النظام األساسي
للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية
قسم

تمهيد:
ترحب مبادرة األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية بإنشاء اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة
المعلومات الجغرافية المكانية باعتبارها أداة فعالة في توفير إضافة مهمة آللية عمل لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة
المعلومات الجغرافية المكانية .وتتشكل اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية من
الدول العربية األعضاء في منظمة األمم المتحدة .وستأخذ هذه اللجنة في اعتبارها أجندة العمل الدولية وأجندات عمل
اللجان اإلقليمية األخرى بهدف تعظيم التكامل فيما بينها وتفادي ازدواجية الجهد والعمل والتكاليف.
الفصل األول :قضايا عامة
المادة األولى :اسم اللجنة
اسم هذه اللجنة هو "اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية " ( وسيشاار إليهاا قحًاا
باسم "اللجنة العربية")
الفصل الثاني :األهداف واألغراض
المادة الثانية :الوالية والسلطات
 .1تم إنشاء اللجنة العربية وفًا للًرار رقم  111/4الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة
المعلومات الجغرافية المكانية ،المنعًدة في نيويورك في أغسطس 4114
 .2تؤدي اللجنة العربية وظيفتها حسب اإلطار العام للجان اإلقليمية المعتمدة من لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة
المعلومات الجغرافية المكانية ،وستًدم توصياتها وتًارير أعمالها إلى إدارة اإلحصاءات بااألمم المتحادة وإلاى
أمانة لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
المادة الثالثة  :تعريف إدارة المعلومات الجغرافية المكانية
تعرف المعلومات الجغرافية المكانية على أنها:
المعلومات عن الهيئات أو السمات التي يمكن اساتخدامها فاي اإلشاارة إلاى أمااكن محاددة ساواء تحات أو علاى أو فاو
األرض .
تعرف إدارة األعمال الجغرافية المكانية على أنها:
إدارة جميااأ أنااوام المعلومااات الجغرافيااة المكانيااة للوصااول إلااى صااياغة أفضاال للسياسااات وصااناعة الًاارار بمااا يلبااي
اقحتياجات اإلنسانية والتحديات الخاصة بالسالم واألمن والبيئة من خالل اقستفادة الًصوى من المعلومات الجغرافية
المكانيااة ،وتوظيااف تًنيااات المعلومااات الجغرافيااة المكانيااة  ،وتحسااين السياسااات الجغرافيااة المكانيااة  ،والترتيبااات
المؤسسية ،وتعزيز الًدرات والطاقات .
تعرف البيئة التحتية للبيانات الجغرافية المكانية للدول العربية على أنها:
مجموعة المعايي ر والسياساات  ،والبياناات الجغرافياة المكانياة ،والتًنياات والمصاادر المطلوباة إلنجاا انتاا  ،وجماأ،
وإدارة ،والنفاذ إلى ،وتوزيأ ،ومشاركة ،واستخدام البيانات الجغرافية المكانية بين الدول األعضاء في اللجنة العربية.
*عقدت لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية جلستها الرابعة في نيويورك في الفترة بيي السيادو والميام مي أغسيسو  ،2102وأقيرت القيرار
رقم  000/2الذي جاء فيه " تهنئ مجموعة الدول العربية على عملها التحضيري نحيو برنيامع عميل مكيترك ،وأقيرت نكياء اللجنية العربيية لخبيراء األميم المتحيدة إلدارة
المعلومات الجغرافية المكانية ،وأكارت لى أ اللجنة المؤقتة ستواصيل عملهيا فيي المسيتقبل المن يور ،ورحبيت بياإلعق عي عقيد االجتميا األول فيي مسلي ،2102

ودعت اللجنة العربية لتقديم تقاريرها بانت ام لى لجنية الخبيراء "ل لمدييد مي المعلوميات الرجياء الرجيو ليى التقريير الخيال بالجلسية الرابعية عليى صيفحة لجنية الخبيراء
على اإلنترنت http://ggim.un.org/ggim_committee.html

