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*2212073*  

 بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالميلجنة الخبراء المعنية  
 عشرة   الثانية الدورة  

 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  
 من جدول األعمال المؤقت  19البند 

    عشرة   الثانية تقرير لجنة الخبراء عن دورتها  
 مشروع تقرير   

 
ر  (المغرب) أوتغولياست: السيد كمال المقر ِّ

 
 تنظيم الدورة   

 
 افتتاح الدورة ومدتها -ألف   

في مقر األمم   2022آب/أغسـطس   5إلى  3في الفترة من   عشـرة  الثانيةعقدت لجنة الخبراء دورتها   - 1
 المتحدة في نيويورك. وعقدت اللجنة ست جلسات )من األولى إلى السادسة(.

 
 انتخاب أعضاء المكتب -باء   

، أعضـــــــاء الم ت  2019آب/أغســـــــطس   3انتخبت لجنة الخبراء في جلســـــــتها األولى، الميقودة في  - 2
 بالتزكية:التالية أسماؤهم  

 :الرؤساء المشاركون 

 إنغريد فاندن بيرغ )بلجي ا( 

 )إثيوبيا( بيدادا  بيشا تولو 

 بالوما ميروديو غوميز )الم سيك( 

ر  :المقر ِّ

 كمال أوتغولياست )المغرب( 
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 جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم   
ول أعمـالهـا المؤقت، آب/أغســــــــــــــطس، جد 3أقرَّت لجـنة الخبراء في جلســــــــــــــتهـا األولى، الميقودة في   - 3

 . وفيما يلي جدول األعمال:E/C.20/2022/1بصيغته الواردة في الوثيقة 

 انتخاب أعضاء الم ت . - 1

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. - 2

 غرافية الم انية.تيزيز الترتيبات اليالمية إلدارة الميلومات الج - 3

 تحديد بيئة الميلومات الجغرافية الم انية في المستقبل. - 4

 إسهام اللجان اإلقليمية في الخطة المتيلقة بالميلومات الجغرافية الم انية على الصييد اليالمي. - 5

إســــــــــــــهـــام الشــــــــــــــب ـــات الموا ــــــــــــــينيـــة في الخطـــة المتيلقـــة بـــالميلومـــات الجغرافيـــة الم ـــانيـــة على  - 6
 اليالمي. الصييد

 اإلطار المتكامل للميلومات الجغرافية الم انية. - 7

 اإلطار المرجيي الجيوديسي اليالمي. - 8

 استخدام الميلومات الجغرافية الم انية ألغراض التنمية المستدامة. - 9

ــائـية وغيرهـا من الميلومـا - 10 ت تحقيق التكـامـل بين الميلومـات الجغرافـية الم ـانـية والميلومـات اإلوصــــــــــــ
 ذات الصلة.

 تطبيق الميلومات الجغرافية الم انية في مجال تنظيم األرا ي وإدارتها. - 11

 الميلومات والخدمات الجغرافية الم انية المتيلقة بالكوارث. - 12

 الميلومات الجغرافية الم انية البحرية. - 13

 والقانونية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالبيانات المرجنية. األطر السياساتية - 14

 تنفيذ واعتماد ميايير من أجل الدوائر المينية بالميلومات الجغرافية الم انية على الصييد اليالمي. - 15

 التياون مع فريق خبراء األمم المتحدة الميني باألسماء الجغرافية. - 16

 البرامج.التقرير عن إدارة  - 17

 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة عشرة ومواعيد انيقادها. - 18

 تقرير لجنة الخبراء عن دورتها الثانية عشرة. - 19

ــة نفســــــــــــــهــا، أقرَّت لجنــة الخبراء تنظيم أعمــال الــدورة، على النحو الوارد في الوثيقــة - 4  وفي الجلســـــــــــــ

E/C.20/2022/3. 

https://undocs.org/ar/E/EC.20/2018/1.
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/2.
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/2.
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 الحضور -دال   
ـــــــــدورة الالال مشاركا، منهم الالال ممثع عن الال دولة من الدول األعضاء و الال ممثع  - 5 ـــــــــر الـــــ وضـــــ
الال دولة من الدول غير األعضــــــــــــاء. ووضــــــــــــر أيضــــــــــــا ممثلو ال منظمة تابية لمنظومة األمم المتحدة،  عن

ة ومنظمـات أخرى. وقـائمـة المشــــــــــــــاركين مـتاوـة ومراقبون عن منظمـات و ومـية دولـية ومنظمـات غير و وميـ 
 . http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlعلى الموقع الشب ي للجنة الخبراء على الينوان التالي:  

