A number of international experts and the 

representative of UN-GGIM secretariat attended the workshop. During the 9th meeting held 

in 2019 and tenth meeting in 2020 the Arab Committee supported and agreed all the 

decisions of United Nations Committee of Experts that were made for IGIF. 

Further to the above, several members of UN-GGIM: Arab States highlighted the importance 

of this framework at the national level. The Kingdom of Saudi Arabia held a workshop on the 

importance of IGIF in June, 2021, whereas more than 500 participants attended the workshop.  

Finally, for the sake of facilitating the understanding and raising awareness of this framework, 

the part two of the IGIF – i.e. the Implementation Guide - was translated into Arabic language 

by the Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Morocco and United Arab Emirates. 



 

 

 

6. Responding to the novel coronavirus (COVID-19) global pandemic 

 “Covid 19” pandemic resulted in major economic and social repercussions both at the global 

and national levels. The outbreak caused a number of precautionary measures such as 

“isolation and quarantine / social distancing / travel ban / complete closure of a number of 

institutions. This negatively affected the economies of most countries in the world, and has 

led to a global economic recession.. 

Geospatial information, along with applications and data visualization and analysis tools 

provide decision makers with detailed data for the management of the pandemic via informed 

decision making. It assists in giving a complete picture of the situation on the ground, which 

contributes to more effective epidemiological investigation. 

Several member countries of UN-GGIM: Arab States have cooperated with their respective 

ministries of health through governmental and private bodies and departments, to provide 

this information. For example: cooperation in the Kingdom of Saudi Arabia, General Authority 

for Survey and Geospatial Information provided geospatial information to combat this 

epidemic. Member countries were also urged to exchange experts in the field of the impact of 

geospatial information in reducing the impact of the pandemic. 

 

 

7. The participation of UN-GGIM: Arab States in the Effective land 

administration and Management Expert Group 

Effective land administration and management enables the provision of better access to and 

security of land and property rights. It also supports the achievement of the Sustainable 

Development Goals. UN-GGIM: Arab States participated in the eighth meeting of the land 

administration and Management Expert Group, which was held via video conference on the 

10th November 2020. The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial 

Information Management has endorsed   the framework for effective land Administration 



 

 

(FELA) and to use it in achieving the sustainable development goals of countries. The Expert 

Group also recommended awareness raising of the merits and benefits of FELA to serve the 

national interests of the countries. The UN-GGIM: Arab States member Kingdom of Saudi 

Arabia, took the initiative to translate the framework for effective land Administration (FELA) 

into Arabic and shared the same with the member states as well as the wider community  for 

raising awareness about it and implementing it. 

8. Next Plenary Meeting  

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

in Abu Dhabi, United Arab Emirates, from 14-16 February 2022. 

 

9. Conclusion  

The period since the submission of the last report in August 2020 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 continue working on their strategic goals and plans as well as enhancing 

them. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex – 1: Notes of the Eighth Plenary Meeting of UN-GGIM: Arab States in 

Held virtually, Saudi Arabia, February 2020 (Arabic) 

Annex – 2: WG1 Progress Report (Arabic)   

Annex – 3: WG2 Progress Report (Arabic)  

Annex – 4: WG3 Progress Report (Arabic)  

Annex – 5: WG4 Progress Report (Arabic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex – 1: Notes of the Eighth Plenary Meeting of UN-GGIM: Arab States in 

Held virtually, Saudi Arabia, February 2020 (Arabic) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تقرير وقائع االجتماع الثامن

افية املكانيةللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املع  لومات الجغر

 ، اململكة العربية السعوديةعبر االتصال املرئي

 م2021فبراير  23

 

 

  



 

 

 

 

 شكر وتقدير

نتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير عن االجتماع الثامن 

للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية املنعقد عبر 

 االتصال املرئي

 اململكة العربية السعودية

 

 

 

 

 األمانة العامة

افية املكانية   اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 ، اململكة العربية السعوديةالرياض

   unggimas@gcs.gov.sa البريد االلكتروني :

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

 

 

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


 

 

 أهداف االجتماع

استضافة انعقد االجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية عبر االتصال املرئي بدعوة كريمة و 

وذلك بالتعاون مع األمانة العامة للجنة  الجيومكانية،ية السعودية ممثله بالهيئة العامة للمساحة واملعلومات وتنظيم من اململكة العرب

 عنها. العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكانية، حيث استهدف االجتماع متابعة سير أعمال اللجنة والفرق الفنية املنبثقة

 

 الحضور 

 من  46حضر االجتماع 
ً
دولة عربية هي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية،   13مشاركا

بية دولة الكويت، اململكة األردنية الهاشمية  الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، دولة قطر، اململكة املغربية، سلطنة عمان، اململكة العر 

ية التونسية، اإلمارات العربية املتحدة ، ومندوبي من املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، السعودية، الجمهور 

وممثلي رئاسة وسكرتارية لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكانية العاملية، وثالثة من خبراء فرق ومجموعات عمل لجنة 

اإلسكوا )مرفق  –االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  األمم املتحدة ومات الجيومكانية العاملية، وممثل  لجنةاألمم املتحدة إلدارة املعل

 (.1قائمة الحضور في امللحق رقم 



 

 

 االفتتاح

 عقد االجتماع الثامن باستضافة من اململكة العربية السعودية ممثله بالهيئة العامة للمساحة واملعلومات الجيومكانية، وقد

افتتح االجتماع سعادة رئيس الهيئة العامة للمساحة واملعلومات الجيومكانية باململكة العربية السعودية رئيس اللجنة العربية 

لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية الدكتور/ بندر بن صالح املسلماني بكلمة ترحيبية للوفود املشاركة، 

جائحة من  في ظل الظروف التي يمر بها العالم لحضور هذا االجتماع ء اللجنة على تفاعلهم واهتمامهمعضاشكر من خاللها أ

 إلى تكامل جهودها فياللجنة العربية تسعى ، وأكد أن ( 19-مرض فيروس كورونا )كوفيد 
ً
تطويرها إلدارة املعلومات  دائما

كما أنها تسعى الى تطوير استراتيجيات ، قليمي مع املجهود العالمياإلعضاء على املستوى الوطني و الجغرافية املكانية للدول األ 

واالستفادة من أفضل املمارسات والتجارب التطبيقية  ،فعالة لبناء وتقوية القدرات الوطنية للمعلومات الجغرافية املكانية

 .للهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية املختصة باملعلومات الجغرافية املكانية

حميد أوقاس ي األمين العام للمجلس الوطني لإلعالم الجغرافي بالجمهورية / نائب رئيس اللجنة العربية السيدسعادة القى ثم 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة شكر فيها اململكة العربية السعودية، واألمانة العامة لعقد االجتماع الثامن للجنة 

 .املتحدة العربية لخبراء األمم

عتبر بمثابة  ،األممية الـمتعلقة بالتسيير الشامل للمعلومات الجغرافية الـمكانيةد بين في مستهل كلمته أهمية املبادرة وق 
ُ
والتي ت

 واالقتصادي، االجتماعي،الوسيلة الناجعة التي من شأنها إعطاء الحلول الـمناسبة للتحديات الـمطروحة في مجاالت النمو 

 ، كما شكر جميع فرق العمل على مجهوداتها، وتمنى لهذا االجتماع تحقيق أهدافه.تنمية الـمستدامةاإللـمام بأهداف ال لكوكذ

تال ذلك كلمة لسعادة نائب رئيس اللجنة العربية العقيد املهندس/ معمر كامل حدادين مدير عام املركز الجغرافي امللكي األردني  

تعزيِز التعاون العربي في مجال املعلومات تأسيس اللجنة العربية، وأهمية  باململكة األردنية الهاشمية، استعرض فيها مجهودات

 ، وأثنى وأشاد بالتنظيم لالجتماع الثامن باململكة العربية السعودية.الجغرافية املكانية

لعاملية كلمة وقد ألقى السيد/ قريك سكوت ممثل سكرتارية لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية ا

 لتبادل أفضل الخبرات 
ً
 اقليميا

ً
 بأهمية دور اللجنة العربية على الصعيد العالمي كونها منبرا

ً
رحب فيها بالحضور منوها

 واملمارسات بين الدول األعضاء كما شكر اململكة العربية السعودية على حسن تنظيمها لهذا االجتماع.



 

 

 إقرار جدول األعمال

جنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية جدول أعمال االجتماع على األعضاء املشاركين لغرض عرض األمين العام لل

 (.2مرفق رقم )إقراره، وقد وافق ممثلو الدول األعضاء على ماجاء بجدول األعمال 

 

افية املكانيةمم املتحدة إلدارة املعلومالتقرير السنوي للجنة العربية لخبراء األ   ات الجغر

 

العامة للجنة  ةتم اطالع أعضاء اللجنة العربية  لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية على التقرير السنوي من ِقبل األمان

 العربية، واملتوفر على املوقع اإللكتروني للجنة العربية.

 

افية املكانيةمساهمات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الد  ولية في املعلومات الجغر

 

 عن 
ً
في  ستجداتاملهم أقدم السيد/ تش ي هاي تيو ممثل سكرتارية لجنة خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية عرضا

ينة نيويورك، وما طرئ من تغييرات على رئاسة بعض أعمال لجنة خبراء األمم املتحدة للمعلومات الجغرافية املكانية منذ االجتماع العاشر في مد

 High-Level Group of the Integratedمجموعة رفيعة املستوى لإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية )اللجان اإلقليمية، وإنشاء 

Geospatial Information Framework) . 