تعرف البيئة التحتية للبيانات الجغرافية المكانية للدول العربية على أنها:
مجموعة المعايير والسياساات  ،والبياناات الجغرافياة المكانياة ،والتًنياات والمصاادر المطلوباة إلنجاا انتاا  ،وجماأ،
وإدارة ،والنفاذ إلى ،وتوزيأ ،ومشاركة ،واستخدام البيانات الجغرافية المكانية بين الدول األعضاء في اللجنة العربية.
تعرف ما وراء البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية على أنها:
مجموعاة المعلوماات التاي تصا ف البياناات ،ويشامل ذلااك كيفياة الحصاول عليهاا وإيجادهاا ،وجودتهاا ،وبنياة تخزينهااا،
وماهي األشياء التي من الضروري توثيًها ،وإدماجها ،وعرضها ،وكيفية البحث عنها واستًصائها.
يعرف تكامل العمليات على أنه:
الحالة التي تشترك فيها نظم مختلفة في اآلليات أو البيانات .وفي سيا المعلومات الجغرافية المكانية ونظم المعلومات
الجغرافية ،ألن دقة التكامالت واإلشارات العرضية للمعلومات الرقمية والرياضية المرتبطة بها ،تعد في غاية األهمية
لعمل تحليل الًرار واتخاذه.
يعرف المعيار على أنه:
الوثيًااة التااي تًاار باإلجمااام وتواف ا عليهااا مؤسسااة معتاارف بهااا ،وهااي التااي تشااتمل علااى الًواعااد ،واإلرشااادات أو
خصائص األنشطة أو نتائجها ،من أجل اقشتراك وتكرار استخدامها ،بغرض الحصول على الدرجة المثلى من األداء
في موضوم معين.
المادة الرابعة :هدف عام
سااتتولى اللجنااة العربيااة تحديااد الموضااوعات اإلقليميااة ذات العالقااة بااإدارة المعلومااات الجغرافيااة المكانيااة وسااتتخذ
اإلجراءات الضرورية حيال هذه الموضوعات لتحًي أقصى فائادة اقتصاادية واجتماعياة ،وبيئياة ،تانجم عان اساتخدام
المعلومات الجغرافية بناء على المعارف المتوفرة لدى الدول األعضاء وتبادل الخبرات والتًنيات فيما بينهم بما يمكنهم
من وضأ البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بالدول العربية وتعزيز المبادرات الوطنية واإلسهام في
مناقشة لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية والمكانية.
المادة الخامسة :أهداف خاصة
 -1تحساين مسااتوى التنسااي والحاوار بااين الاادول األعضااء ماان جهااة وباين المنظمااات الدوليااة للمشااركة فااي التجااارب
والخبرات في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية ،وأفضل الممارسات ،وأحدث التًنيات في ذلك المجال.
-4وضأ إطار مشترك للمرجعية "الجيوديساية" الصاحيحة والمو ثاو بهاا فاي الادول العربياة ،ماأ التعااون الوثيا ماأ
المنظمات الدولية ذات العالقة إضافة إلى الدول األعضاء.
 -3تحسين امكانات الادول األعضااء فاي تطاوير ووضاأ سياساات اإلدارة الوطنياة للمعلوماات الجغرافياة المكانياة ،ماأ
األخذ في اقعتبار الحاجات واألولويات المختلفة للدول األعضاء باللجنة.
 -4وضأ اإلستراتيجيات واإلرشادات لدعم وتطوير مصدر معتمد للمعلوماات الجغرافياة المكانياة فاي كال دولاة عضاو
باللجنة العربية
 -5وضااأ ونشاار اإلطااار والترتيبااات المؤسسااية الالزمااة لتمكااين المنظمااات الوطنيااة فااي مجااال المعلومااات الجغرافيااة
المكانية بالدول األعضااء مان تطاوير وإنجااز قادر مان اقتفاا فاي نضاا المعلوماات الجغرافياة المكانياة ،ماأ احتارام
استًاللهم فيما يخص السياسات والًوانين المطبًة في تلك البلدان.
 -6تشجيأ تداخل اآلليات وتيسير استخدام وتباادل المعلوماات الجغرافياة المكانياة فاي الوقات المطلاوب فيماا باين الادول
األعضاء بخصوص األمور اإلقليمية والعالمية ،بما في ذلك إدارة الكوارث.
-7وضأ اقستراتيجيات واإلرشادات التي تنظم تدف  ،واكتشاف ،ونفاذ ،ودماا ،ونشار المعلوماات الجغرافياة المكانياة
للتعامل مأ التحديات العالمية الحالية ،مأ التركيز بشكل خااص علاى تًليال تعارض الادول األعضااء للتاأثر باالكوارث
وتعزيز طاقاتها في التعامل معها.
 -8اإلسهام في نشار ومراقباة المباادا والسياساات ،والوساائل العاماة ،ومعاايير البحاوث والتطاوير للخادمات والبياناات

