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  املعلومات إبدارة املعنية اخلرباء جلنة
 العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية

 التاسعة الدورة
 2019 آب/أغسطس 9-7 نيويورك،

 املؤقت األعمال جدول من 19 البند
    التاسعة دورهتا عن اخلرباء جلنة تقرير

 تقرير مشروع  
  

 )شيلي( برييز ماكارينا ةالسيد :ةاملقر ِّر 
  

 الدورة تنظيم  
 

 ومدهتا الدورة افتتاح - ألف 
 األمم مقر يف 2019 آب/أغســـــــطس 9 إىل 7 من الفرتة يف التاســـــــ ة دورهتا اخلرباء جلنة عقدت - 1

 السادسة(. إىل األوىل )من جلسات ست اللجنة وعقدت نيويورك. يف املتحدة
 

 املكتب أعضاء انتخاب - ابء 
 املكتب أعضــــاء ،2019 آب/أغســــطس 7 يف امل قودة األوىل، جلســــت ا يف اخلرباء جلنة انتخبت - 2

 ابلتزكية: أمساؤهم التالية
 

 :املشاركون الرؤساء
 )هولندا( بورمانيي دورين 
 (تونغا) بينغ روزموند 
ريي غي فرانن   )الكامريون( إيسِّ
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 :ةاملقر ِّر 
 (شيلي) برييز ماكارينا 

 
 األعمال وتنظيم األعمال جدول - جيم 

 املؤقت، أعماهلا جدول آب/أغســــــــــــطس، 7 يف امل قودة األوىل، جلســــــــــــت ا يف اخلرباء جلنة أقرَّت - 3
 األعمال: جدول يلي وفيما .E/EC.20/2020/1 الوثيقة يف الواردة بصيغته

 املكتب. أعضاء انتخاب - 1 
 أخرى. تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - 2 
 املكانية. اجلغرافية امل لومات إدارة ت زيز - 3 
 اجلغرافية ابمل لومات املت لقة اخلطة يف املواضـــــــــــــــي ية واألفرقة اإلقليمية اللجان إســـــــــــــــ ا  - 4 

 ال املي. الص يد على املكانية
 املكانية اجلغرافية للم لومات املتكامل اإلطار - 5 
 ال املي. اجليوديسي املرج ي اإلطار - 6 
 املستدامة. التنمية ألغراض املكانية اجلغرافية امل لومات استخدا  - 7 
 من وغريهــا اإلحصــــــــــــــــائيــة وامل لومــات املكــانيــة اجلغرافيــة امل لومــات بني التكــامــل حتقيق - 8 

 الصلة. ذات امل لومات
 وإدارهتا. األراضي تنظيم جمال يف املكانية اجلغرافية امل لومات تطبيق - 9 
 البحرية. املكانية اجلغرافية امل لومات - 10 
 ابلكوارث. املت لقة املكانية اجلغرافية واخلدمات امل لومات - 11 
 املرج ية. ابلبياانت املتصلة املسائل ذلك يف مبا والسياساتية، القانونية األطر - 12 
 ال املي. الص يد على األساسية املكانية اجلغرافية للبياانت املواضي ية الفئات حتديد - 13 
 املكانية اجلغرافية امل لومات إدارة جمال يف الوطنية املؤســـــــــــســـــــــــية الرتتيبات يف االجتاهات - 14 

 ال املي. الص يد على
 املكانية. اجلغرافية ابمل لومات امل نية ال املية الدوائر أجل من م ايري واعتماد تنفيذ - 15 
 اجلغرافية. ابألمساء امل ين املتحدة األمم خرباء فريق مع الت اون - 16 
 الربامج. إدارة عن التقرير - 17 
 ان قادها. ومواعيد اخلرباء للجنة ال اشرة للدورة املؤقت األعمال جدول - 18 
 .التاس ة دورهتا عن اخلرباء جلنة تقرير - 19 

https://undocs.org/ar/E/EC.20/2018/1.
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 الوثيقــة يف الوارد النحو على الــدورة، أعمــال تنظيم اخلرباء جلنــة أقرَّت نفســـــــــــــــ ــا، اجللســــــــــــــــة ويف - 4

E/C.20/2020/CRP.2. 
 

