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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 eleventh Session of United Nations 

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

virtually on 23, 24, and 27 August 2021.  

2.  Introduction  

The members of UN-GGIM: Arab States are actively working together 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 UN-GGIM: Arab States 

Plenary Meeting 
29 March 2022 Held virtually, Saudi Arabia 

UN-GGIM: Arab States 

Working Groups meetings 
Various dates Held virtually  

 

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

detail. 

 

4.1. UN-GGIM: Arab States 9th Plenary Meeting  

The ninth plenary meeting of the Regional Committee of United Nations Global 

Geospatial Information Management for the Arab States (UN-GGIM: Arab States) was 

held via video-conference on 29 March 2022. The General Authority for Survey and 

Geospatial Information, on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia, organized the 

meeting in cooperation with the Secretariat of UN-GGIM: Arab States. The main aim 

of the plenary meeting was to follow up the progress of the work of the Regional 

Committee and its technical teams and discuss the Committee’s program for the next 

phase. 

The meeting was attended by fifty-nine (59) participants from thirteen (13) member 

countries. Delegates from the following countries attended the plenary meeting: the 

People's Democratic Republic of Algeria, the Kingdom of Bahrain, the Arab Republic 

of Egypt, the Republic of Sudan, the State of Kuwait, the Hashemite Kingdom of 

Jordan, the Republic of Lebanon, the State of Palestine, the Kingdom of Morocco, the 
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Sultanate of Oman, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Tunisia, the United 

Arab Emirates. Representatives of the Secretariat of the United Nations Committee of 

Experts on Global Geospatial Information Management, four invited subject matter 

experts in the field of activities of the teams and working groups of UN-GGIM: Arb 

states, and representatives of the United Nations Economic and Social Commission 

for Western Asia (ESCWA) also participated in the plenary meeting. 

Detailed report of the 9th Plenary meeting is in Annex – 1. The summary of the 

recommendations of the 9th meeting are as follows: 

1- Noted that the ninth plenary meeting of the UN-GGIM: Arab States was held via 

video conference due to the current global situation with the Corona Virus (Covid-19) 

pandemic. 

2- Urged the member states to make greater contributions to the technical working 

groups of the UN-GGIM, and to adopt the integrated framework for geospatial 

information IGIF 

3- Highlighted the need of integrating the work of the technical working groups in 

their work with the strategies of the technical working groups of the UN-GGIM. 

4. Expressed support for the report of the United Nations Committee of Experts on 

Geospatial Information Management (UN-GGIM), to the Economic and Social Council 

(ECOSOC), on its implementation of resolution E/2016/27. 

5- Inform the permanent delegations of the UN-GGIM: Arab States member countries 

that are members of the United Nations with the recommendations and results of the 

meetings of the UN-GGIM: Arab States. Optionally members may send additional 

information to their respective permanent representatives directly. 

6- Appreciated the efforts made by the technical work teams in carrying out their work 

according to the approved strategic plans. 
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7- Urged the member countries to contribute to the Global Geodetic Center of 

Excellence (GGCE). 

8- Urged the statistical authorities in the member countries to participate more in the 

work of UN-GGIM: Arab States. 

9- Urged the work groups to communicate and hold technical meetings, and to use 

technology in that. 

10. The Chair of each working group was asked to present; A report on the progress 

of the work of the working group to the Secretariat of UN-GGIM: Arab States before 

the end of May 2022, in order to submit the annual report of the UN-GGIM: Arab 

States to the twelfth meeting of the United Nations Committee of Experts for Global 

Geospatial Information Management. 

11- Urged the members states to attend the twelfth meeting of the United Nations 

experts for the management of global geospatial information, which is expected to be 

held at the United Nations Headquarters from 3-5 August 2022 AD in New York City, 

and initiate communication with their country's permanent delegations to the United 

Nations in New York to facilitate this. 

12- Decided that the tenth plenary meeting of UN-GGIM: Arab States will be held in 

2023 in the United Arab Emirates in Abu Dhabi, the date of the meeting will be 

determined at a later time. 

 

4.2.  UN-GGIM: Arab States Working Groups Briefings 

A- Integrated Geospatial Information Framework (IGIF): 

Two workshops were held via online meetings / webinars as part of activities of this 

working group. The first workshop was related to the first IGIF strategic pathway 

(Governance and Institutions), and the second workshop was about the eighth IGIF 
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strategic pathway (Capacity and Education). A key purpose of the workshops was to 

promote better understanding and knowledge IGIF through a set of case studies 

guided by of the second part of the IGIF, i.e. the implementation guide. The expected 

outcome of the workshops was to assist the member states to develop the knowledge 

and understanding so as to be able to present the challenges and difficulties that they 

may facing, and address them by using the guidelines of IGIF, and propose and discuss 

solutions and possibilities. The IGIF will have to be adapted as per the specific 

circumstances of the member states in order to enable its adoption at the regional 

and local levels. 