الجغرافية المكانية لتحًي أهداف لجنة خبراء األمم المتحدة في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
المادة السادسة  :التنسيق مع المنظمات األخرى
كمااا تسااعى اللجنااة العربيااة إلرساااء عالقااات ونليااات للتعاااون مااأ بًيااة بااراما األماام المتحاادة ،وتفعياال مشاااركتها فااي
المؤتمرات ،والملتًيات واألنشطة التي ترعاها المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى.
الفصل الثالث  :تشكيل اللجنة العربية
المادة السابعة
 .1الدول الممثلة في اللجنة العربية هي تلك الدول من العالم العربي التاي تتمتاأ بعضاوية األمام المتحادة ،وتمثلهاا
المؤسسات المختصاة فاي المنطًاة حساب اتفاقهاا ماأ األمام المتحادة ،وساتعين تلاك المؤسساات ممثلاين لهاا فاي
اجتماعات اللجنة.
 .4إضافة إلى الدول المشار إلى تمثيلها في الفًرة السابًة ،فاإن جمياأ الادول األعضااء عليهاا أن تعاين لهاا مماثال
بديال يتمتأ بنفس صالحيات اتخاذ الًرار وليحل محل الممثل الدائم لتلك الدولاة عناد اللازوم ،بغارض حضاور
اقجتماعات.
المادة الثامنة :مهام األعضاء
 .1ينبغااي علااى األعضاااء الحاااليين أو ماان ينااوب عاانهم ،حساابما يًتضااي الحااال ،حضااور اقجتماعااات واتخاااذ
الخطوات الالزمة لنشر وتطوير األهاداف العاماة والخاصاة للجناة العربياة ،ويجاوز لهام بعاد موافًاة الارئيس،
تمثيل اللجنة العربية في مهام محددة مكلفين بها.
 .4يبلغ أعضاء اللجنة العربية األمانة بسير البنية التحتية للبيانات الجغرافية المكانية لبالدهم والجهود المتعلًة بها
مرة واحدة كل عام على األقل.
المادة التاسعة :مدة العضوية واستبدالها
لن تخضأ مدة ممثلي الدول األعضاء باللجنة العربية ألي قواعد ،أما اساتبدال عضاو أو ممثال باديل فسايتم مان جاناب
الدول األعضاء.
المادة العاشرة :اللجنة التنفيذية
 .1انتخبت اللجنة العربية من بين أعضائها (لجنة تنفيذية) مؤلفة من:
 رئيس نائبي رئيس األمين العام .4سيتم تعريف وإقرار الًواعد اإلجرائية في اقجتماعات التالية للجنة.
 .3فترة عمل اللجنة التنفيذية هي الفترة بين المؤتمرات التاي تعًادها اللجناة العربياة لخباراء األمام المتحادة إلدارة
المعلومااات الجغرافيااة المكانيااة ،وساايتم انتخاااب جميااأ أعضاااء اللجنااة ،منصاابا تلااو اآلخاار ،بتصااويت نصااف
األعضاء الحاضرين زائد صوت واحد.
 .4يجوز إعادة انتخاب الرئيس ونا ئبي الرئيس ،لكان ق يجاوز شاغل هاذا المنصاب ألكثار مان فتارتين متتاابعتين.
ويجوز لهم الترشح لتلك المناصب بعد مرور فترتين.
 .5في حالة غياب رئيس اللجنة التنفيذية غيابا دائما أو مؤقتا ،يتولى أحد النائبين مهام الرئيس حتى نهاياة الغيااب
المؤقات وفاي حالااة الغيااب الادائم ،إلااى أن يحاين اقجتماام التااالي للجناة العربياة لخبااراء األمام المتحاادة إلدارة

المعلومات الجغرافية المكانية حيث يتم انتخاب رئيس جديد.

المادة الحادية عشرة :وظائف وصالحيات اللجنة التنفيذية
وظائف وصالحيات اللجنة التنفيذية كالتالي:
 .1إقرار وتنسي ومراقبة برناما عمل اللجنة التنفيذية حسب المتف عليه من جانب اللجنة العربية لخباراء األمام
المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
 .4تخطاايط وإدارة األعمااال التااي تلتاازم بهااا اللجنااة العربيااة أمااام لجنااة خبااراء األماام المتحاادة إلدارة المعلومااات
الجغرافية المكانية بالتشاور مأ األمم المتحدة.
 .3مراقبة براما عمل وأنشطة مجموعات العمل التابعة للجنة العربية.
 .4تًديم التوصيات حول أهداف وأعمال وبراما عمل اللجنة العربية.
 .5اقترا الًضايا التي قاد تكاون فاي صاالح تطاوير البنياة التحتياة "الجيوديساية" العربياة بنااء علاى طلاب الادول
األعضاء ،وطرحها على اللجنة العربية.
 .6تًديم تًرير لألمم المتحدة حول حجم اإلنجاز في األعمال منذ نخر اجتمام للجنة العربية لخبراء األمم المتحادة
إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
 .7ضامان ماادى إساهام اإلدارة والتنسااي مااأ الهيئاات اإلقليميااة والدولياة بخصااوص تموياال المًترحاات فااي عماال
اللجنة العربية ،وكاذلك فا ي المباادرات ،والباراما ،والمشااريأ المرتبطاة بتطاوير البنياة التحتياة "الجيوديساية"
للدول األعضاء.
 .8طلب التًارير من الادول األعضااء مان خاالل رئايس اللجناة عان اجتماعاات اللجناة العربياة بفتارة ق تًال عان
ثمانية أسابيأ.
 .9إقرار الملخص السنوي للعرض على اللجنة العربية
 .11اتخاذ الًرارات في الجوانب اإلدارية للجنة العربية الدائمة وكذلك:
 إعااداد المطبوعااات التااي تشاامل األدلااة والنشاارات ومااواد التاادريب والدعايااة ،وكااذلك إدارة الموقااأ الرسااميللجنة العربية على اإلنترنت.
 توزيأ األورا على الدول األعضاء باللجنة العربية وغيرها من المنظمات ذات الصلة. .11تمثيل مصالح العالم العربي أمام المجتمأ الدولي إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية
 .14نشر إرشادات لجنة خبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الدول األعضاء في اللجنة.
 .13اقستفادة من الفارص فاي عارض العاروض التًديمياة علاى الجهاات ذات الصالة فاي الماؤتمرات وغيرهاا مان
اقجتماعات حول سير العمل باللجنة العربية ونتائجه.
 .14مراجعة وإقرار جميأ اقجتماعات التي تنظم أو تتم رعايتها نيابة عن اللجنة العربية.
المادة الثانية عشرة  :وظائف وصالحيات الرئيس
وظائف وصالحيات الرئيس كالتالي:
 .1تمثيل اللجنة العربية ولجنتها التنفيذية
 .4توجيه جميأ أنشطة اللجنة العربية وفًا لنظام عملهاا إضاافة لألنشاطة التاي قاد تكلاف بهاا اللجناة العربياة أثنااء
إجتماعتها.
 .3الدعوة لعًد إجتماعات اللجنة العربية واللجنة التنفيذية.
 .4ترأس إجتماعات اللجنة العربية واللجنة التنفيذية.
 .5اإلمتنام عن التصويت إل جتماعات اللجنة العربية ،لكن يجوز تعيين عضو من وفد بالده للتصويت نيابة عنه.
 .6ممارسة التصويت الحاسم في حالة تعادل األصوات في إجتماعات اللجنة التنفيذية.
 .7ضاامان اإللتاازام باألحكااام الًانونيااة المطبًااة أثناااء اإلجتماعااات ،وإعطاااء الحا فااي الحااديث ،وطاار الًضااايا
للتصويت ،وإعالن الًرارات.
 .8اإلقترا على اللجنة العربية ،أثناء سير المناقشاات ،وإغاال قائماة المتحادثين أو إغاال الحاوار  .كماا يجاوز
للرئيس إقترا وقف أو تعلي اإلجتمام ،ورفأ الحوار حول الموضوم قيد المناقشة.
 .9ترتيب التمويل المطلوب مأ الهيئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة حول عمل اللجنة العربية ولجنتهاا التنفيذياة