 عن األحداثاإلسكو –تحدة االقتصادية واالجتماعية لغربسسيا/ إسماعيل لباد ممثل لجنة األمم املالدكتور ثم قدم 
ً
 تقديميا

ً
 ،الحالية ا عرضا

، وما جرى بخصوص مركز التغيير املكاني، وأعمال التعداد السكاني في الدول العربية، كما املكانية ةتكنولوجيا الجغرافيال الستخدامواملحتملة 

مم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية خبراء األ ألخرى املختلفة كاللجنة العربية لمع اللجان ا والتعاون  اتالشراك تطرق عن أهمية 

 .العاملية

 

 أنشطة مجموعات العمل

 :األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات - أ
 

صصت الجلسة الرابعة لعرض 
ُ
األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية )األول ق العمل ينجاز السنوي لفر تقرير اإل خ

فريق أهم إنجازات فريق عمل مجموعة رئيس الفريق استعرض من خالله السيد نجيب بنزوينة رئيس الوفد املغربي، و الذي  القدرات(وبناء 



 

 

م من 2021إلى فبراير  2020خالل الفترة من فبراير راتالعمل الخاص باألطر املؤسسية والتنظيمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القد

سكوا لرسم آلية تعاون بين اللجنة التواصل مع اإل ، و لى اللغة العربيةإ(IGIF) ترجمة الجزء الثاني من اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكاني

سكوا في مجال تكامل خالل األنشطة التي تقوم بها اإل وذلك من  ،سكواالعربية لخبراء األمم املتحدة لإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية واإل 

 
ً
 ذو  جندة العاملية،واأل  ،في مجال التعدادات السكانية املعلومات اإلحصائية والجيومكانية خصوصا

ً
للظروف االستثنائية املتعلقة  لك نظرا

ائي كما تم استعراض خطه عمل للمرحلة القادمة لفريق العمل ، واملشاركة في ورش عمل على املستوى اإلقليمي والتعاون الثن19بجائحة كوفيد 

 .الخاص باألطر املؤسسية والتنظيمات القانونية والسياسات والتوعية وبناء القدرات

  ذلك تال
ً
أنشطة  فيه بّين تش ي هاي تيو ممثل سكرتارية لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العامليةمن السيد/  عرضا

األول، واقترح االستفادة من الخبرات واملوارد في الدول العربية لتعزيز إدارة املعلومات الجغرافية املكانية، وإلى عقد  عمال مجموعة العملوأ

 .مؤتمر على املستوى اإلقليمي لتبادل املعرفة والتجارب والخبرات لرفع مستوى الوعي حول املعلومات الجغرافية الجيومكانية

 

افية املكانية األساسية واملعايير البيانات - ب  :الجغر

صصت الجلسة 
ُ
 عنلعرض تقرير  الخامسةخ

ً
(، استعراض البيانات الجغرافية املكانية األساسية واملعاييرالثاني)االنجاز السنوي لفريق العمل  ا

ق عمل املجموعة الثانية من تدشين، واستضافة للبوابة من خالله العقيد/ نزار طابية رئيس الوفد التونس ي، ورئيس الفريق أهم إنجازات فري

 ةتيجيالجيومكانية العربية، وتطرق إلى األعمال املستقبلية لتطوير وتحسين املنصة الجيومكانية العربية، وكذلك التنويه على األهداف االسترا

 للمنصة الجيومكانية العربية. م، وتحفيز بقية األعضاء ملشاركة البيانا2025حتى  2021لفريق العمل خالل الفترة 
ً
 ت الجيومكانية دعما

تال ذلك عرض تقديمي من السيد / تيم ترينر مستشار مجموعة العمل الثانية استعرض فيه مستوى التقدم ألعمال مجموعة عمل خبراء إدارة 

 من الدعم واملشاركة في أ
ً
 نشطة فريق العمل.األراض ي، والخطة املستقبلية ملجموعة العمل كما حث الدول ملزيدا

 

 :إطار املرجع الجيوديس ي -ج

 
ُ
السيد/ حميد  من خالله ض(، أستعر املرجع الجيوديس ي إطارق العمل الثالث )ينجاز السنوي لفر صصت الجلسة السادسة لعرض تقرير اإل خ

النقاط األساسية  برز ض عن التذكير بأالسنوي ملجموعة العمل، حيث تم تقديم عر  جازنتقرير اإل  الفريقرئيس رئيس الوفد الجزائري، و وقاس ي أ

ومستجدات مركز بيانات تخزين وأرشفة البيانات الجيوديسية، وكذلك مركز تحليل هذه البيانات،  ،الخاصة باملرجع الجيوديس ي العربي املوحد



 

 

كما قدم  ات الجغرافية املكانية العاملية،مم املتحدة إلدارة املعلومشطة اللجنة الفرعية للجيوديسيا بلجنة خبراء األ ألندعم الو  املشاركة وكذلك

 .(WG 3السيد/ حميد اوقاس ي خالل الجلسة خطة العمل املقترحة ملجموعة العمل )

  مجموعة العمل الدكتور/ زهير التميمي تقديم مستشارذلك  تال
ً
عن مستوى التقدم في أنشطة اللجنة الفرعية للجيوديسيا وحث الدول  عرضا

 هذه األنشطة.لى املشاركة والدعم لإ

افية املكانية واإلحصائية تكامل - د  :املعلومات الجغر

 
ُ
الرابع )تكامل املعلومات الجغرافية املكانية واإلحصائية(،  ق العملياالنجاز السنوي لفر  عن لعرض تقرير السابعةصصت الجلسة خ

ية، والخطة املستقبلية للفريق، حيث تم التطرق إلى استعرضت من خالله املهندسة/ أمل شرنوبي نيابة عن رئيس الفريق، األهداف االستراتيج

به الفريق من أعمال خاصة بنشر الوعي بخصوص اإلطار اإلحصائي الجغرافي العالمي للدول العربية، أيضا في موضوع تبادل الخبرات  مما سيقو 

 م من خالل استخدام باستخد2020والتجارب بين الدول العربية بخصوص التعداد السكاني لعام 
ً
ام التقنيات الحديثة وتم تقديم عرضا

 عن مشاركة الدول األعضاء، وخاصة الدول املمثلة في مجموعة خبراء األمم املتحدة لتكامل البيانات اإلحصائية الجغرافية املكان
ً
 ية.مختصرا

اإلحصائي الجغرافي العالمي، والربط  تال ذلك عرض من السيد/ تيم ترينر قدم من خالله بعض االقتراحات الخاصة برفع مستوى الوعي لإلطار 

اإلحصائية بينه وبين اإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية، والحث على تبادل الخبرات في مجال تكامل املعلومات الجغرافية املكانية و 

 ي هذا املجال.وأفضل التجارب، واملمارسات الدولية ف نمن الخبراء الدوليي ةبين الدول األعضاء، واالستفاد

 
 

افية املكانية العاملية   (UN-GGIM)تمثيل اللجنة العربية في الفرق الفنية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 عن مشاركة اللجنة العربية في االجتماع الثامن ل
ً
فريق في الجلسة الثامنة قدم املهندس/ حسام الحربي من اململكة العربية السعودية عرضا

م، كما تضمن العرض أهمية إدارة األراض ي لتحقيق أهداف 2020عمل إدارة األراض ي الذي ُعقد عبر االتصال املرئي في العاشر من شهر نوفمبر 

ف التنمية التنمية املستدامة وقرار لجنة خبراء األمم املتحدة باعتماد إطار اإلدارة الفاعلة لألراض ي وأهمية التوعية، والعمل به بما يحقق أهدا

املستدامة للدول،كذلك األعمال املستقبلية ملجموعة العمل، كما تم تسليط الضوء على مشاركة أعضاء الدول العربية في أعمال ترجمة إطار 

 اإلدارة الفاعلة لألراض ي.

 

 



 

 

افية املكانيةإلدارة مم املتحدة العربية لخبراء األ  التاسع للجنةاالجتماع   املعلومات الجغر

 

العربية لخبراء االمم املتحدة  )التاسع( للجنةبطلب استضافة االجتماع  -من خالل ممثليها  - مشكورة دولة اإلمارات العربية املتحدةبادرت 

تاريخ عقد مارات العربية املتحدة على أن يتم تحديد م بدولة اإل 2022شهر فبراير في  يأبوظبإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية بمدينة 

. ماعاالجت
ً
  الحقا

 من الدولة املستضيفة قدمه املهندس/ حامد الكعبي قدم من خالله معلومات عن املركز االتحادي للمعلومات الجغرافية، 
ً
تال ذلك عرضا

والهدف من إنشاء هذا املركز، وأيضا اختصاصات ومهام املركز، كما استعرض خطة العمل املتبعة في املركز االتحادي للمعلومات 

 ية.الجغراف



 

 

افية املكانية إلدارة  مم املتحدةللجنة العربية لخبراء األ  الثامنتوصيات االجتماع   املعلومات الجغر

  عبر االتصال املرئي في مدينة الرياض االجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية جرى عقد (1
ً
 نظرا

ممثلة  ةحيث قدم األعضاء واملشاركين الشكر للمملكة العربية السعودي (19-مع جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  للوضع العالمي الحالي

 التي قدموها لعقد هذا االجتماع. والتسهيالت اتعلى الترتيبللجنة العربية األمانة العامة ب

 م:2022-2021للفترة من عام املوافقة على خطة العمل  (2

 وبناء القدرات(. والسياسات والتوعيةى )األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية، مجموعة العمل األول - أ

 مجموعة العمل الثانية )البيانات الجغرافية املكانية األساسية واملعايير(. - ب

 مجموعة العمل الثالثة )إطار املرجع الجيوديس ي(.  - ج

 ائية(. مجموعة العمل الرابعة )تكامل املعلومات الجغرافية املكانية واإلحص - د

والتخطيط  املستدامة،عالمي للتنمية الجيوديس ي الرجع املطار ا – 69/266 رقم تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدةالتأكيد على أهمية  (3

 :بما في ذلك التالي (،GGRFطويلة املدى والجودة لـ ) للمساعدة في االستدامة

  (.ITRF)وإطار املرجع الجيوديس ي العالمي(، ITRSع نظام املرجع الجيوديس ي العالمي )التوصية بأن تتوافق املراجع الجيوديسية الوطنية م - أ

 على مسودة ورقة املرجع الجيوديس ي العالمي، وإنشاء مركز االمتي - ب
ً
از حث الدول األعضاء على املشاركة الفعالة في املشاورات القائمة حاليا

 draft Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame and the draft Concept Paperالجيوديس ي العالمي )

on Establishing a Global Geodetic Centre of Excellence.التي وضعتها اللجنة الفرعية للجيوديسيا ) 

 

 تقديم الشكر والتقدير إلى كل من: (4

 للمعلومات املتكامل اإلطار من الثاني الجزء ترجمة على املتحدة العربية ودولة اإلمارات السعودية، العربية واململكة املغربية، اململكة - أ

 .العربية اللغة إلى (،IGIF-Implementation Guideاملكانية) الجغرافية

 لى اللغة العربية.إ، (GSGF)دولة الكويت على ترجمة اإلطار الجغرافي املكاني اإلحصائي - ب

 .العربية اللغة اإلطار الفعال إلدارة األراض ي إلىاململكة العربية السعودية لترجمتها قانون  - ج

 وجمعية املحامين الدولية لترجمة ملخص ترخيص املعلومات الجغرافية املكانية إلى اللغة العربيةاململكة العربية السعودية  - د



 

 

كخيار اختياري باإلضافة  ؛املتحدةتعميم توصيات ونتائج اجتماعات اللجنة العربية على الوفود الدائمة للدول العربية األعضاء في األمم  (5

 إلرسالها ملمثلي الدول العربية األعضاء مباشرة.