B- Fundamental Geospatial Data and Geo-Standards: 

Three workshops were held via video communication. The first workshop aimed to 

introduce the concept of geospatial data systems. It was at a "Basic Level". The second 

workshop was about understanding of the mechanisms used in the completion of the 

geospatial portals. It was at a "Medium Level", with the knowledge of the previous 

workshop as a prerequisite. The third workshop was at an "Advanced Level", and it 

dealt with topics of how to program the geospatial portals. 

C- Global Geodetic Reference Framework: 

Two workshops (in coordination with the Chairman of the UN-GGIM Sub-Committee 

on Geodesy (SCoG)) were held via online meetings / webinars in support of this 

working group. One of its most important objectives was to review the challenges and 

difficulties faced by members of UN-GGIM: Arab States with regard to their geodetic 

references, with a study and discussion of solutions and ways of support that the UN-

GGIM Sub-Committee on Geodesy can provide, and the views and contributions of 

UN-GGIM Arab States member countries to enrich the content of documents related 

to the activities of the Geodesy Subcommittee, and to prepare an action plan for how 

to benefit from geodetic information and geodetic databases used in updating the 

global geodetic reference and the geoid model. 
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D- Integration of geospatial and statistical information: 

Three workshops were held via visual communication, one of the most important 

objectives of which is to identify the experiences of countries in the 2020 census in 

light of the Corona pandemic, and the experiences of countries in using administrative 

records in the census, following up on its implementation, achieving integration 

between work partners in the census and benefiting from the experiences of different 

countries, and getting to know the sustainable development goals, geographical 

dissemination of sustainable development goals indicators. 

 

 

5. Next Plenary Meeting  

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

Abu Dhabi, United Arab Emirates, in February 2023. 

 

6. Conclusion  

The period since the submission of the last report in August 2021 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. 

  



 

 

 

UN-GGIM: Arab States Report P a g e | 8                12th UN-GGIM Session, August-2022 

UN-GGIM: Arab States 

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

 

 

 

 

 

 

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

virtually, Saudi Arabia, March 2021 (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) 
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Annex – 2: WG1 Progress Report (Arabic)   
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تصميم التقرير

UN- GGIM
اللجنة العربية لخبراء االمم المتحدة
إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية

العربيةللجنةالثامناالجتماعتوصياتأهم1.

بإدارةالمعنيةالخبراءللجنةعشرالحادياالجتماعمقرراتهمأ2.

2021غشت:العالميالصعيدعلىالمكانيةالجغرافيةالمعلومات

2022مارس-2021رفبراي:للفترةاألولالفريقاعمالهمأ3.

القادمةالمرحلةعملخطة4.
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العربيةللجنة الثامن اهم توصيات االجتماع . 1

2021فبراير 

األولالعمللفريق2022-2021للفترةالعملخطةعلىالموافقة.

تقنيةالاستخداموالفنية،االجتماعاتإقامةووالتواصلالعملاستمرارعلىالعملمجموعاتحث

.ذلكفي

لجغرافيةاالمعلوماتإلدارةالمتحدةاألمملخبراءالعربيةاللجنةرئيسنائبيترشيحعلىالموافقة

مجموعةلعضويةالهاشميةاألردنيةوالمملكةالشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهوريةالمكانية

خبراءجنةلمنبقرارأنشأالذيوالمكانية،الجغرافيةللمعلوماتلإلطارالمتكاملالمستوىرفيعة

.العاشرةدورتهفيالعالميةالمكانيةالجغرافيةالمعلوماتإلدارةالمتحدةاألمم

للمعلوماتالمتكاملاالطارعملفريقإلىاألولىالعملمجموعةمسمىتعديلعلىالموافقة

.المكانيةالجغرافية

فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية



UN- GGIM
اللجنة العربية لخبراء االمم المتحدة
إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية

بإدارة المعلومات للجنة الخبراء المعنية مقررات االجتماع الحادي عشر اهم . 2

2021غشت: الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي

تحسينهيوةاألولويذاتالثالثةاألهدافتأييدو،المستوىالرفيعللفريقاالستراتيجيةإقرارالخطة

.المستدامةالتمويلتعبئةوالقدراتتنميةتعزيزالتواصل،

المعلوماتدارةالالمتحدةاألمملمبادرةالتابعةاإلقليميةاللجانمعالعملالمستوىالرفيعالفريقمواصلة