ومجموعات العمل ،وتطوير األعمال المرتبطة بأهداف اللجناة العربياة ،والادول األعضااء ،والادول المساتفيدة
من األعمال التي ترعاها اللجنة العربية.
 .11إعداد وتًديم التًارير الخاصة بمكتب الرئيس في إجتماعات اللجنة العربية

المادة الثالثة عشرة  :وظائف وصالحيات نائب الرئيس
وظائف وصالحيات نائب الرئيس كالتالي:
 .1النيابة عن الرئيس أثناء غيابه الدائم أو المؤقت وفًا ألحكام المادة العاشرة من هذه الالئحة.
 .4التعاون مأ الرئيس في مساعدة ودعم األنشطة المشار إليها في المادة الثانياة عشارة مان هاذه الالئحاة بطريًاة
منسًة.
 .3حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العربية التي يدعو لها.
 .4يجاوز أن ياتم التكليااف باألعماال الساالفة الااذكر مان قبال اللجنااة التنفيذياة شاريطة أن يكااون لهاا عالقاة مباشاارة
بأهداف اللجنة العربية.
المادة الرابعة عشرة :وظائف وصالحيات األمانة العامة
وظائف وصالحيات األمانة العامة كالتالي :
.1

إعداد محاضر اإلجتماعات وتًديمها للجنة التنفيذية أو للجنة العربية حسبما يلزم األمر

.4

عًد اقجتماعات وفًا ألحكام هذا النظام العام

.3

التأكد من اكتمال النصاب الًانوني في اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العربية

.4

الًيام بحصر األصوات وإبالغ النتيجة للرئيس

.5

الًيام –بموافًة الرئيس -بإعداد وتجميأ الوثائ التي سيتم تًديمها لألمم المتحدة

.6

إدارة وتشغيل الموقأ الرسمي للجنة العربية

.7

نشر قرارات اللجنة العربية على الموقأ  ،ومعها ملخص موجز عن سير العمل

.8

تحديث أدلة اللجنة العربية

.9

تنفيذ أعمال اقتصال التي قد يسندها اليها رئيس اللجنة التنفيذية

.11

تنظيم عملية توثي أعمال اللجنة التنفيذية واللجنة العربية

.11

تًديم طلبات إجتماعات اللجنة العربية

.14

إدارة الشئون اإلدارية للجنة العربية وفًا لما تراه اللجنة التنفيذية

.13

إعداد الملخص السنوي لكي تًره اللجنة العربية في إجتماعها

.14

استًبال وتوزيأ الوثائ والمراسالت التي ترسلها المنظمات الدولية واإلقليمية

.15

حضور إجتماعات اللجنة العربية واللجنة التنفيذية

.16

إعداد أجندات العمل ومادة اجتماعات اللجنة التتنفيذية واللجنة العربية وتوزيعها

.17

تنفيذ األعمال التي تسندها لها الجنة التنفيذية فيما يتعل بلجان العمل ،خاصة  ،ومتابعة أعمالها وبرامجها

.18

تسجيل سير الدول األعضاء في تنفيذ البنية التحتية الجيوديسية الخاصة بدولهم

.19

الًي ام بالواجبات األخرى التي قد تسند اليها من اللجنة التنفيذياة ،شاريطة أن يكاون لهاا عالقاة مباشارة بأهاداف
اللجنة العربية.