 حث مجموعات العمل على استمرار العمل والتواصل وإقامة االجتماعات الفنية، واستخدام التقنية في ذلك.  (6

 يقدم رئيس كل مجموعة عمل تقرير  (7
ً
لرفع التقرير السنوي للجنة العربية  م2021يو عن سير عمل مجموعة عمله لألمانة العامة قبل نهاية ما ا

 للجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية. الحادي عشرلالجتماع 

تحدة خبراء األمم املل االجتماع الحادي عشرلحضور في نيويورك األمم املتحدة  لدىعضاء اللجنة على التواصل مع وفود بالدهم الدائمة أحث  (8

 م في مدينة نيويورك.2021اغسطس  6-4الفترة من  فيواملتوقع عقده في مقر األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية 

ناء والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وب لى مجموعات العمل التالية: )األطر املؤسسيةإليبيا لالنضمام  املوافقة على طلب دولة (9

 تكامل املعلومات الجغرافية املكانية واإلحصائية(. ،القدرات، البيانات الجغرافية املكانية األساسية واملعايير، إطار املرجع الجيوديس ي

ديمقراطية املوافقة على ترشيح نائبي رئيس اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية الجمهورية الجزائرية ال (10

 High-Level Group ofالشعبية واململكة األردنية الهاشمية لعضوية مجموعة رفيعة املستوى لإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية )

the Integrated Geospatial Information Framework )، رافية والذي أنشأ بقرار من لجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغ

وطلب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واململكة األردنية الهاشمية من تقديم التحديثات  املكانية العاملية في دورته العاشرة

 .والتقارير بانتظام الى اللجنة اإلقليمية )اللجنة العربية(

 تكامل للمعلومات الجغرافية املكانيةاملوافقة على تعديل مسمى مجموعة العمل األولى الى فريق عمل االطار امل (11

م، بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة علــى أن يــتم تحديــد تــاريخ عقــد االجتمــاع 2022استضــافة االجتمــاع التاســع للجنــة العربيــة فــي شــهر فبرايــر   (12

.
ً
 الحقا

 

 

 



 

 

 الختام

بندر بن باململكة العربية السعودية الدكتور/  ومكانيةواملعلومات الجي رئيس الهيئة العامة للمساحة اللجنة العربيةرئيس  سعادةاختتم 

الجغرافية  وتطوير املعلوماتلتحسين  بيرما قدموه من إسهام ك االجتماع بتقديم الشكر لجميع املشاركين في االجتماع على صالح املسلماني

هدف إلى الوصول للطرق املثلى لتطوير استراتيجيات فعالة تونوه سعادته بأن هذه االجتماعات والتي  واإلقليمي،املستويين الوطني  علىاملكانية 

 ،املكانية واالستفادة من أفضل املمارسات ،لفرق العمل للتقدم نحو تحقيق أهدافها ولبناء وتقوية القدرات الوطنية للمعلومات الجغرافية

وكذلك التعاون والتنسيق لتطبيق ، لجغرافية املكانيةوالدولية املختصة باملعلومات ا ،واإلقليمية ،والتجارب التطبيقية للهيئات الوطنية

ما تهدف العناصر املشتركة بين املعلومات الجغرافية املكانية، وإيجاد معايير موحدة ملكونات البنية األساسية للبيانات الجغرافية املكانية، ك

التطورات في مجال نظم متابعة دولية مع تبادل الخبرات و مثل هذه االجتماعات إلى تنسيق الجهود ضمن حدود الدول العربية اإلقليمية ثم ال

 إلى أن يكون مظلة علمية تجمع ممثلين عن كافة املؤسسات املعنية بالجغرافيا املكانية
ً
في  املعلومات الجغرافية، ويسعى هذا االجتماع أيضا

علومات الجغرافية املكانية ملا فيه خير ومصلحة املنطقة ومناقشة املوضوعات املختلفة التي تساعد في نشر امل ،الدول العربية لتبادل الرؤى

 بشكل عام.

  وأعرب سعادته عن
ً
مم املتحدة إلدارة املعلومات الذي ستعقده اللجنة العربية لخبراء األ  التاسعن شاء هللا في االجتماع إأمله أن يلتقوا مجددا

الذي خبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية  تماع القادم للجنةاالجو  دولة اإلمارات العربية املتحدة،الجغرافية املكانية في 

 .م 2021في نيويورك في أغسطس  سوف يعقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املرفق األول: قائمة املشاركين باالجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 الجهة األسماء الدولة #

1 

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 بيةالشع

 السيد/ حميد أوقاس ي .1
 املجلس الوطني لإلعالم الجغرافي

 نائب رئيس اللجنة العربية 

 املجلس الوطني لإلعالم الجغرافي السيد/ دوخي فتحي .2

 مملكة البحرين 2

 السيد/ فتحي البورشد .3

 السيد/محمد تلفت .4 الحكومة االلكترونية

 السيدة/ منال حساني .5

3 
 

 جمهورية مصر العربية

 أمل شرنوبيلسيدة/ ا .6
 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء املصري 

 السيدة/ نجوى منصور  .7

 السيد/ علي املنوفي .8

 السيد/ خالد رمضان .9 الهيئة املصرية العامة للمساحة

 عجاجالسيد/ طارق  .10

 اململكة األردنية الهاشمية 4
 معمر حدادين / السيد .11

 ردني املركز الجغرافي امللكي األ 

   نائب رئيس اللجنة العربية

 ردنياملركز الجغرافي امللكي األ  السيد/ عتبة املعايطة .12

 دولة الكويت 5

 ر حسن عبد الغفو السيد/  .13

 السيدة/ منال األشوك .14 اإلدارة املركزية لإلحصاء

 السيدة/ زهرة صفر .15

 الجمهورية اللبنانية 6

 / سركيس فدعوسالدكتور  .16

 / شربل أبوشقراالدكتور  .17 لمساحةاالتحاد العربي ل

 نورما دندشالسيدة/  .18

 دولة ليبيا 7
 / جمال قليدانالدكتور  .19

 مصلحة املساحة الليبية
 عبدالعظيم معتيق الدكتور/ .20

 اململكة املغربية 8

 السيد/ نجيب بنزوينة .21
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و املسح 

 العقاري و الخرائطية
 بيلة االيسرالسيدة/ ن .22

 السيد/ طارق لغزيل .23

 مية للتخطيط املندوبية السا السيد/ رشيد زبير .24

 سلطنة عمان 9

 محفوظ العريميالسيد/  .25

 الهيئة الوطنية للمساحة
 يوسف النبهانيالسيد/  .26

 راشد العلوي السيد/  .27

 السيد/ سالم النجاش ي .28
 



 

 

 

 الجهة األسماء الدولة #

1

0 
 دولة قطر

 مركز نظم املعلومات الجغرافية محمد املري  / السيد .29

 السيد/ إبراهيم البلم .30

1

1 
 اململكة العربية السعودية

 الدكتور/ بندر املسلماني .31

  واملعلومات الجيومكانية الهيئة العامة للمساحة

رئيس اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة 

 الجغرافية املكانيةاملعلومات 

 حمد آل مبروكم السيد/  .32

  واملعلومات الجيومكانية الهيئة العامة للمساحة

 

 سلطان الشهراني السيد/  .33

 عبدهللا السلطان السيد/  .34

 السيد/ حسام الحربي .35

 الهيئة العامة لإلحصاء السيد/ عبدهللا الهمالن .36

1

2 
 الجمهورية التونسية

 السيد/ كمال املزوغي .37

 عقاري ديوان قيس األراض ي واملسح ال
 السيد/ زهير فطناس ي .38

 السيدة/ يسرى الباجي .39

 السيدة/ أسماء غول  .40

 طابيةنيزار  السيد/  .41

 قيس التونس ي السيد/  .42 املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد

 السيد/ محمد ايالهي .43

1

3 
 اإلمارات العربية املتحدة

 السيد/ صالح الحبيل .44

 السيد /حامد الكعبي .45 معلومات الجغرافيةاملركز االتحادي لل

 السيد/ حمد املطوع .46

1

4 
 الخبراء الدوليون 

املــــركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول  سعيد قطنالسيد/  .47

 السيد/ حمد األغبري  .48 الخليج العربية

49. Dr. Zuheir Al-Tamimi IGN, France 

50. Mr. Timothy Trainor Expert (USA) 

51. Mr. CheeHai TEO   UN-GGIM Secretariat 

52. Mr. Gregory Scott UN-GGIM Secretariat 

53. Mr. Kees De Zeeuw Expert 

 اإلسكوا / إسماعيل لبادالدكتور  .54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرفق الثاني: جدول أعمال االجتماع