 احلضور - دال 
ــر - 5 ـــ ـــــدورة حضـ  ممثال __ و األعضاء الدول من دولة __ عن ممثال ___ من م مشاركا، ___ الـ
 ومراقبون املتحدة، األمم ملنظومة اتب ة منظمة _ ممثلو أيضا وحضر األعضاء. غري الدول من دولة __ عن
 على متاحة املشـــــــــــــــاركني وقائمة أخرى. ومنظمات حكومية غري ومنظمات دولية حكومية منظمات عن

 .http://ggim.un.org/ggim_committee.html التايل: ال نوان على اخلرباء للجنة الشبكي املوقع

 لدى اســـــــــــتشـــــــــــاري مبركز تتمتع ال اليت التالية، والكياانت احلكومية غري املنظمات لجنةال ودعت - 6
 للتصــــوير األمريكية اجلم ية :مراقب بصــــفة الدورة أعمال يف املشــــاركة إىل واالجتماعي االقتصــــادي اجمللس

 الفضـــائية، والســـياســـات القانون ومركز ؛Booz Allen Hamilton وشـــركة ب د؛ عن واالســـتشـــ ار املســـاحي
 وجام ة إبيرلندا؛ تشارلستو/دبلن، جام ة يف األعمال وكلية، Clinton Health Access Initiative ومبادرة

 Davacc Tech وشـــركة ؛DataWorld وشـــركة ؛ConsultingWhere شـــركةو  املتحدة؛ ابلوالايت كولومبيا،

Ltdشركةو  ؛ DigitalGlobeوشركة ؛ Esriومنظمة ؛ EuroGeographicsوإطار األوروبية؛ الفضاء ووكالة ؛ 
 ؛GeoTechVision وشـــــــــركة املكانية؛ اجلغرافية واالتصـــــــــاالت اإلعال  وســـــــــائ  منظمةو  املكانية؛ اجلغرافية

 دارةلإل االســتشــارية اخلدمات وشــركة ؛Global Innovations Holdings Inc وشــركة ؛GeoThings شــركةو 
 Health GeoLab وشـــركة ؛Group on Earth Observations منظمة وأمانة (؛GRMC) لمواردل لشـــاملةا

Collaborativeالوطنية، جيجو وجام ة اخلرائ ؛ لرســـــــــــم الدولية والرابطة للجيوديســـــــــــيا؛ الدولية والرابطة ؛ 
 Location ؛وشـــــــــــــــركة بلجيكا؛ لوفني، وجام ة ؛Kokusai Kogyo Co., Ltd وشـــــــــــــــركة كوراي؛  جبم ورية

International Ltd.وشــــركة ؛ Lynker Technologiesاملتحدة؛ ابلوالايت للمســــاحني، الوطنية واجلم ية ؛ 
 املفتوحة الفضـــائية األرضـــية اخلدمات احتاد ومنظمة ؛OceanWise وشـــركة أثينا؛ يف الوطنية التقنية واجلام ة

(Open Geospatial Consortium)م  دو  املتحدة؛ ابلوالايت أوريغون، والايت وجام ة ؛أوراكل شركةو  ؛ 
 وشــركة ؛Sen وشــركة ؛Riegl وشــركة ؛PASCO Corporation وشــركة ؛والتاريخ للجغرافيا األمريكية الدول

Spatial Visionنشـــــــــر دارو  املســـــــــتدامة؛ التنمية حلول وشـــــــــبكة ؛ Taylor & Francis Groupوشـــــــــركة ؛ 
Ter Haar Geoinnovationكريســــــــــــــيت  كوربو   وامليكانيكية، الزراعية لل لو  تكســــــــــــــا  جام ة وجام ة ؛ 
Texas A&M University ،وشـــــــــــــــركـــة )اســـــــــــــــتشـــــــــــــــــاري(؛ تراينور وتيم املتحـــدة؛ ابلوالايت TomTom؛ 

 مكســــــيكو؛ وجام ة أبســــــرتاليا، ملبورين، وجام ة املتحدة؛ ابلوالايت مني، وجام ة ؛Trimble مؤســــــســــــةو 
 لصــناعات ال املي واجمللس ؛Vital Wave ومؤســســة هبولندا؛ توينيت، وجام ة بكندا؛ نيوبرانســويك؛ وجام ة

  املكانية. اجلغرافية التكنولوجيا
 

 الواثئق - هاء 
 الشـــــبكي املوقع يف التاســـــ ة دورهتا يف اخلرباء جلنة على ُعرضـــــت اليت الواثئق على االطالع ميكن - 7

 .http://ggim.un.org/ggim_committee.html التايل: ال نوان على اخلرباء للجنة
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