المادة الخامسة عشرة  :إجتماعات وعمل اللجنة التنفيذية
 .1تجتمأ اللجنة التنفيذية مرة واحدة على األقل في التاريخ والمكان الاذي تحادده غالبياة أعضاائها .وسايكون هاذا
اإلجتمام رسميا وصحيحا إذا كان الحضور فيه نصف األعضاء زائد واحد.
 .4يحضر رئيس اللجنة التنفيذية ونائباه هذه اإلجتماعات.
 .3يمكن لإلجتماعات أن تتم عبر مؤتمرات منً ولة بالصوت والصورة ( فيديو كاونفراس ) ،أو منًولاة بالصاوت
فًط ،أو ،في أي حالة  ،من خالل إستخدام تًنيات المعلومات واإلتصاقت األخارى المتاحاة بعاد أخاذ الموافًاة
المسبًة من األعضاء.
 .4قد تعًد اللجنة التنفيذية اجتماعات غير إعتيادية عند اللزوم بناء على طلب عضو واحد منها على األقل .
 .5يتم توجيه طلب اإلجتمام الغير اإلعتيادي كتابة إلى اللجناة التنفيذياة مان صااحب الادعوة إلياه ،علاى أن يحادد
األسباب الداعية إليه ،والمكان والزمان المًترحين لإلجتمام.
 .6ياادعو رئاايس اللجنااة لإلجتماعااات ماان خااالل األمانااة التااي سااتخطر األعضاااء باإلجتمااام المًتاار قباال موعااده
بثمانية أسابيأ على األقل ،على أن يشمل اإلعالن عن اإلجتماام معلوماات عان الهادف مناه ،ومكاناه ،وتااريخ
انعًاده وجدول أعماله المًتر .
المادة السادسة عشرة  :مجموعات العمل
 .1يااتم إنشاااء لجااان العماال عناادما تاارى اللجنااة التنفيذيااة ضاارورة لااذلك ،علااى أن يؤخااذ باقعتبااار الًاارارات التااي
اتخذتها اللجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلوماات الجغرافياة المكانياة فاي اجتماعهاا السااب حتاى
تطور وتحً أهداف اللجنة العربية.
 .4تنفذ مجموعات العمل المشاريأ أو المهام التي تكلفها بها اللجنة العربية أو اللجنة التنفيذية في المجااقت التاي
تراها ذات أهمية.
 .3تتألف مجموعات العمل من منس مسئول عان المجموعاة تعيناه اللجناة التنفيذياة وعادد مان المتخصصاين فاي
المجال الخاص بلجنة العمل ،تعينهم اللجنة التنفيذية بناء على المًترحات التي يًدمها منس لجنة العمل.
 .4تًدم لجان العمل تًريرا مارة واحادة علاى األقال فاي السانة ،للجناة العربياة حاول ساير أعمالهاا ماأ التوصايات
المالئمة للنظر فيها ،مالم تطرأ فواصل متعددة تتطلب استعراض انجازات أهداف محددة.
 .5يعين منسًو لجان العمل أشخاصا مسئولين عن األعمال الرئيسية في برناما العمال  ،وهام بادورهم سايًدمون
تًاريرا عن أعمالهم ونتائجها.
 .6يعد المنسًون خطة العمل لمجموعة العمل المسئولين عنها ،ويشمل ذلك تحديد الغايات ،واألهداف ،والجاداول
الزمنية ،وسيعملون بمعرفة اللجنة .كما ستشمل خطة العمل أهداف يمكن تحًيًهاا وغاياات يمكان إنجازهاا فاي
إطار زمني معًول.
 .7بعد إنشاء مجموعات العمل ،قبد أن يشمل جدول أعمال جميأ اقجتماعات على فًرة تخاص ساير وانجاازات
المجموعات.
المادة السابعة عشرة  :مهام وصالحيات منسقي مجموعات العمل كالتالي:
 .1تنسي مجموعات العمل التي تشكلها اللجنة التنفيذية.
 .4تنظيم لجان العمل وتحديد برامجها التشغيلية وتحديد المهام لها.
 .3متابعة األعمال المنوطة بمجموعات العمل وإعداد أو جمأ التًارير المعدة عان الحااقت ،وتًاديمها للنظار مان

قبل اللجنة التنفيذية من خالل األمانة.
 .4نشر تلك التًارير ونتائجها وسير ومتابعة األعمال لكل مجموعات العمل على الموقأ الرسامي للجناة التنفيذياة
على اإلنترنت.