 

 

 

 

 

 



 

 

افية   املكانيةاللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 عبر االتصال املرئي الثامناالجتماع 

 م2021فبراير  23 اململكة العربية السعودية، ، الرياض

         

 :بنود جدول االعمال

  .للجنة العربية ثامنمال االجتماع الأعرار جدول إق -1

 .ةالتقرير السنوي للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكاني -2

  .مساهمات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية في أعمال املعلومات الجغرافية املكانية -3

 :أنشطة مجموعات العمل -4

  .األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات - أ

  .البيانات الجغرافية املكانية األساسية واملعايير - ب

  .إطار املرجع الجيوديس ي - ج

  .كامل املعلومات الجغرافية املكانية واإلحصائيةت - د

خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية  لجنةتمثيل اللجنة العربية في الفرق الفنية ب -5

 .UN-GGIMالعاملية 

 .املعلومات الجغرافية املكانيةإلدارة للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة  تاسعاالجتماع ال -6

 املكانية.املعلومات الجغرافية إلدارة للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة  الثامنات االجتماع توصي -7

 

 



افية املكانية   اللجنة العربية لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغر

 عبر االتصال املرئي الثامناالجتماع 

 م2021فبراير  23 اململكة العربية السعودية،، الرياض

 م2021فبراير  23 الثالثاءيوم                                           

 الجلسة الوقت

 التسجيل 12:00 -11:00

12:00- 12:20 

 األولىالجلسة 

 كلمات ترحيبية / خطاب االفتتاح

ة رئيس الهيئة العام لخبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية رئيس اللجنة العربية  -

 باململكة العربية السعودية  واملعلومات الجيومكانية للمساحة

 .نائبي رئيس اللجنة العربيةصاحبي السعادة  -

  UN-GGIMمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية العاملية ممثل سكرتارية لجنة خبراء األ  -

12:20- 12:30 

 الثانيةالجلسة 

 ول:البند األ 

 للجنة العربية الثامنجتماع عمال اال أرار جدول إق

  األمين العام –إقرار جدول األعمال 

 البند الثاني:

 م املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية:ألملجنة العربية لخبراء االتقرير السنوي ل

 ) األمانة العامة( متوفر على املوقع اإللكتروني للجنة العربية للجنة العربيةتقرير األعمال السنوي  -

 

12:30-12:50 

 الجلسة الثالثة

 البند الثالث:

 مساهمات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية في املعلومات الجغرافية املكانية:

 (  .رة املعلومات الجغرافية املكانيةالعرض التقديمي: ) سكرتارية لجنة خبراء االمم املتحدة إلدا 
 ( .اإلسكوا –صادية واالجتماعية لغرب آسيا العرض التقديمي: )لجنة األمم املتحدة االقت 

  

12:50-13:10 

 الجلسة الرابعة

 

 الرابع:البند 

 :أنشطة مجموعات العمل

 :املؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات األطر - أ

  ملغربيةرئيس الفريق اململكة ا –ول ق العمل األ ينجاز السنوي لفر العرض التقديمي: تقرير اإل. 

 العرض التقديمي: ملمثلWorking Group on Legal and Policy Frameworks . 

 مناقشة جدول أعمال الفريق. 
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13:10-13:30 

 الجلسة الخامسة

 :الجغرافية املكانية األساسية واملعايير البيانات - ب

  ية التونسية رئيس الفريق الجمهور  –ق العمل الثاني ينجاز السنوي لفر العرض التقديمي: تقرير اإل 

  العرض التقديمي: ملمثلWorking Group on Global Fundamental Geospatial Data Themes 

 مناقشة جدول أعمال الفريق 

ــــــــةا 13:40 – 13:30 ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ستراحــ

13:40- 14:00 

 دسةالجلسة السا

 
 :املرجع الجيوديس يإطار   - ج

  رئيس الفريق الجمهورية الجزائرية  –ق العمل الثالث ينجاز السنوي لفر العرض التقديمي: تقرير اإل
 الديمقراطية الشعبية 

   العرض التقديمي: ملمثلSubcommittee on Geodesy 

 ريقمناقشة جدول أعمال الف 

14:00- 14:20 

 الجلسة السابعة

 :املعلومات الجغرافية املكانية واإلحصائية تكامل - د

 ق جمهورية مصر يرئيس الفر  –ق العمل الرابع يي لفر نجاز السنو لعرض التقديمي: تقرير اإل ا

 العربية 

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

 مناقشة جدول أعمال الفريق 
 

14:20- 14:30 

 الجلسة الثامنة

 الخامس:البند 

تمثيل اللجنة العربية في الفرق الفنية بلجنة خبراء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجغرافية 

 UN-GGIMاملكانية العاملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ggim.un.org/UNGGIM-wg2/
https://ggim.un.org/UNGGIM-wg1/
https://ggim.un.org/UNGGIM-expert-group/
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 الجلسة الوقت

14:30- 15:00 

 الختامية الجلسة التاسعة

 :السادسالبند 

 املعلومات الجغرافية املكانية إلدارة العربية لخبراء االمم املتحدة  للجنة التاسعاالجتماع 

  (اإلمارات العربية املتحدة –عرض تقديمي من الدولة املستضيفة ) تاسعالاإلعالن عن االجتماع  

 

 :السابعند الب

املعلومات الجغرافية إلدارة للجنة العربية لخبراء االمم املتحدة  الثامنتوصيات االجتماع 

 املكانية 

  العربية(. )األمانة العامة للجنةالثامن العرض التقديمي: موجز قرارات وتوصيات ونتائج االجتماع 

 

 :الثامنختام االجتماع 

 اختتام االجتماع الثامن للجنة العربية  
  باململكة العربية واملعلومات الجيومكانية ئيس الهيئة العامة للمساحة ر  -رئيس اللجنة العربية

 السعودية
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Annex – 2: WG1 Progress Report (Arabic)   
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 فريق العمل االول 

 

 والتوعية وبناء القدرات األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات

 

 تقرير سير األعمال

 

 

UN- GGIM 

 اللجنة العربية لخبراء االمم املتحدة

افية املكانية   إلدارة املعلومات الجغر

  2021فبراير  23
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 :2023-2020خطة عمل الفريق األول للمرحلة  .1

 على التالي:عمل الفريق األول بناء  ومراجعة برنامجتم بناء 

االتجاهات في الترتيبات املؤسسية الوطنية »ريق العامليين تبعا لتوجيه مهمة فريق العمل االشتغال مع خبراء االمم املتحدة و مستشاري الف •

 ،«اإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية»العاملية الى الفريق   UNGGIMفي « في إدارة املعلومات الجغرافية املكانية

 ،مم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكانية االقليميةاالطالع و االستئناس بما تم التوصل اليه فيما يخص لجن اال  •

 استعالم و مواكبة اشغال فرق العمل املنبثقة من لجنة الخبراء االمم املتحدة العاملية. •

 

 املرحلة:إلنجاح خطة العمل لهده  واألولويات املقترحةالتذكير بالركائز 

 الركائز

 ،توحيد املفاهيم •

 ،العمل على املستوى العالمي و بشكل خاص على املستوى العربي الوعي و االطالع على ما يجري به •

  .تأهيل العنصر البشري  •

  ولوياتاأل 

 عمل،الاملناقشة واالتفاق على برنامج  •

 .أولية و أساسية خطوةاالنكباب للعمل بشق التوعية و بناء القدرات ك •
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 2023-2020االستراتيجية االهداف 

  التنمية  مستوى لتعزيزاملعلومات الجغرافية املكانية ألعلى  والقوانين إلدارةإطار سليم للسياسات  وجود وإبراز أهميةرفع مستول الوعي

 الجغرافية املكانية. وتوزيع املعلوماتواالبتكار واستخدام 

 االعتبار الحاجات ب ذاملعلومات الجغرافية املكانية، مع األخ ع السياسات الوطنية إلدارةضوير وو تطإمكانيات الدول األعضاء في  نحسيت

 األعضاء للجنة. ة للدول فواألولويات املختل

  املكانية بالدول العربية األعضاء في  املعلومات الجغرافية الجمات الوطنية في مظاملن نسسية الالزمة لتمكيؤ ات املتيبع ونشر االطار والتر ضو

 .اهبقة فيطامل نالسياسات والقواني ترام استقاللهم فيما يخصحا املعلومات الجغرافية املكانية، مع ضجفي ن تفاقاال از قدر منجوير وانتط

 2020فبراير -اهم توصيات االجتماع السابع للجنة العربية بالجزائر  .2

  لفريق العمل األول. 2023-2020املوافقة على األهداف االستراتيجية لعام 

 الجيومكانية ية املتحدة لترجمة الجزء الثاني من اإلطار املتكامل للمعلومات مبادرة اململكة املغربية واململكة العربية السعودية واالمارات العرب

IGIF  .الى اللغة العربية 

 لخبراء األمم املتحدة لإلدارة املعلومات الجغرافية  م آلية تعاون بين اللجنة العربيةتكليف رئيس الفريق العمل األول، بالتواصل مع االسكوا، لرس

 املكانية واالسكوا

 2021فبراير-2020فبرايرعمال الفريق اهم ا .3

 التوصية الثانية لالجتماع السابع للجنة العربية، و املنبثقة من مبادرة اململكة املغربية للمشاركة في ترجمة  وفي إطار

ق الى اللغة العربية، انكبت رئاسة الفريق االول و بتنسي IGIFالجزء الثاني من اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية 

 و هيأجزاء من الدليل  3بثالث املتعلق ترجمة الفصل الثاني تمت مع األمانة العامة للجنة العربية في قراءة و 

 SP2السياسات و القوانين 

 SP3األمور املالية 

 SP5 االبتكارات  
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 م املتحدة و فيما يخص االطار املتعلق بتكليف رئيس الفريق العمل األول، بالتواصل مع االسكوا، لرسم آلية تعاون بين اللجنة العربية لخبراء األم

 :لإلدارة املعلومات الجغرافية املكانية وا السكوا

امج العمل و الياته و امكانيات التعاون لتطوير ادارة املعلومات مراسلة الدكتور اسماعيل لبد الخبير لدى االسكوا ملناقشة مقترحات بشان برن  -

 الجيومكانية للدول االعضاء في اللجنة العربية.