إدارةيزتعزدعموالمتكاملاالطارتنفيدوتعزيزأجلمنالعالميالصعيدعلىالمكانيةالجغرافية

.اإلقليميالصعيدعلىالمكانيةالجغرافيةالمعلومات

بيئةوانيةالمكللبياناتالتحتيةالبنىاطارفيمكملةوناشئةمبادراتمعمستمرتعاونإقامةضرورة

.تقبلالمسفيالمكانيةالجغرافيةللمعلوماتالمتكاملاالطارأهميةلتعزيزفوقهامكانيةجغرافية

فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية



يةق للفتةرة خطةة عمةل الفراالشةتغال علةى تنزيةل أول ما قامت به رئاسةة الفريةق االول بعةد االجتمةاث الثةامن للجنةة العربيةة، هو

:هذه الخطة على المحاور التاليةرتكزو التي ت2020-2023

المفاهيمتوحيد •

الوعي و االطالث على ما يجري به العمل على المستوى العالمي و بشكل خاص على المستوى العربي،•

تأهيل العنصر البشري،•

.تشجيع و حث الدول االعضاء لضرورة اعطاء االهمية لهذا االطار•

UN- GGIM
اللجنة العربية لخبراء االمم المتحدة
إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية

للفترةهم اعمال الفريقأ3.
2022مارس –2021رفبراي

فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 
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فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب
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عويةة و التةي سلسةلة مةن الورشةات التودراسة و اقتراح تمت توحيد المفاهيموكخطوة أولية فيما يخص التوعية وو في  هدا الصدد 

مدققةة المتكامةل للمعلومةات الجغرافيةة المكانيةة مةن خةالل دراسةة موضةعية وطةار إللتهدف باألساس الةى االطةالث و الفهةم الصةحيح 

رح التحةديات والصةعوبات بالنسبة لالطار العالمي بطةالتموقعللجزء الثاني الخاص بدليل التنفيذ حتى يتسنى للدول العربية االعضاء 

لةى المسةتوي االقليمةي ستمكن من تبنيه عالتي و خصوصياتها ا لاعتبارالتي قد تواجهها بتفعيله واقتراح ومناقشة الحلول واالمكانيات 
.و المحلي

:وقد تم اقتراح االنكباب على المسارات المتعلقة بــ

اعمال الفريق اهم 3.
2022مارس –2021رفبراي

8رقم المساراالستراتيجي
التعليموالقدرات 

9رقم المساراالستراتيجي
المشاركةوالتواصل 

1رقم المساراالستراتيجي
و المؤسساتالحوكمة
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فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية

بتفعيةةل برنةةاما مدارسةةة الجةةزء الثةةاني الخةةاص بةةدليل التنفيةةذ لالطةةار2022الةةى مةةارس 2021فبرايةةرالفتةةرة الممتةةدة مةةن تميةةزت 

:وفي هذا الصدد عقد ورشتين بخصوص .المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية 

2021نونبر 17بتاريخ المؤسساتو الحوكمة1رقم المساراالستراتيجي•

2021دجنبر 1بتاريخ والتعليمالقدرات 8رقم المساراالستراتيجي•

.ترينورتيممن الدول العربية األعضاء و بحضور الخبير العالمي و تفاعلت معها مجموعة شارك فيها حيث

الت و الفريةةق األول و التةةي تميةةزت بدراسةةة المسةةار مةةع اسةةتخرا  التسةةاؤمةةن رئاسةةة و قةةد تميةةز االجتمةةاعين  بةةالعروة المقدمةةة 

و التةةي (  يةةةالمركةةز االتحةةادي للمعلومةةات الجغراف)الفريةةق التحةةديات المتعلقةةة بتنفيةةذه و العةةروة المقدمةةة مةةن طةةرف نائةةب رئاسةةة 
.تطرقت بشكل مدقق للتجربة اإلماراتية في هدا المجال

ول العربيةة المشةاركة و حتةى يتسةنى للةدبالتواصل و المشاركة المتعلق تاسعالاالستراتيجيالمسارونظرا لألهمية التي يكتسيها 

يةة و الةذي كةان ، و بطلب من االمانةة العامةة تةم تأجيةل انعقةاده الةى حةين االجتمةاث التاسةع للجنةة العربديناميكية فيه بشكل أكثر 

.ظبيبأبو 2022مزمعا انعقاده حضوريا في فبراير 

اعمال الفريق اهم 3.
2022مارس –2021رفبراي



المعلوماتارةإلدالمتحدةاالمملجنيخصفيمااليهالتوصلتمبمااالستئناسوباالطالثيتعلقفيمووأخيرا

فانالعالميةحدةالمتاالممالخبراءلجنةمنالمنبثقةالعملفرقاشغالمواكبةواالستعالمواالقليمية،الجيومكانية

كانتلتياواالنترنتطريقعنبعدعنالتواصلمنصاتعبراللجنهذهانشطةبتتبعقامتالفريقرئاسة

.العالميةCOVID-19لجائحةراظناالنشطةاغلبلبتتستعمل
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فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية

اعمال الفريق اهم 3.
2022مارس –2021رفبراي
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لمرحلة القادمةاخطة عمل . 4

فريق العمل الخاص
اإلطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانيةب

اإلطار المتكامل للمعلوماتبفريق العمل الخاص 

الجغرافية المكانية

األمانةة العامةة للجنةة بتوافةق مةعبرمجة مدققة بالنسبة للتواريخ المتبقية وتحديد الستةمدارسة المسارات االستراتيجية مواصلة •

العربية،

تأهيةل العنصةر يات خاصة الالعالمي والصعيدين االقليميمواكبة جميع األنشطة المتعلقة بتنزيل و تفعيل االطار المتكامل على •

األساسية التي يرتكز عليها عمل الفريق األول،بالمحاور و المتعلقة البشري

تكةوين ي تةم و الدمن طرف اللجنة العالمية المقترح تطبيق االطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية مشروثمع موازاة•

لبلةدان للحصةول علةى المةوارد لتنفيةذاكآليةة لتمكةين SDG Data Allianceالبيانةات لتحقيةق أهةداف التنميةة المسةتدامة تحالف 

دولةةة 30)ةوالتكنولوجيةةاألطةةر المتكاملةةة للمعلومةةات الجغرافيةةة المكانيةةة مةةن خةةالل بةةراما التةةدريب وتنميةةة القةةدرات التقنيةةة 

، (الكراييةةبو الالتينيةةة دول مةةن أمريكةةا 10و بلةةدان مةةن  سةةيا والمحةةيط الهةةاد 5بلةةد افريقةةي، 15: مرشةةحة لالسةةتفادة منةةه 

:نقترح العمل مع السادة الخبراء و بتنسيق مع األمانة العامة للجنة العربية 

ة باالطار المتكامل المتعلقو الميداني البراكماتيجرد االحتياجات االنية و المستقبلية للبلدان العربية في مجال التكوين •

،الجيومكانيةللمعلومات 

تحديد الفئات المستهدفة،•

وضع براما تأهيلية تستجيب لهاته الحاجيات،•

(.اللوجستيكيةالموارد المالية و )تحديد الجهات الراعية للبراما التأهيلية •
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2022مارس 

الفريق الثاني للجنة العربية لخبراء األمم املتحدة

إلدارة املعلومات الجغرافية املكانية

البنية األساسية للبيانات الجغرافية املكانية



البوابة. (والتحييناإلنجاز)الجيومكانية1

األهداف. 2025–2021المستقبلية2

إنجازات. 2022سنة3

البرنامج



البوابة -1

الجيومكانية



2022

نتحيين وتكوي

مواصلة •

ابة تحيين البو

الجيومكانية

03القيام بــ •

دورات 

تكوينية

على اإلعتماد

قالب موقع 

منظمة األمم 

المتحدة 

2018ديسمبر

2019جانفي

2019

2020

2021

ةالنسخة التجريبي إصدار جديد نسخة ثانية تحيين

اإلنجاز 

والتحيين

إصدار بلغتين

اإللتزام

ة بتعليمات هيئ

يالسيبرناألمن 

ية للمملكة العرب

السعودية



الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية التحيين



الجمهورية التونسيةالتحيين



المملكة العربية السعوديةنالتحيي



اإلمارات العربية المتحدةنالتحيي



سلطنة عمانالتحيين



دولة قطرنالتحيي



دولة فلسطين التحيين



األهداف اإلستراتيجية -2

2021-2025



2025–2021اإلستراتيجيةاألهداف 

أساسية،طبقةكلتعريف1.

المستدامة،التنميةأهدافتحقيقفيطبقةكلدورتحديد2.

العمل. العربية،بلداناللكافةوعلميتثقيفيتوعوي،دورالجيومكانيةالبوابةتلعبأنعلى3

توفيرها،علىاألعضاءالدولوحثعليهااالتفاقتمجديدةطبقاتإضافة4.

التحيين. .للمنظومةالدوري5



إنجازات  -3

2022سنة 



دورات تكوينية

:كالتاليتكوينيةدورات03بــالثانيالعملفريققام

دورة. Basic"تمهيديتربص:أولى1 Level"الجغرافيةبالمنظومةالتعريفإلىيهدف

المكانية،

دورة. Medium"متقدمتربص:ثانية2 Level"فيالمستعملةاآللياتتقديمإلىيهدف

،الجيومكانيةالبوابةإنجاز

دورة. Advanced"عاليتربص:ثالثة3 Level"حولتطبيقيةبأشغالالقيامإلىيهدف

.الجيومكانيةالبوابةبرمجةكيفية



دورات تكوينية
U.N.G.G.I.M

C.N.C.T

1 Basic level

- An introduction to geographical information systems.

- An introduction to the processing of geographic data (basic functions).

- Creation of the first WMS data stream with default settings.