الفصل الرابع  :إجتماعات اللجنة العربية
المادة الثامنة عشرة  :عقد اإلجتماعات
 .1تعًد اللجنة العربية بحضور أعضائها مرة واحدة كل سنة على األقل.وفي السنة التي تعًد فيهاا لجناة خباراء األمام
المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانياة إجتماعهاا ،تجتماأ مجموعاة اللجناة العربياة فاي نفاس الوقات وبانفس
التاريخ وبنفس المكان.
 .4بالنسبة إلجتماعات اللجنة العربية المتزامنة مأ إجتماعات لجنة خبراء األمم المتحادة إلدارة المعلوماات الجغرافياة
المكانية :
 سيكون اإلجتمام في صورة مؤتمر به أورا مًدمة ومدعوة إضافة لمناقشة الًضاايا التاي تهام اللجناة العربياةمن حيث البراما والتًارير.
 يجوز أن يشتمل الحضور على وفود الدول األعضاء التي يرأسها العضو الحالي أو من ينوب عنه. اللجنة التنفيذية ،جنبا إلى جنب مأ الدولة العضو المضيفة ،مسئولة عن إعداد جدول أعمال المؤتمر. تنس اللجنة التنفيذية مأ األمم المتحدة فيما يخص الدعم اإلداري ،بما في ذلك إصدار الدعوات ،أجنادة العمال،توفير خدمات الترجمة ونشر سير أعمال المؤتمر على الموقأ الرسمي للجنة العربية.
 بعااض جلسااات اللجنااة العربيااة لخبااراء األماام المتحاادة إلدارة المعلومااات الجغرافيااة المكانيااة يمكاان أن تجااريباعتبارها جزءا مهما من إجتمام اللجنة العربية  ،طالما كانت مرتبطة بالموضوم المحدد للجنة العربية.
 .1على األقل إدرا البنود التالية في جدول األعمال :
(أ) تًرير تعده اللجنة التنفيذية يشمل اإلنجازات التاي تمات فاي الفتارة مناذ نخار ماؤتمر ،وبرنااما العمال للسانوات
التاليااة متزامنااا مااأ الاادورة المخطااط لهااا إلجتماعااات اللجنااة العربيااة لخبااراء األماام المتحاادة إلدارة المعلومااات
الجغرافية المكانية.
(ب) العروض التًديمية الفنية التي يًدمها األعضاء والضيوف.
(ت) التًارير الوطنية التي تًدمها الدول المشاركة.
(ث) التًارير التنفيذية من مجموعات العمل المشكلة.
( ) سير ونتائا "الًارارات التنفيذياة" باإلشاارة إلاى أخار إجتماام للجناة العربياة لخباراء األمام المتحادة للمعلوماات
الجغرافية المكانية.
 .3بالنسبة إلجتماعات اللجنة العربية المنعًدة في الفترة بين اإلجتماعات السنوية للجنة العربية لخبراء األمم المتحادة
للمعلومات الجغرافية المكانية :
 .4يأخذ اإلجتمام شكل لجنة تركز على خطط العمل والًضايا الفنية.
 .3الحضور مًصور على أعضاء اللجنة وعدد محدود من المستشارين الفنيين الذين يتم توجيه الدعوة لهم.
 .4تضأ اللجنة التنفيذية جدول األعمال الخاص باجتماعات اللجنة العربية ،جنبا إلى جنب مأ الدول المضيفة ،ثام
يًر ذلك الجدول من اللجنة العربية.
 .5تتحمل الدولة المضيفة الدعم اإلداري  ،بما في ذلك خدمات الترجمة كلما لزم األمر
 .6على األقل ينبغي إدرا البنود التالية في جدول أعمال كل إجتمام من إجتماعات اللجنة العربية
(أ) تًرير تعده اللجنة التنفيذية يشتمل على اإلنجازات التي تمت في الفترة منذ نخار إجتماام للجناة وبرنااما عمال
يغطي الفترة الًادمة.
(ب) جلسات مجموعات العمل المشكلة.
(جـ) التًارير الفنية وسير عمل مجموعات العمل.
(د) تًرير لألمانة حول الموارد المالية إن وجدت.
 .4يجوز عًد إجتماعات اللجنة العربية بشكل متزامن مأ غيرها من اإلجتماعات التي تعالا موضوعات مشابهة كلما