 2021الى فبراير  2020مايو  منعدة اجتماعات افتراضية من الفترة املمتدة عقد  -

افق  - ل املعلومات اإلحصائية والجيومكانية خصوصا في تعاون من خالل األنشطة التي تقوم بها االسكوا في مجال تكاممبديئا على الالتو

 ,19جائحة كوفيد املتعلقة بستننائية اال ظروف لل وذلك نظرا العاملية،مجال التعدادات السكانية واالجندة 

 

 في:من أعضاء اللجنة العربية  مجموعةمشاركة 

 :ورشات العمل اإلقليمية .1

 2020يوليو  22-20كانية في مراحل تعدادات السكان واملساكن في لبلدان العربية ورشة عمل إقليمية: استخدام املعلومات الجغرافية امل •

ورشة عمل إقليمية حول تكامل البيانات الضخمة واملعلومات الجغرافية املكانية الحتساب مؤشرات أهداف التنمية املستدامة في البلدان  •

  2020تشرين األول / اكتوبر  15-13العربية، 

 حول استخدام بيانات التعدادات والسجالت املدنية في قياس مؤشرات اهداف التنمية املستدامة ورشة عمل إقليمية •

  

 : التعاون الثنائي ونقل الخبرات .2

ورشات عمل وطنية في استخدام تقنيات املعلومات الجغرافية في التعدادات: املغرب، العراق، السودان، تونس ونقل الخبرات من مصر،  •

 األردن، فلسطين
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 مصر( –وع حول استخدام بيانات محرك األرض واملعلومات الجغرافية في قياس ارتفاع مستوى البحر )اإلسكندرية مشر  •

 

 النشرات واألبحاث: .3

 2020استخدام املعلومات الجغرافية املكانية في التعدادات )املعهد العربي للتدريب االحصائي، االسكوا، صندوق األمم املتحدة للسكان(   •

 (2020ات الجغرافية املكانية في مؤشرات التنمية املستدامة )االسكوا دور املعلوم •

 استبيان  .4

 حول توافر واستخدام املعلومات الجغرافية في التعدادات وأهداف التنمية املستدامة موجه لألجهزة الوطنية اإلحصائية من قبل االسكوا •

 

  بادرات تهدف لإلجابة الحتياجات البلدان العربية مع اختالف خصائصها الفنية ادراج برامج وم وحتى يتسنىتفعيل التعاون مع االسكوا طار وفي

 التوافق مع منظمة االسكوا على أشكال التعاون التالية كما هو منصوص عليه في قانونها والتقنية، تم

 :إطارفي  التعاون املستقبلي

ملعلومات الجيومكانية القتراحها على املنظمة حتى يتم إدراجها بالبرامج املوازنة العامة : اقتراح برامج تهم الدول العربية فيما يخص ادارة ا •

 االعتيادية للموظفين 

التقدم بطلب محدد الى قسم التعاون الفني باإلسكوا حول القيام بورشات تدريبية ونقل الخبرات بين بلدان منطقة او من املوازنة الخاصة :  •

 شترك بين اللجنة العربية و منظمة االسكوامع تحديد املجاالت في اطار مشروع م خارجها

 

 و وأخيرا و فيم يتعلق باالطالع و االستئناس بما تم التوصل اليه فيما يخص لجان االمم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكانية االقليمية ،

رئاسة الفريق قامت بتتبع انشطة هذه اللجان عبر  االستعالم و مواكبة اشغال فرق العمل املنبثقة من لجنة الخبراء االمم املتحدة العاملية فان

 العاملية.  COVID-19منصات التواصل عن بعد عن طريق االنترنت و التي كانت تستعمل لبت اغلب االنشطة نظرا لجائحة 
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 . خطة عمل املرحلة القادمة4

« ترتيبات املؤسسية الوطنية في إدارة املعلومات الجغرافية املكانيةاالتجاهات في ال»توحيد املفاهيم و خصوصا بعد توجيه مهمة فريق العمل  إطارفي 

و حتى يتسنى التوصل الى افضل النتائج، يمكن العمل، و كخطوة  «اإلطار املتكامل للمعلومات الجغرافية املكانية»العاملية الى الفريق  UNGGIMفي 

 اولية فيما يخص بناء القدرات و التوعية على:

  االنية و املستقبلية للبلدان العربية في مجال التكوين املتعلق بإدارة املعلومات الجيومكانية،جرد االحتياجات 

 ،تحديد الفئات املستهدفة 

 ،وضع برامج تأهيلية تستجيب لهاته الحاجيات 

 .)تحديد الجهات الراعية للبرامج التأهيلية )املوارد املالية و اللوجستيكية 
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Annex – 3: WG2 Progress Report (Arabic)   
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 الفريق الثاني للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة

افية املكانية  إلدارة املعلومات الجغر

 2021 فبراير

 

 

 ملحة تاريخية .1

 البوابة الجيومكانية )اإلنجاز والتحيين( .2

 2025 - 2021األهداف املستقبلية  .3
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 نات الجغرافية المكانية األساسية والمعاييرفريق عمل البيا

 

 التقرير:محتوى 

  :مقدمة

  العمل مجموعة عضوية

  :العمل مجموعة مهام

 :العمل خطة

 المكانية الجغرافية بالبيانات المتعلقة األساسية المحاور. أ

 والمعايير األساسية المكانية غرافيةالج البيانات فريق عمل لخـطة الـزمني البـرنـامج. ب

  (المعتمدة والمعايير البيانات) المكانية الجغرافية للبيانات األساسية البنية إرساء. ت

 

 مقدمة:

ذو أهمية اإلشرافية  اتللجه والتي تعتبر معلومات مهمة والمعايير للبيانات الجيومكانيةإن تأسيس إطار 

أفضل الممارسات في جمع وإدارة المعلومات الجيومكانية المتكاملة بما  صوى. حيث يكمن عمل ذلك بإتباعق

تسهيل وأيضا  ،يتناسب مع ضمان التعاون بين القطاعات المختلفة والجهات المشاركة من جميع التخصصات

ا في اتخاذ القرارات الصائبة عاملا  بإعتبارهفي الوقت المناسب  والدقيقة الوصول إلى المعلومات الصحيحة  حاسما

. يساعد على حل اإلشكاليات الراهنة والمساعدة على تخطيها وايضا إستشراف المستقبل. فتوفر البيانات والحينية

جميع المستخدمين لهذه البيانات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو أفراد المجتمع أن ولهذا السبب يتعين على 

. فالبيانات المستقبلية دقة وموثوقية عند التخطيط والتحليل والملحة وإعداد التصورات بياناتالأكثر  يستخدموا

 .وللتوجهات المستقبلية هي الداعم األساسي للقرارات الجيدة الدقيقة تعتبر

لمعايير عتبر وجود عملية الحوكمة، والبيئة الموجهة بالسياسات من األمور الجوهرية لضمان االستخدام المتناسق لوي

على المستوى المحلي واالقليمي والدولي. وتمثل المعايير عامل دعم  والتجانس بين البيانات التوافقية والوصول إلى
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ا مع تطبيق المعلومات الجيومكانية وتسخيرها ألغراض وضع  للعمليات والمعالجات يجعلها أكثر سرعة وتكيُّفا

 .والناجعةالعاجلة  تخاذ القراراتال مناهج وسياسات جديدة

المختصة باألطر المؤسسية، والتنظيمات القانونية والسياسات، والتوعية وبناء القدرات األولى ستعمل المجموعة 

على إيجاد هيكل تعاوني يجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات األكاديمية لكي تعمل معاا على المستويين 

الجغرافية يانات الخاصة بالب لإلدارة المستدامةوذلك  –خدمات القانوني والتنظيمي وعلى مستوى البيانات وال

 .المكانية

 

 عضوية مجموعة العمل:

 تونس الرئيس:

 دولة قطر، المملكة المغربية :نائب الرئيس

الجزائر، البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية،  األعضاء:

 العربية المتحدة، فلسطين. تونس، األمارات

 مهام مجموعة العمل:

 توحيد المفاهيم، •

)البيانات المتفق عليها  بين الدول البيانات الجغرافية المكانية األساسيةتحقيق الربط بين  معتجانس المعطيات  •

 والمصادق عليها(،

   ،منظومة مندمجةإرساء  •

 المكانية:تعلق بالمعلومات الجغرافية قليمي من شأنه أن يساعد على تحقيق رؤية واضحة تإهيكل 

 ، البيانات ألغراض تنموية وتعاون مشترك إقليمي لسّد الشغورات وفرة •

 اإلستجابة للحاجة،  •

 ،اللزمة والمسموح بها للبيانات الدقّة •

 (والتعريفات األولية )البيانات الوصفية المعلومات المتعلقة بالمعطيات التوثيق: •

 ،موحدة دون المساس من بالمعطيات السيادية: إرساء مرجعية المرجعية •

 الجاهزية، •

 

 خطة العمل:

الذي في إطار عمل الفريق الثاني للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية و

األشغال والذي سيتم خالله تقديم نتائج م 2018فبراير  22ــ  20خالل الفترة  مسقط سلطنة عمان، بمدينة عقد

على النحو  وذلك عمال المطلوبة في المرحلة األولىاأل نجاز جل  إ المزمع أو المتفق عليها. هذا وتجدر اإلشارة أنه تم

 التالي:
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المتعلق بالبيانات الجغرافية المكانية األساسية والمواصفات والمعايير على كل الدول األعضاء  إعداد وتوزيع اإلستبيان تم -

 .بتونس الذي أنجزذج نموألتعميرها وفق 

البيانات األساسية المتوفرة والمعايير  وضبطها بجدول موحد  وإستخراج ات الخاصة بكل  الدولتجميع اإلستبيان   -

من دراسة البيانات الجغرافية المكانية األساسية والمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في  نالشيء الذي مك   ،الجغرافية

 .على حدة كل بلد

 الدوحة: مصادقة اللجنة(. –)تونس: اإلقتراح بالدوحة عرض ومناقشة النتائج األولية  تم رحلة ثانيةفي م -

قتراحات الفنية الخاصة بمكونات البنية األساسية للبينات الجغرافية المكانية والمعايير المزمع في مرحلة ثالثة دراسة اإل -

 إعتمادها.