- General information on GIS

- General information on geographical data

- a minimum on information systems.

- Average level in computer science

Theoretical lessons

Practical work

2
Medium 

level

- Manipulate GIS software "QGIS" basic function

- Geographical data processing (structuring, creation and updates)

- Manipulate "Geoserever» installation and default settings

- Publication of WFS using "Geoserever" 

- Validate the first training

- A good level in computer science

- A minimum in algorithmic

Theoretical lessons

Practical work

3
Level

advanced

- Install QGIS Extensions

- Manipulate structured data using postgresql / postgis

- Master the parameters of the Geoserver (style of SLD publication)

- Publication of wms with changes to the default settings.

- Initiation to WEB Mapping (Architecture and Features)

- Master the WebMapping platforms

- Master QGIS extensions "Create web map"

- Master Postgresql / Postgis functionalities «Postgis shapefile Import / 

Export manager»

- Creating a database under Postgresql / Postgis

- Test a dataset in the Web Mapping architecture

- Test a dataset in postgresql / postgis

- Test an open source webmapping platform with consultation of 

configurations.

- Publication of wms in geoserver from a Postgresql / Postis database

- Validate the first and the second training
theoretical lessons

Practical work



اإلنتباهشكرا على حسن 
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االجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات

الجغرافية المكانية

2022مارس 29المملكة العربية السعودية، 

-م 2220مارس-

UN-GGIM / ASجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 



UN-GGIM / ASجيومكانيــة  ـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

: التذكير بأهم النقاط األساسية الخاصة بالمرجع الجيوديسي العربي الموحد 
شاحة ما  وجوب توفير مراكز أرشفة ومراكز تحليل البيانات الجيوديسية مع عدد المحطاات المر

:قبل كل دولة، حسب ما هو مبي  في الجدول التالي 

عدد املحطات املرشحة ACمركز تحليل  DCمركز بيانات  الدولة

10 بيةالشعالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية 01

04 - العربيةمصرجمهورية 02

01 - الهاشميةاألردنيةاململكة 03

01 - اللبنانيةالجمهورية 04

04 - املغربيةاململكة 05

04 - عمانسلطنة 06

02 - قطردولة 07

02 - السودانيةالجمهورية 08

10 السعوديةالعربيةاململكة 09

03 التونسيةالجمهورية 10





























UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

الدولكافةإلىموجهخطابفيبلورتهاتمتوالتيالتوصياتم مجموعةإقرار

البياناتمنظومةوتطويرARABREFمشروعفيالفعالةالمشاركةبغرضالعربية

.الجيوديسية

مشروعإلنجاحآنفاعليهااإلتفاقتمعملوبرامجخططم إرساءهتممماوبالرغم

ليةالفعاإلنطالقةفيملحوظتقدمتسجيللمأنهإالالعربي،الجيوديسيالمرجع

.ARABREFلمشروع



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

( :UN-GGIM SCoG)ودعم أنشطة اللجنة الفرعية للجيوديسيا اإلنخراط

WGالعمللفريقالجانبياإلجتماععلىبناءا التاسعةالدورةهامشعلىأنعقدالذي03

تكونأنضرورةإلىالمشاركو توصلبنيويورك،2019غشت8فيUN-GGIMللــ

WGالعربيالفريقعملخطة كماللجيوديسياالفرعيةاللجنةتوجهمعتطابقفي03

يالتواألطرالميكانيزماتتبنيخاللم وهذا،األخرىالعمللفرقبالنسبةالحالهو

:الشأ هذافيونذكراللجنةذاتإعتمدتها



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

:WG 03خطة العمل المقترحة لفوج العمل 

WGالعمللفوجالمستقبليةالعملخطةترتكز أرضعلىالتجسيدفيالمساهمةعلى03

جيوديسيا،للالفرعيةاللجنةطرفم المسطرةاألهدافألبرزالعربية،للدولبالنسبةالواقع،

:يتعي حيث،GGRFالــإستدامةلضما الخمسالمساراتيخصفيماالسيما

على. الوطنيالمستوى1

اإلتفاقيةآلثاراإلعتباربعي األخذITRF/ITRS))السيماعنهايترتبماعلىوالعمل

؛الوطنيالمستوىعلى

والـالجيوديسيابأهميةالوعيمستوىرفعGGRFوالعملوالمجتمعيةالعلميةللتطبيقات

؛الوطنيةالجيوديسيةالبنيةمكوناتوتحديدحصرعلى

التقنيةاللجنةبمقاييسالعملISO/TC المواصفةوتبنيإعتمادخاللم السيما،211

ISOالدولية المرجعمكوناتإدراجوكذاTRSالجيوديسيبالمرجعالمتعلقة19161-1

ISO/TCلـالجيوديسيالسجلفيالوطني 211.