  لدى  اســــــــــــــتشــــــــــــــار    بمركز  تتمتع ال التي التالية،  والكيانات الح ومية غير المنظماتلجنة  الودعت  - 6
: الميهد اإلقليمي األفريقي مراق   بصــــــــفة الدورة أعمال  في المشــــــــاركة  إلى  واالجتماعي  االقتصــــــــاد   المجلس

  Aligarh  Muslimلليلوم والتكنولوجيا المتصــلة بالميلومات الجغرافية الم انيةو وجامية أليغارا اإلســعمية )
University ــركة ــركة Atlas  AI(و وشــ ــة بيل وميليندا غيتسو وشــ ــســ ــاوية لليلومو ومؤســ و واألكاديمية النمســ

Cadastal  Solutionsو وجامية كارلتونو ومركز القوانين والســياســات الم انيةو وشــب ةChia Network, 

Inc.  و وجـاميـة كولومبيـاو وشــــــــــــــركـةConsultingWhere روبيـة و وميهـد بحوث النظم البيئيـةو والرابطـة األو
  Geospatialو ومؤسـسـة  Geomaresللميلومات الجغرافيةو والم ت  اإلوصـائي لعتحاد األوروبيو وشـركة 

Frameworks و وشـــــــركةGeospatial  Initiatives  Ltd  و ومنظمةGeospatial  World  ــســـــــة و ومؤســـــ
GeoTechVision  و ومؤســــــــســــــــةGeoThingsو وشــــــــركة الخدمات االســــــــتشــــــــارية ل دارة الشــــــــاملة للموارد 

(Global  Resources  Management  Consultancy  Inc و وشــــركة)Google و وأمانة الفريق الميني
و والرابطة الدولية Hexagonو وشـــــــركة Cadastal  Solutionsبرصـــــــد األرضو وجامية هارفاردو وشـــــــركة  

مية اســـــــطنبولو  للجيوديســـــــياو والرابطة الدولية لرســـــــم الخرائوو واالتحاد الدولي للجيوديســـــــيا والجيوفيزياءو وجا
و ;Kullu  Solutions  LLCو وشــــركة ,.Kokusai  Kogyo  Co Ltdوجامية جواهر الل نهروو وشــــركة 

  Locationو وشــــــــــــــركة  KU Leuven  Universityو وجامية  Linkay  Technologies  Incوشــــــــــــــركة 
International  ,Ltdو ومنظمة MapAction ــركة ــنغافورة  Maxar  Technologiesو وشــــــــ و وجامية ســــــــ

(و وجامية  NOVA Information  Management  Schoolالوطنيةو ومدرســــــــــــــة نوفا إلدارة الميلومات )
ــائـية المفتووـةو  Politecnico  di Milanoميعنو لليلوم التطبيقـية ) (و واتحـاد الخـدمـات األر ـــــــــــــــية الفضــــــــــــ

و  Precision  Ecologyو وشــركة  PLACEو وشــركة PASCO Corporationو وشــركة Oracleوشــركة 
و وشــب ة ولول التنمية المســتدامةو Satellogicو وشــركة Riegl  USA Incو وشــركة PVBLICة ومؤســســ 

  Texas  A&M  University-Corpusو وجــاميــة  Ter  Haar  Geoinnovation  Limitedوشــــــــــــــركــة  
Christi  ــاريةو وجامية ــتشــــ ــســــــة  Toronto  Metropolitanو وشــــــركة تيم تراينور االســــ و  Trimbleو ومؤســــ

  University  ofميـة مـاينو وجـاميـة ملبورنو وجـاميـة بـافيـاو وجـاميـة الجمهوريـة )وجـاميـة كيـ  تـاونو وجـا
the  Republic( و وجـاميـة توينتي)University  of Twente( و وجـاميـة فييـنا للتكنولوجـيا)TU  Wien  و)

 و والمجلس اليالمي لقطاع الجغرافية الم انية.W.K .Kelloggومؤسسة 

 
 الوثائق -هاء  

عشــــــــرة في الموقع   الثانيةيم ن االطعع على الوثائق التي ُعر ــــــــت على لجنة الخبراء في دورتها   - 7
 .http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlالشب ي للجنة الخبراء على الينوان التالي: 

 

https://undocs.org/ar/http:/ggim.un.org/ggim_committee.html
http://ggim.un.org/ggim_committee.html