ق عليه من اللجنة العربية )الفريق الفني( وإعداد خطة عمل للمرحلة تفالمالمصادقة وإعتماد المقترح  تمتوفي األخير  -

 ساسا بإرساء البنية االساسية للبيانات الجغرافية المكانية )البيانات والمعايير المعتمدة(.أتتعلق  والتي القادمة

 

 

 المحاور األساسية المتعلقة بالبيانات الجغرافية المكانية  .أ

 المواصفات والمعايير  •

 لسلة معايير سISO 19100 

  معاييرOGC (Open GIS Consortium ) 

  معايير(World Wide Web Consortium ) W3C 

  معايير IHO(International Hydrographic Organization) 

 التجسيم الهندسي •

 التجسيم الهندسي

Vector خطوط 

Grid مصفوفات 

Text or table نّص أو جدول 

Network شبكة 

3D-models نماذج ثالثية األبعاد 

Video فيديو 
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 هناك العديد من التعاريف ولكن جميعها تتمحور حول العناصر التالية:

  : المعيار

هو االتفاق الموثق بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، والذي أنشئ بتوافق اآلراء، والذي يوفر القواعد أو المبادئ 

 ستخدام.إلئمة لاللمواد والمنتجات والخدمات مالتوجيهية أوالخصائص التي تضمن ان ا

 المعايير الجغرافية المكانية:

 المحتويأو  المعلومات(هناك نوعان من المعايير الجيومكانية الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة: معايير 

ن المعايير هي من موقع . والتعاريف المعدلة التالية لهذين النوعين الرئيسيين م APIالتكنولوجيا( )معايير

GeoConnections معايير المعلومات الجيومكانية توفر الترميز الرقمي لتحديد موقع ووصف  " الخاص بحكومة كندا

على سبيل المثال:  ذات الصلة يمكن أن تحدث بشكل طبيعي( رض. المعالم الجغرافيةألاالمعالم اما على او فوق او تحت سطح 

على سبيل المثال: السدود والمباني وأبراج اإلنسان من صنع  )والمصنوعة خرية والخطوط الساحليةاألنهار والتشكيالت الص

، ونظم الطقس، االنتخابية سبيل المثال: الحدود السياسية، والدوائر وضمنية( علىمعلومات جوهرية  )أو والطرقالراديو 

ومن  المعرفة. مات المختلفة بالعمل معا من خالل واجهات. وتسمح معايير التكنولوجيا للنظم والخدالعرقي(وتوزيع السكان 

 الناحية المثالية، عندما يتم تنفيذ المعايير في المنتجات أو الخدمات على اإلنترنت بشكل مستقل، فأن المكونات الناتجة عبارة عن

 معا بكل سهولة. لذلك فأنها تعمل توصيل وتشغيل،

 فوائد المعايير الجيومكانية:

الجيومكانية تغطي عملية تطوير، وانتاج، واداره، واكتشاف، والوصول، وتبادل، وتصوير، وتحليل للبيانات.  يرهذه المعاي

القضائية تضع مجموعه مشتركه من المعايير المفتوحة وتتفق علىها، فان القدرة على تبادل  وبما ان المنظمات والهيئات

سن تقديم الخدمات، وتعزز من الفرص االقتصادية الجديدة. المعلومات وتح المعلومات الجيومكانية تتعزز، وتخفض التكاليف،

تبادل وتكامل وتطبيق المعلومات الجيومكانية لصنع القرار.  الجيومكانية والتكنولوجيا والمعايير تساعد على تمكين وتحسين

مات والحكومات يعتمد في كثير من المنظ بين بفاعليةالقائمة، فان قرار تقاسم المعلومات  األدواتومع ذلك، وحتى مع هذه 

 على سياسات استباقيه. ويجب ان يتم اتباع هذه السياسات في جميع الهيئات القضائية األحيان

من عدة دول لكارثة إقليميه هي  واالستجابةوالمؤسسات على مستويات عديده، وال سيما على مستوي الحكومات الوطنية. 

 األهميةاسة واضحة بشأن تبادل المعلومات الجيومكانية أمرا بالغ يكون فيها وجود سي التي األمثلةأحد 

 معطيات أخرى: •

البيانات األساسية  مرجعية اإلحداثيات .1

 نظم الشبكة الجغرافية .2 لتحديد التموقع
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 المسميات الجغرافية .3

 التقسيم اإلداري .4

 العناوين .5

 التقسيم العقاري .6

 شبكة الطرقات .7

 الهيدروغرافيا .8

 هتماممواقع اإل .9

 الوحدات اإلحصائية .11

 البيانات العامة اإلضافية

 المناخ .11

 البيئة .12

 الطاقة .13

 الموارد المعدنية .14

 التربة .15

 استخدام األراضي .16

 المنشأة .17

 المناطق .18

 المخاطر .19

 السكان .21

 اإلرتفاع .12

 البيانات الموضوعية
 استغالل األرض .11

 الصورة المسطحة .12

 التضاريس .12

 تاريخ اإلصدار 

 اريخ النشرت

 تاريخ آخر تحيين

 تاريخ اإلنجاز

 اإلصدارات والنشر

 

 فريق البيانات الجغرافية المكانية األساسية والمعاييرالبـرنـامج الـزمني لخـطة عمل  .ب

 

ا

ل

ا العمل المطلوب

ل
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و

ض

ع

ي

 ة

ن

ش

ا

 ط

أ

ن

ج

ز

 ت

 مواصفات والمعاييراألساسية وال المكانية الجغرافية لبياناتإعداد وتوزيع اإلستبيان المتعلق با

 على الدول األعضاء

1 

أ

ن

ج

ز

 ت

 الجغرافية والمعايير /المتوفرةالموجودة األساسية البيانات :اإلستبيانتجميع وفرز 

2 

أ

ن

ج

ز

 ت

 المعتمدة في كل بلد الفنية والمواصفات المعاييراألساسية و المكانية الجغرافية البياناتدراسة 

3 

أ

ن

ج

ز

 ت

 الدوحة: مصادقة اللجنة( –اإلقتراح  :النتائج )تونسعرض ومناقشة 

4 

أ

ن

ج

ز

 ت

اإلقتراحات الفنية )مكونات البنية االساسية للبيانات الجغرافية المكانية والمعايير المزمع 

 إعتمادها(

5 

أ

ن

ج

ز

 ت

 إعتماد المقترح الموافق عليه من اللجنة العربية )الفريق الفني( 

6 
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أ

ن

ج

ز

 ت

لق بإرساء البنية االساسية للبيانات الجغرافية المكانية إعداد خطة عمل للمرحلة الثانية، تتع

 )البيانات والمعايير المعتمدة(

7 

 

نات أساسية: (Themes/Layers)عتماد الطبقات إتم  االتفاق على حيث   التالية كـمكو 

  

 

 

 

 Themes/Layers الطبقات

 Geodetic control network الشبكة الجيوديسية 

 Imagery ائيةالصور الجوية والفض

 Elevation اإلرتفاعات

 Administrative boundaries الحدود اإلدارية

 Transport network شبكة المواصالت

 Land cover الغطاء األرضي

 Hydrography الهيدروغرافيا

 Adresses العنونة

 Geographic names المسميات الجغرافية

 Land parcels تقسيم األراضي

 Utilities تخدماخطوط ال

 

المكانية باالعتماد على البيانات  الجغرافية للبيانات األساسية البنية وتتوزع خطة العمل المعتمدة/المقترحة إلرساء

 والمعايير المذكورة أعاله على ثالثة مراحل:

 " المرحلة األولى: تحديد الطبقاتClasses identification  وقع المصادقة عليها" والتي. 
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 البيانات " لة ثانية : إنشاء قاموسالمرح Geographic data dictionary  وقع المصادقة عليها. )تجدون " والتي

 صحبة هذا التقرير نسخة من قاموس المعطيات المصادق عليه(

 " المرحلة الثالثة:  تصميم قاعدة المعطيات GeoDB Modeling/Design » تمت المصادقة عليها  والتي 

تونس رئيسة فريق عمل المجموعة الثانية الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الساسية والمعايير حيث تكفلت دولة 

 بالتالي:

  ،تصميم البوابة الجيومكانية العربية 

 ،بتركيز المنظومة لمدة أسبوع 

 .تخصيص أسبوع للتدريب على المنظومة إلستغاللها من كل الدول األعضاء إثر تركيزها 

  

 المكانية الجغرافية المعلومات إلدارة المتحدة األمم لخبراء العربية الجنة ما ورد بتقرير وباإلستناد إلى

 الوليات نيويورك، – العلمية المكانية الجغرافية المعلومات إلدارة المتحدة األمم خبراء للجنة السابع االجتماع خالل

 مركز السعودية إلستضافة العربية المملكة مع العامة األمانة م وجب تنسيق 2117 أغسطس 12 – األمريكية المتحدة

 األساسية المكانية الجغرافية البيانات عمل فريق رئيس) تونس ستنجزه الذي العربية الجيومكانية البوابة بيانات

 المملكة إعتذار حال البيانات في مركز بإستضافة تقوم سوف قطر هذا وقد وقع التنصيص على أن دولة (والمعايير

 السعودية. العربية

فريق عمل و تكامل المعلومات الجغرافية المكانية واإلحصائيةفريق عمل  عضاءوقصد التنسيق مع أ