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

على. العربيةالدولمستوى2

الموحديالعربالجيوديسيالمرجعبإنجازوالمتعلقةالواردةالتوصياتتفعيلعلىالعمل

ARABREF،؛العربيةالدولبي الجيوديسيةالبياناتوتبادلبمشاركةاألمرتعلقماخاصة

العالميالجيوديسياإلمتيازلمركزالفعليالدعمعلىالعمل(GGCE)،للدوليكو أ على

؛فيهفاعلدورالعربية

اللجنةم قةالمنبثالذكر،السالفةالمرجعيةالوثائقتضمنتهمابمحتوىوالعملالفعليالدعم

UN-GGIM)للجيوديسياالفرعية SCoG)؛

 الخارجيةالمنظماتمعالتعاو(BGI, IGS, IAG, ؛(…

لـخبراءربيةالعاللـجنةألمانةيرفعأعالهالمذكورةالقضايافيالمحرزالتقدمع سنويتقرير

.الـجيومكانيــةالـمعلوماتإلدارةالـمتحدةاألمم



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

:WG 03ورشات فريق العمل 

التيوباتوالصعالتحدياتومناقشةتبنيهاتمالتيالعملخطةتفعيلآلياتلدراسةمنهسعيا

تملعالمي،االجيوديسيالمرجعنظاممعتوافقهاسبيلفيالوطنيةالجيوديسيةالمراجعتواجهها

التحاضرةتقنيعبرللجيوديسيا،الفرعيةاللجنةرئيسمعبالتنسيقعمل(02)ورشتيبرمجة

تبادلأجلم وذلك،2021يونيو16و2021أبريل28بتاريختواليابعد،ع المرئي

:يليماتخصوالتيالمطروحةالجوهريةالقضاياحولوالرؤىاألفكار

اإلتفاقيةع الناجمةالترتيبات(ITRS/ITRF)؛الوطنيةالجيوديسيةالمراجععلىوأثرها

دراسةمعالجيوديسيةمراجعهايخصفيماالعربيةالدولتواجههاالتيوالصعوباتالتحديات

؛الصعوباتلتلكالحلولومناقشة

لجنةالبأنشطةالخاصةالوثائقمحتوىإثراءفيالعربيةالدولأعضاءوإسهاماتمرئيات

Position)للجيوديسياالفرعية Paper on Sustaining the GGRFوConcept

Paper on Establishment a GGCE).



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

بالمرجعنيةالوطالجيوديسيةالمراجعربطضرورةعلىالورشتي هاتي أشغالفعالياتخلصت

لعالميااألرضياإلسنادمرجعإلطارنسخةأخرمعالكليتوافقهمشريطةالعالمي،الجيوديسي

(ITRF)ميإقليكرويمجسمإنشاءإلىباإلضافةموحد،رأسيإسنادمرجعإيجادضرورةوكذا

إلتزامتللجيوديسياالفرعيةاللجنةأ كما.(Geoidجيويد(البحرسطحمنسوبلمتوسطدقيق

:علىأيضابالعمل

المنهجيةمعيتماشىبماالجيوديسيالمرجعوتحديثتطويركيفياتحولإرشاديدليلتوفير

؛العربيةاللجنةلدىالمتبعة

الـطرفم صياغتهاتمتمرجعيةوثائقمشاركةUNGGIMالـوFIGالتجربةإلىباإلضافة

تحويليةعملفيالعربيةالدولمساعدةشأنهام والتيالجيوديسيا،مجالفيألسترالياالرائدة

؛األبعادثالثيةجيوديسيةمراجعإلىالكالسيكيةالجيوديسيةمراجعها

اإلقليميةاللجا كلمساعدةأجلم الجيوديسياإلمتيازلمركزمالئمةعملخطةإعداد

.ياالجيوديسمجالفيالقدراتوبناءوالتدريبالتعليممستوىم الرفعفيبالخصوص



UN-GGIM / ARAB STATESجيومكانيــةـالالـمعلومات خبراء األمم الـمتحدة إلدارةـلاللـجنة العربية 