كان ذلك مناسبا وممكنا للتنسي مأ منظمي تلك اإلجتماعات.
 .5إجتماعات اللجنة العربية ليست للعامة لكن يجوز للضيوف الحضور حسب المادة رقم  19من هذه الالئحة
 .6عنااد الضاارورة وفااي حاااقت إسااتثنائية يجااوز إجااراء إجتماعااات اللجنااة العربيااة علااى اإلنترناات باسااتخدام تًنيااات
المعلومات مثل المؤتمرات بالصوت ،أو بالصوت والصورة أو غير ذلك من الوسائل.
 .7أي مسألة إجرائية تثار في إجتماعات اللجنة ،ولم تغطها هذه الالئحة يتم حسمها وفًا للًواعد المطبًاة علاى اللجناة
العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
المادة التاسعة عشرة :الدعوة لإلجتماعات
يوجه الرئيس الدعوة إلجتماعات اللجنة العربياة  ،أو األماناة بنااء علاى تعليماات مان الارئيس  ،الاذي سيرسال اشاعارا
باإلجتمام المًتر قبل موعده بأربعة شاهور علاى األقال وسيشاتمل هاذا اإلشاعار علاى الغارض مان اإلجتماام ومكاناه
وتاريخه.
المادة العشرون :المستشارون والمراقبون في اإلجتماعات
 .1يجوز للجنة العربية بموافًة مسبًة أن تدعو نخارين مثال المستشاارين والخباراء ،والفنياين ،والمتخصصاين أو
المراقبين ،لحضاور إجتماعاتهاا إذا رأت أن ذلاك يارتبط بأدائهاا لوظيفتهاا وأهادافها .وساتتولى اللجناة التنفيذياة
توجيه تلك الدعوة.
 .4يجوز لهؤقء الضايوف المشااركة فاي اإلجتماعاات  ،لكان ق يحا لهام التصاويت .ويجاوز لهام تًاديم عاروض
تًديمية حول الموضوعات المهمة التي لها عالقاة بالبنياة التحتياة للمعلوماات الجغرافياة المكانياة حيثماا وأينماا
كان من الممكن إدراجها في جدول األعمال.
 .3تزود األمانة ،بناء على تعليماات الارئيس  ،المستشاارين والماراقبين بإشاعار كتاابي يشاتمل علاى الغارض مان
إجتمام اللجنة العربية ومكانه وتاريخه وجدول أعماله قبل تاريخه بشهرين على األقل.
المادة الواحد والعشرون :النصاب القانوني لإلجتماعات
تنعًد إجتماعات اللجنة العربية بحضور نصف أعضاءها زائد عضو واحد على األقل.
المادة الثانية والعشرون :استبدال عضو باإلجتماعات
يجوز لعضو اللجنة التنفيذية على مسئوليته ،أن يعين بديال عنه لحضاور إجتماام اللجناة التنفيذياة ،بينماا يجاوز لعضاو
اللجنة العربية على مسئوليته أن يعين بديال لاه فاي حضاور إجتماام اللجناة العربياة  ،علاى أن يتمتاأ الباديل باالخبرات
والمعارف المتوفرة في العضو األصلي.
المادة الثالثة والعشرون :قرار سير يوم اإلجتماعات
 .1ياتم إقارار ساير أعماال الياوم مان خاالل التصاويت برفااأ األيادي ،وهاو ماا يمثال أغلبياة بسايطة مان األعضاااء
الحاضرين إلجتمام اللجنة العربية.
 .4في حالة تعادل األصوات  ،يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
 .3ق يح للمستشارين والمراقبين المدعوين من قبل اللجنة التنفيذية المشاركة في التصويت.
المادة الرابعة والعشرون  :قائمة المتحدثين
 .1للرئيس ،من خالل األمانة ،سلطة التحكم في قائمة المتحدثين  ،واإلقترا على اللجنة العربية بإغال هذه
الًائمة أو إغال الحوار حول موضوم مطرو للنًاش وأن يطلب من المتحدث العودة إلى الموضوم
األصلي إذا كانت مداخلته ق تتعل بالموضوم المطرو .
 .4ق يجوز ألي عضو التحدث أمام اللجنة العربية دون الحصول على موافًة مسبًة من الرئيس الذي سيسمح له
بالتحدث حسب الترتيب المطلوب.
المادة الخامسة والعشرون :اللغة المستخدمة

 .1اللغة المستخدمة في إجتماعات اللجنة العربية واللجنة التنفيذية هي اللغة العربية ،وسيوفر البلد المضيف خدمات
الترجمة الفورية لإلنجليزية كلما أمكن ذلك.
 .4في حالة تحدث أي ضيف ،حسبما ورد في المادة رقم  ، 41بلغة غير اللغة العربية يًوم وفد بالده بتًديم الترجمة
إلى لغة واحدة على األقل من اللغات الرسمية بصورة شفهية ومكتوبة معا.
المادة السادسة والعشرون :التصويت
 .1هناك نوعان من التصويت يعمل بهما على قدم المساواة  .التصويت من داخل اإلجتمام والتصويت من
خار اإلجتمام.
 .7يجرى التصويت من داخل اإلجتمام من خالل التواجد الفعلي لألعضاء في اإلجتماعات.
 .8يجرى التصويت من خار اإلجتمام من مسافة بعيدة سواء بالتصويت الرسمي كتابة أو "بالفيديو كونفرس"
أو بالربيد اإللكتروني أو باستخدام الموقأ الرسمي للجنة العربية على اإلنترنت ،ويجوز تطبيًه على أي بند
تريد اللجنة العربية أخذ قرار فيه.
 .4ستبذل اللجنة العربية كل ما لديها من جهد لضمان أن الًرارات التي يتم إتخاذها في إجتماعتها هي باإلجمام
العام.
 .3لكل دولة مشاركة في اللجنة العربية صوت واحد فًط وستكون قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة لألعضاء
الحضور والمصوتين ،بإستثناء الحاقت التي ينص على خالف ذلك في هذه الالئحة.
 .4في إجتماعات اللجنة العربية يجرى التصويت برفأ األيدي أو التصويت اإلسمي حسب طلب األعضاء
وستًوم األمانة بعد األصوات وإبالغ الرئيس بالنتيجة فورا ،وهو الذي سيعلنها على األعضاء الحاضرين.
 .5إذا كان التصويت مًسوما بين خيارات مختلفة ثالثة أو أكثر يعاد التصويت من جديد على الخيارين الذين
حصال على أعلى األصوات.
 .6إذا حدث تعادل في األصوات على أمر بخالف اإلنتخاب  ،فيجوز للرئيس استخدام صوته كصوت مرجح .
أما إذا إمتنأ الرئيس عن التصويت فإن الموضوم المطرو للنًاش يعتبر مرفوضا.
 .7في حالة التصويت من خار اإلجتمام يتطلب األمر موافًة نصف عدد األعضاء الموجودين في اللجنة
العربية زائد واحد على األقل ،وستتخذ األمانة اإلجراءات المالئمة إلبالغ اللجنة بالًرار في أسرم وقت
ممكن.
 .8عند إقرار أو رفض اقترا أو تعديل ،يجوز عدم نظره من جديد مالم تًرر اللجنة العربية خالف ذلك بناء
على أغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين.
 .9لألمانة سلطة تحديد حد زمني أقصى للرد بعد المشاورات التي تجري على اإلنترنت ،على المًترحات أو
التعديالت المطروحة للموافًة عليها .وإذا لم تحدث إستجابة أثناء الفترة الزمنية المحددة يتم إقرار اإلقترا أو
التعديل .
المادة السابعة والعشرون  :إنتخابات اللجنة العربية
 .1أثناء اجتماعات اللجنة العربية التي يجري فيها انتخاب أصحاب السلطات يطلب الرئيس من األعضاء ترشايح
مرشحين للمناصب المختلفة ،على أن تًوم األمانة بتسجيلها فور إعطائها لعضونخر.
 .4بعدها يدير الرئيس جلسة اإلنتخاب بمساعدة األمانة و يعلن النتيجة النهائية يتًلد بعدها مباشرة من تم انتخابهم
مناصبهم .
 .3ينبغي إلنتخاب المرشح أن يحصل على أصوات نصف األعضاء الحاضرين زائد واحد ممن يمثلون النصاب
الًانوني .
 .4أذا حدث في عملية اإلنتخاب أن يعجز أي من المرشحين في الحصول على األغلبياة المطلوباة مان التصاويت