معرفة الوضع الحالي للبيانات اإلحصائية األساسية حول موضوع  البيانات الجغرافية المكانية األساسية والمعايير

 :الصادر عن بريد اإللكترونيالنماذج المرفقة لل) والمعلومات الجغرافية المكانية الخاص

 mailto:unggimas@gcs.gov.sa]  من ناحية وتطوير المنظومة الجغرافية عبر  (.2017مايو  03في

ث كان الواب )تصميم البوابة( وتركيزها من ناحية ثانية، يقترح إعتماد التمشي التالي وذلك للتقليص في اآلجال، حي

 .2017من المزمع إرساء وإنطالق إستغالل المنظومة من قبل الدول األعضاء في منتصف شهر يوليو 

mailto:unggimas@gcs.gov.sa
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 وإعتمادا على ما تم  تقديمه والمصادقة عليه خالل اإلجتماعان السابقان تم ما يلي:

الجه

ة 

الم

سؤو

 لة

ال

مدّ 

 ة

 المجال

كافة 

األع

 ضاء

تم  

ح

د

يد

 ها

 الشبكة الجيوديسية 

 

 تحديد

 لطبقاتا

Classes 

identificat

ion 

 

الصور الجوية 

 والفضائية

 اإلرتفاعات

 الحدود اإلدارية

 شبكة المواصالت

 الغطاء األرضي

 الهيدروغرافيا

 العنونة

 المسميات الجغرافية

 تقسيم األراضي

 تخطوط الخدما

تون

 س

1

3 

أ

ش

ه

 ر

تح

د

يد 

ال

ه

ي

ك

 لة

 

قاموس 

 البيانات

Geograph

ic data 

dictionary 
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تون

 س

)الفر

يق 

الثان

ي + 

الفر

يق 

الرا

 بع(

1

3 

أ

ش

ه

 ر

تح

د

يد 

ال

ه

ي

ك

 لة

 

 التصميم

GeoDB 

Modeling/

Design 

 

 

 المجال
 فبراير يناير ديسمبر نوفمبر

 15   15   15   15  

 قاموس البيانات
Geographic data 

dictionary 

 درس     
+ 

 نقاش
+ 

 المصادقة
 التصميم

GeoDB 

Modeling/Design 
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 إرساء البنية األساسية للبيانات الجغرافية المكانية )البيانات والمعايير المعتمدة( .ت

 

 البوابة الجيوفضائية/الجيومكانية

يعتمد التمشي عربية"  البوابة الجيوفضائية/الجيومكانية للبلوغ إلى النتيجة المرجوة "

 لي:التا

 األشغال المجال

قاعدة البيانات 

 الجيومكانية

 إستخراج/إنتاج المعطيات •

 جمع المعطيات •

 الرسم والنسخ •

 التجانس •

 المرجعية-التوحيد  •

الموزع + 

 اإلدارة

 الجيومكانيةقاعدة البيانات موزع  •

 موزع التطبيقات •

 موزع الواب •

 تصميم • البوابة

 إستغالل •المستعمل 
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 النهائي

 •  

 

 

 

 

Topics 
Responsible/In charge 

Duration 
Designer Supplier Site 

Development  

& Acquisition 

Architecture: VPN Tunisia 

Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

16 weeks 

DB 

 Data server 

 Application server 

(mapping + web) 

Tunisia  
Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

Tunisia  
Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

Private Cloud Tunisia Tunisia 

Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

Admin./Security Tunisia Tunisia 

Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

Installation Loading Tunisia 

Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

04 Weeks 

Training Loading/update/upgade Tunisia 

Saudi Arabia 

Or 

Qatar 

01 Week 

Exploitation All countries (members) Arabian states 
Saudi Arabia 

Or 

As soon 

as 
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Qatar 
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  لإلنجاز الزمنيالمخطط  البرنامج: .1
 

 2017 2018 

 المجال
 يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر

44    48    01    05    09    13    18    22    26    

 تقاموس البيانا

Geographic data dictionary 
     

 درس

+ 

 نقاش

+ 

 المصادقة

                     

 التصميم

GeoDB Modeling/Design 
                        

 الجيومكانيةقاعدة البيانات 

DB 

 Data server 

 Application server 
(mapping + web) 

                    

  البوابة

 Architecture : VPN 

 Private Cloud 

 Admin./Security 

             

                                  تركيز
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 Installation 

 التكوين/تدريب

Training 
                                 

 اإلستغلل 

 )المستعمل النهائي(

Exploitation 
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 :ريق الثانيطريقة العمل صلب الف

 

 :توزيع األعمال
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 :التعهدات

 

 :الهدف من األعمال

 توحيد المفاهيم، •

بين  البيانات الجغرافية المكانية األساسيةتجانس المعطيات + تحقيق الربط بين  •

 الدول
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 منظومة مندمجة.   •

 الكيفية:

 جرد على مستوى الدول، •

 دراسة الموجود، •

 تقييم الموجود، •

 .اإلجراءات المتخذة •

 :تقنيةالمصطلحات ال

 المنصة هي:

   بنك معطيات 

  بوابة تطبيقات واب 

 

 :البوابة الجيومكانيةتعريف 

 موقع خاص باللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية 

  منصة حرة لتطوير التطبيقات الحديثة 

  " بنك معطيات متكون من مجموعة" schema نظيم وتسهيل عمليات النفاذ لمختلف القواعد لترتيب المعطيات وت

 الموجودة.

  " تصميم حديث في هندسة"Web Mapping 

  مستقلة إلدراج مختلف تطبيقات الواب بوابة جيومكانية 

 ترتكز البوابة الجيومكانية على ثالثة موزعات وهم األتي: 

   موزع قواعد المعطياتPostgreSQL/Postgis " 9.5" في نسخته 

    واب وموزعWampserver"  3.1.1" في نسخته 

   موزع خرائطيGeoserver"  2.16.2" في نسخته 
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 تصميم البوابة الجيومكانية

  تشكيل موزع الواب مع موزع قواعد المعطيات لتركيز منصة تطوير تطبيقات 

 :كما تم  إستعمال 

o HTML 5   

o   Java Script  

o   PHP  

 Leaflet 

 تصميم المنصة النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 33                11
th

 UN-GGIM Session, August-
2021 

UN-GGIM: Arab States 

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

 موزعاتتشكيل ال

 

 

 الصفحة الرئيسية للبوابة الجيومكانية النسخة التجريبية

 

 الصفحة الرئيسية للبوابة الجيومكانية النسخة األولى
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 وظائف البوابة الجيومكانية

 

 وفي الختام هذه اهم اإلنجازات:

 3.1.1في نسخته Wampserver "  واب " تركيز موزع -

 لكل بلد عضو schema "" 1بإحتساب  schema "" 27ن تركيز بنك معطيات متكون م -

 مراسلة مختلف البلدان األعضاء للحصول على طبقة الطرقات -

 تنزيل المعطيات الجغرافية الخاصة بشبكة الطرقات لكل من دولة فلسطين وتونس والمملكة العربية السعودية -
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 تجربة البوابة الجيومكانية وعرضها أمام اللجنة   - 

 صحبة هذا نسخة من قاموس البيانات باللغة اإلنجليزية. تجدون 
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Annex – 4: WG3 Progress Report (Arabic)   
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 تقــــريـــــــر عن سيـــــر عمـــــل

 WG 03الفريق الثالث 

 جيوديس يـالـخاص بإطار الـمرجع ال
 

 

 2021مايو 
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 ، الخاص بإطار املرجع الجيوديس ي WG 03يلة فريق العمل الثالث تشك

 

نائب  األعضاءالدول 

 الرئيس

 فريق العمل الرئيس

الجزائر، 

البحرين، مصر، 

األردن، الكويت، 

لبنان، املغرب، 

عمان، قطر، 

اململكة العربية 

السعودية، 

تونس، اإلمارات 

العربية املتحدة، 

 فلسطين.

 اململكة العربية -

 ودية السع

 لـبـنـان  -

فريق العمل  الجزائر

 WG  03الثالث

 الخاص بإطار

 املرجع

 الجيوديس ي 
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 العربي املوحد املرجع الجيوديس يالتذكير بالنقاط األساسية فيما يخص 

 

الخاص باملرجع الجيوديس ي، تمت اإلحاطة الدقيقة بمختلف   WG 03خالل عدة إجتماعات قام بها فريق العمل الثالث من

 تطلبات الواجب إستيفاءها حتى يتمكن من إرساء هذه البنية التحتية املوحدة للدول العربية.امل

 

مراكز أرشفة البيانات وكذا مراكز التحليل مع عدد املحطات املرشحة من قبل كل  وفي هذا املسعى، تم التأكيد على وجوب توفير

 دولة، كما هو مبين في الجدول التالي:

عدد 

املحطا

ت 

 املرشحة

مركز 

تحليل 

AC 

مركز 

بيانا

 DCت 

  الدولة

10      الجمهورية

ية الجزائر 

الديمقراطية 

 الشعبية

01 

04   -  جمهورية

 مصر

 العربية

02 

01   -  اململكة

ية األردن

 الهاشمية

03 

01   -  الجمهورية

 يةلبنانال

04 
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04   -  اململكة

 يةاملغرب

05 

04   -  سلطنة

 عمان

06 

02   -  07 قطردولة 

02   -  الجمهورية

 السودانية

08 

10      اململكة

العربية 

 السعودية

09 

03      الجمهورية

 يةتونسال

10 

 

ومن بين هذه النقاط األساسية، يذكر أيضا التوصل إلى مضمون وثيقة "إتفاقية تبادل البيانات" 

(Protocole of sharing dataوالتي تم تبنيها من طرف أعضاء اللجنة وكذلك كانت محل خط ) اب

رسمي وجه إلى كافة الدول املشاركة لإلنخراط في هذا املسار، وتشجيعها للمشاركة الفعالة في هذا 

 املشروع املحوري في تسيير منظومة املعلومات الجيومكانية.