العمللفرقإجتماععقدتمالورشات،هذهأشغالإطارفينتائجم إستخالصهتمماولتثمي 

التحاضرتقنيةعبرللجيوديسياالفرعيةاللجنةمعاإلقليميةاللجا بمختلفالخاصةالجيوديسية

تالمجاالبمحتوىالمتعلقةاإلثراءاتمختلفمناقشةتمتأي ،2021يوليو01بتاريخالمرئي

السياساتالجيوديسية،التحتيةالبنيةالحوكمة،)المفاهيمورقةفيالمحددةالخمسالتشغيلية

ضرورةعلىالتأكيدتمحيث،(والتواصلاالتصالالقدرات،وبناءوالتدريبالتعليموالمعايير،

:بـاإللتزام

 ؛الجيوديسيالمجافيالتقنيةالمساعدةذلكفيبماالقدراتوتنميةوالتدريبالتعليمتحسي

بياناتإلىولالوصبغيةالمجال،هذافيالدوليةالمواصفاتوفقالجيوديسيةالبياناتتقييس

؛(FAIR)االستخداموإلعادةالبينيللتشغيلوقابلةعليها،العثوريمك جيوديسية

 ؛البياناتبتبادلالمتعلقشقهفيخاصةالدولبي والتنسيقالتعاو

فياإلسراعمعللجيوديسيا،الفرعيةاللجنةبأنشطةالخاصتي للمسودتي نهائيةمراجعةإجراء

.العالميالجيوديسياإلمتيازمركزبإنشاءالخاصةوالترتيباتاإلجراءاتإنهاء



شكرا على حسن اإلصغاء
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اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات

الجغرافية المكانية

ت تقرير اإلنـجاز السنوى للفريق الرابع لتكامل المعلوما

اإلحصائية والجغرافية المكانية 

 2022مارس 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء جمهورية مصر العربية



"المحتويات " 

.المقدمة: اوالً 

 ً .2023-2020االهداف االستراتيجية المقترحة للفريق : ثانيا

 ً (.ائيةتكامل المعلومات الجغرافية المكانية اإلحص)انجازالفريق الرابع : ثالثا

.التوصيات: رابعا 



المقدمة : اوال

المكانيةيةالجغرافالمعلوماتإلدارةالمتحدةاألمملخبراءالعربيةللجنةالسابعاإلجتماعنتائجضوءعلى

منتموالتى2020فبراير19-15منالفترةفىالجزائرالديمقراطيةجمهورية–الجزائربمدينةعقدوالذى

:األربعةالعملفرقلكل2023-2020لعاماالستراتيجيةاالهدافعلىالموافقةخاللها

الفريق الثانى

البيانات الجغرافية المكانية 
األساسية والمعايير

الفريق األول

قطر المؤسسية والتنظيمات ال
القانونية وبناء القدرات

الفريق الثالث

إطار المرجع الجيوديسى

الفريق الرابع

تكامل المعلومات الجغرافية 
المكانية واإلحصائية



المكانيةالجغرافيةالمعلوماتإلدارةالمتحدةاألمملخبراءالعربيةللجنةالثامناالجتماعوأيضا

كورونافيروسمرضجائحةمعالعالمىللوضعنظراالمرئىاإلتصالعبرعقدوالذى

اللجنة)توجيهاتاطارفىاألهدافهذهعلىالتأكيدفيهتموالذى23/2/2021يومالمنعقد(19-كوفيد)

بـينالتكامـللتحقيـق(UN_GGIMالجيومكانيةالبياناتادارةلجنة-UNSCالمتحدةباألمماإلحصائية

.المكانيـةالجغرافيـةوالمعلومـاتاإلحصـائيةالمعلومـات

المقدمة تابع 



2023-2020االستراتيجية المقترحة للفريق هداف ألا: ثانيا

.العربيةللدولGSGFالعالميالمكانيالجغرافياالحصائياالطاربخصوصالوعينشر1.

.الحديثةالتقنياتباستخدامم2020تعداداتبخصوصالعربيةالدولبينوالتجاربالخبراتتبادل-2

عقد ورش عمل لبناء القدرات واإلستفادة المتبادلة بين الدول األعضاء-3

االحصائيةالبياناتالمتحدةاالممخبراءمجموعةفيالممثلةالدولوخاصةاالعضاءالدولمشاركة-4

.المكانيةالجغرافية



الدول األعضاءنائب الرئيسرئيس الفريقفريق العمل

امل الرابع لتكالفريق 

ة المعلومات اإلحصائي

ةوالجغرافية المكاني

مصر جمهورية 

العربية

الكويت

سلطنة عمان

البحرين –االمارات-االردن 

–الصومال –الجزائر-

ة السعودي–الكويت –العراق

–تونس -اليمن–المغرب -

–فلسطين-سوريا -جيبوتى

مصر-قطر–عمان -ليبيا 

تشكيل الفريق الرابع



(تكامل المعلومات الجغرافية المكانية اإلحصائية)انجازالفريق الرابع -:ثالثا

علومات المتابعة المستمرة للجلسات الخاصة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتكامل الم•

والتقارير اإلحصائية والجغرافية المكانية واإلجتماعات الجانبية المتعلقة بهما ومتابعة الوثائق

.UN_GGIMالتى تنشر على الموقع اإللكترونى لفريق خبراء األمم المتحدة 

ورش عمللعقدقدمت مصر من خالل الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  مقترحات •

:وندوات خاصة بالمواضيع اآلتية

استخدام المعلومات الجيومكانية في تحقيق مؤاشرت التنمية المستدامة  -أ

استخدام البيانات الضخمة كأداة في الموضوعات المعنية بتكامل المعلومات اإلحصا ئية -ب

والجيومكانية

نقل خبرات الدول في دورة تعداد السكان  2020-ت



:يلىتم عقد ثالث ورش عمل  كما 
الورشة األولى

و 2020نقل وشرح خبرات الدول في دورة تعداد الدول 

.ذلك باستخدام نظم المعلومات المكانية

اهداف الورشة

  فى ظل جائحة الكورونا2020التعرف علي خبرات الدول في تعداد

عدادالتعرف علي خبرات الدول في استخدام السجالت اإلدارية في الت.

 والعائد منها 2020التعريف بدور تكنولوجيا المعلومات في تعداد

(2020الجديد في تعداد)على جودة التعداد وبياناته ومتابعه تنفيذه 

استجابة التعريف بدورة عمل التعداد االلكتروني وكيفية تحقيق اكبر

.من األسر للتسجيل اإللكترونى

برات تحقيق التكامل بين شركاء العمل في التعداد و االستفادة من خ

.الدول المختلفة

الت العاملين في مجال نظم المعلومات المكانية من ذوي الخبرة في التحليالجمهور المستهدف

.المكانية و اخراج الخرائط وأيضا العاملين فى مجال اإلحصاء والتعداد

2021يوليو12تاريخ الورشة

التحديات والتطوير–2017تعداد مصر اإللكترونى العرض المقدم من مصر 

امل الشرنوبى .  م–الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 



:يلىتم عقد ثالث ورش عمل  كما 
الورشة الثانية

ة توضيح افضل الطرق المستخدمة لتحقيق اهداف التنمي

.المستدامة باستخدام المعلومات المكانية

اهداف الورشة

التعرف علي اهداف التنمية المستدامة.

التعرف علي المعلومات الجغرافية المكانية و كيفية ربطها باهداف

.التنمية المستدامة

في استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد

2030حساب مؤشرات التنمية المستدامة لتحقيق اهداف اجندة 

  كيفية النشر الجغرافى لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

ت العاملين في مجال نظم المعلومات المكانية من ذوي الخبرة في التحليالالجمهور المستهدف

.المكانية و اخراج الخرائط

2021اغسطس 11تاريخ الورشة

العرض المقدم من مصر

استخدام المعلومات المكانية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة

امل الشرنوبى .  م–الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 



نية استخدام البيانات الضخمة كأداة في الموضوعات المعأهمية الورشة الثالثة:يلىتم عقد ثالث ورش عمل  كما 

بتكامل المعلومات اإلحصائية والجيومكانية 

اهداف الورشة

 علي ماهية البيانات الضخمةالتعرف.

 الهاتف –أقمارصناعية )التعرف على مصادر البيانات الضخمة من

(.مواقع التواصل اإلجتماعى –المحمول 

ة االفراد كيف يمكن للبيانات الضخمة أن تساعد في حصر ومتابعة استجاب

.COVID-19لتنفيذ قرارات الحكومات فى التعامل مع جائحة الكورونا  

يق كيف يمكن للبيانات الضخمة أن تدعم رصد التقدم المحرز نحو تحق

.أهداف التنمية المستدامة

العاملين في مجال نظم المعلومات المكانية واإلحصائية وقواعد البياناتالجمهور المستهدف

2021اكتوبر 27تاريخ الورشة

العرض المقدم من مصر

هإستخدام البيانات الضخمه  فى تكامل البيانات االحصائيه والجيومكاني

رشا ابراهيم. م–الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 



مدىيصلتشخالعالميةاالستقصائيةبالدراسةالخاصاإلستبياناستيفاءفىالمشاركة-4

المكانيـةيـةوالجغرافاإلحصـائيةللمعلوماتالعالمياإلطارلتنفيذالقطريالصعيدعلىاالستعداد

األممراءخبلفريقاإللكترونياإلفتراضياإلجتماعفىاإلستبياننتيجةعناإلعالنتموقد

EG-ISGI)الجيومكانيةالمعلوماتواإلحصائيةالمعلوماتبدمجالمعنيالمتحدة UN-)

.22022يناير31بتاريخ

:يلىكمااإلستجابةنسبةوكانت

علببى %  47نسبببة االسببتجابة السببتيفاء االسببتبيان مببن المؤسسببات المعنيببة بالببدول األعضبباء •

.المستوي العالمى 

%64نسبة االستجابة للدول العربية •



التوصيات-:رابعا

لزيادةالعملفريقفىاألعضاءلدوللجميعاإلحصائيةاألجهزةمشاركة

.الرابعالفريقعملخطةوتطويرالتفاعل



شكرا

أمل محمد الشرنوبى/ م 

مدير عام ادارة نظم المعلومات الجغرافية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

amal_mh@capmas.gov.eg