 

(، ARABREFومن جهة أخرى وقصد السير األمثل ملشروع املرجع الجيوديس ي العربي املوحد )

 هو معمول به على مستوى اللجان اإلقليمية األخرى . إقترح هيكل عمليتي مطابق ملا
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 (UN-GGIM SCoG) للجيوديسيا الفرعية اللجنة أنشطة اإلنخراط ودعم

-UNالذي أنعقد على هامش الدورة التاسعة للــ   WG 03بناءا على اإلجتماع الجانبي لفريق العمل

GGIM  لفريق تكون خطة عمل ا بنيويورك، توصل املشاركون إلى ضرورة أن 2019غشت  8في

(، كما هو UN-GGIM SCoGللجيوديسيا ) الفرعية في تطابق مع توجه اللجنة  WG 03العربي 

 الحال بالنسبة لفرق العمل األخرى.

 

وفي هذا املنظور وحتى نكون على توافق منطقي من حيث الرؤى واألهداف املنشودة، تأتي ضرورة 

للجيوديسيا، من خالل الوثائق املرجعية  الفرعية لجنةها اتبني امليكانيزمات واألطر التي إعتمدت

 التي أعدتها ونذكر في هذا الشأن :

 

 Position Paper of the UN-GGIM Subcommittee on Geodesy Working Group on 

Governance ;   

 Agreement on International Terrestrial Reference System (ITRS) and the International 

Terrestrial Reference Frame (ITRF) ; 

 Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame ; 

 Concept Paper on Establishing a Global Geodetic Centre of Excellence. 

 

 WG 03العمل  خطة العمل لفوج

 

ساهمة في التجسيد على أرض الواقع، على امل WG 03ترتكز خطة العمل املستقبلية لفوج العمل 

-UNللجيوديسيا ) الفرعية بالنسبة للدول العربية، ألبرز األهداف املسطرة من طرف اللجنة

GGIM SCoG  املرجع الجيوديس ي (، السيما فيما يخص املسارات الخمس املذكورة في مسودة

 .ضمان إستدامته ودقته وإمكانية الوصول إليه( قصد GGRFالعالمي )
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خطة العمل هذه تم تبنيها خالل فعاليات اإلجتماع الثامن للجنة العربية الذي نظم من قبل 

بعد، والتي تتلخص  عن املرئي التحاضر تقنية عبر 2021 فبراير 23 اململكة العربية السعودية يوم

 فيما يلي :

 

 على املستوى الوطني .1

  األخذ بعين اإلعتبار آلثار اإلتفاقيةITRF) (ITRS/ عمل على ما يترتب عنها ؛وال 

  رفع مستوى الوعي بأهمية الجيوديسيا والــGGRF  للتطبيقات العلمية واملجتمعية والعمل على

 حصر وتحديد مكونات البنية الجيوديسية الوطنية ؛

  العمل بمقاييس اللجنة التقنية ISO/TC 211 السيما من خالل إعتماد وتبني املواصفة الدولية ،

ISO 19161-1 تعلقة باملرجع الجيوديس ي املITRS السجل املرجع الوطني في وكذا إدراج مكونات 

 .ISO/TC 211 لـ الجيوديس ي

 

 على مستوى الدول العربية .2

  العمل على تفعيل التوصيات الواردة واملتعلقة بإنجاز املرجع الجيوديس ي العربي املوحدARABREF ،

 جيوديسية بين الدول العربية ؛خاصة ما تعلق األمر بمشاركة وتبادل البيانات ال

 ( العمل على الدعم الفعلي إلنشاء مركز اإلمتياز الجيوديس ي العالميGGCE على أن يكون للدول ،)

 العربية دور فاعل فيه ؛

 الدعم الفعلي والعمل بمحتوى ما تضمنته الوثائق املرجعية السالفة الذكر، املنبثقة من اللجنة 

 ؛( UN-GGIM SCoGللجيوديسيا ) الفرعية

 ( التعاون مع املنظمات الخارجيةIAG, IGS, FIG, …؛ ) 

 ( املشاركة الفعالة في املشاورات القائمة بخصوص مسودة املرجع الجيوديس ي العالميGGRF )

 ( ؛GGCEومسودة إنشاء مركز اإلمتياز الجيوديس ي العالمي )

  فع ألمانة اللجنة العربية.إعداد تقرير سنوي عن التقدم املحرز في القضايا املذكورة سالفا ير 
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 WG 03العمل  إستمرارية الحوار واملناقشات لكل ما له صلة بفوج

 

إنطالقا من مخرجات اإلجتماع الثامن للجنة العربية وسعيا إلى تفعيل عمل نشاط فوج العمل 

WG 03  من أجل تبادل املعرفة والخبرات والتجارب وزيادة مستوى الوعي في القضايا ذات الصلة

وكذلك البحث عن سبل تذليل الصعوبات، تم برمجة ورشة عمل عبر تقنية اإلتصال املرئي 

افق املراجع الجيوديسية الوطنية مع نظام تتمحور حول موضوع  2021أبريل  28بتاريخ  "تو

 ، أين تم التطرق إلى النقاط الجوهرية اآلتية :املرجع الجيوديس ي العالمي"

 

 قية الترتيبات الناجمة عن اإلتفاITRF) (ITRS/ وأثرها على املراجع الجيوديسية الوطنية ؛ 

  التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول العربية فيما يخص املراجع الجيوديسية مع دراسة

 ومناقشة الحلول لتلك الصعوبات كفريق ؛

 يا )تقديم الترتيبات الخاصة ملقابلة السيد نيكوالس براون رئيس اللجنة الفرعية للجيوديسUN-

GGIM SCoG.)  

 

توصل املشاركون في هاته الورشة إلى ضرورة طلب الدعم من اللجنة الفرعية للجيوديسيا 

(SCoG بخصوص اآلليات الكفيلة بتسجيل املراجع الجيوديسية الوطنية في املنظمة الدولية )

إبداء الدول (، باإلضافة إلى ضرورة  ISO/TC211الجيوماتيك ) –ملقاييس املعلومات الجغرافية 

 SCoG (Position Paper onاألعضاء ملرئياتهم ومالحظاتهم على الوثيقتين الخاصتين بأنشطة 

Sustaining the GGRF  وConcept Paper on Establishing a GGCE)  ومن ثم بلورة التحديات

ن والصعوبات التي تواجهها ذات الدول من جهة وكذا تقديم املقترحات والسبل التي يمكن م

خاللها للجنة الفرعية للجيوديسيا أن تكون داعمة للدول األعضاء في اللجنة العربية من جهة 

أخري، على أن تكون هذه القضايا محاور للمناقشة خالل اإلجتماع املقبل املزمع عقده مع رئيس 

 اللجنة الفرعية للجيوديسيا.     
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Annex – 5: WG4 Progress Report (Arabic)   
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افية املكانية اإلحصائيةتقرير سير العمل للفريق الرابع لتكامل املعلومات   والجغر

 2021مايو 
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 املقدمةأو 
ً
 :ال

املعلومات الجغرافية  إلدارةاملتحدة  األممالثامن للجنة العربية لخبراء  االجتماععلى ضوء نتائج 

كورونا مع جائحة مرض فيروس  العالمينظرا للوضع  ملرئيا االتصالعقد عبر  والذياملكانية 

 23/ 2021/2 يوم  املنعقد (19-)كوفيد 

م لكل فرق العمل  2022-2021ها املوافقة على خطة العمل للفترة من عام اللتم من خ والتي

 األربعة

اء املؤسسية والتنظيمات القانونية والسياسات والتوعية وبن باألطرالخاص  األول:الفريق 

 القدرات

  ر.ساسية واملعاييال فية املكانية االخاص بالبيانات الجغرا الثاني:الفريق 

 الخاص بإطار املرجع الجيوديس ى :الفريق الثالث

 .واإلحصائيةتكامل املعلومات الجغرافية املكانية  :الفريق الرابع

 :االستراتيجية األهداف ثانيا:

 .في املكاني العالمي للدول العربيةالجغرا اإلحصائي اإلطارنشر الوعي بخصوص - -1
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م باستخدام 2020تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بخصوص تعدادات  -2

 .الحديثةالتقنيات 

املتحدة لتكامل  األمموخاصة الدول املمثلة في مجموعة خبراء  األعضاءمشاركة الدول  -3

 .الجغرافية املكانية اإلحصائيةالبيانات 

 :لفعالياتوا األنشطةثالثا: 

في تطوير ) IGIF) املتكامل للمعلومات الجيومكانية اإلطارعلى تبنى  األعضاءحث الدول  -1

 .استراتيجيتها الجيومكانية الوطنية

العربية املتحدة لترجمة الجزء  واإلماراتاملغربية واململكة العربية السعودية  اململكةمبادرة - -2

 .اللغة العربية ( إلى(IGIF ةكانيالجيوماملتكامل للمعلومات  اإلطارمن  الثاني

 .إلى اللغة العربية (GSGF) اإلحصائي ةالجيومكاني اإلطارمبادرة دولة الكويت بترجمة  -3

ونشره على املوقع  2020لتبادل الخبرات بخصوص تعدادات  التوجيهيإتاحة امللف  -4

   http://www.un-ggim.as.orgاإللكتروني.       

 .والجيومكانية اإلحصائيةلتكامل املعلومات  الدوليق الخبراء حضور ومتابعة اجتماعات فري- -5

 .2021فبراير  السنوي  اإلنجازقامت مصر بتقديم عرض عن تقرير  -6

استخدام املعلومات  بمواضيع(تقديم مقترحات لبعض ورش عمل وندوات خاصة  -7

اة في استخدام البيانات الضخمة كأد –ت التنمية املستدامة االجيومكانية في تحقيق مؤشر 

نقل خبرات الدول في دورة  –والجيومكانية  اإلحصائيةاملوضوعات املعنية بتكامل املعلومات 

 .2020تعداد السكان 
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 .الحوار و التفاعل ةاالستمراريوضع خطة لعقد تلك ورش العمل و الندوات - -8

 

 