األول يلاازم إعااادة التصااويت علااى أن يك اون محصااورا بااين المرشااحين اللااذين حصااال علااى أعلااى رقاام ماان
األصوات في التصويت األول.
المادة الثامنة والعشرون  :سجل االجتماعات
تًوم األمانة بتسجيل و عرض أعمال اجتماعات اللجنة العربية على أن يكون هذا األمر علنيا .

الفصل الخامس  :التمويل و اإلنفاق
المادة التاسعة و العشرون  :تكاليف المشاركة
 .1يحبذ أن يتحمل األعضاء التكاليف المرتبطة بسفرهم من بالدهم و غير ذلك مان التكااليف المطلوباة للمشااركة
في إجتماعات اللجنة العربية أو إجتماعات اللجنة التفيذية أو مجموعات العمل .
 .4يتحماال الضاايوف الااذين يحضاارون إجتماعااات اللجنااة العربيااة بصاافتهم مستشااارين  ،و خبااراء  ،و فنيااين ،
ومتخصصين أو مراقبين التكاليف المرتبطة بإنتًالهم وغير ذلك من النفًات .
المادة الثالثون  :اإلدراة المالية
 .1اللجناة العربياة منظمااة غيار ربحياة  ،لكنهااا تتطلاب تماويال ألعمالهااا  .لاذلك يجاوز للجنااة التنفيذياة أو أعضاااء
اللجنة العربية اإلستعانة بمساهمات من رعاة  ،و  /أو مصادر تمويل و تعاون دولي بهدف تأمين المصاادر و
الدعم المالي المطلوب .
 .4يشجأ األعضاء طر مًترحات المشاريأ الوطنية كي تتًدم للحصول على مصادر تمويل ممكنة بهدف توفير
مصادر مالية لألعمال غير اإلدارية و ستكون الشروط و األحكام وفًا لإلطار التنظيماي لكال بلاد يشاارك مناه
مؤسسات تمويل  .و في حالة الضرورة يجوز للجنة العربية  ،من خالل اللجنة التنفيذية  ،إصدار وثيًة لدعم
المشروم شريطة أن يكون المشروم متوافًا مأ اهداف اللجنة العربية .
 .3في حالة قيام اللجنة العربية بطر مًتر لمشروم دولي ينبغي ان تخضأ الشروط و اقحكاام لموافًاة اللجناة
التنفيذية .
 اإلشراف على هذه المشاريأ مسئولية اللجنة التنفيذياة  .كماا ان مخصصاات الميزانياة و إعاادة تخصايص تلاكالمخصصات هي مسئولية اللجنة التنفيذية.
يجوز للجنة التنفيذية في أي وقت أن تطلب من المنساوبين المسائولين عان المشاروم تًاديم تًاارير عان ساير
هذه المشروعات ( مالية أو غير مالية ) .
 .4تتحماال الدولااة المضاايفة التكاااليف اإلداريااة الداخليااة و اللوجسااتية الناجمااة عاان عًااد إجتماعااات اللجنااة العربيااة
واللجنة التنفيذية .
 .5تمول الدول األعضاء المصاريف اإلدارية للجنة العربية و اللجنة التنفيذية في مراكزها الرئيسية .
 .6اللجنة التنفيذياة  ،مان خاالل األماناة  ،مسائولة عان إدارة المباالغ التاي تجمعهاا اللجناة العربياة  .و تارتبط هاذه
الوظيفة تماما ب إدارة النفًات مأ المؤسسات أو الهيئات التي تًوم بالتمويل .
و رغم ذلك فليس بالضرورة أن تتولى اللجنة التنفيذية بشكل مباشر إدارة هذه المبالغ  ،و دفأ المستحًات  ،أو
إعداد الوثائ المالية .
الفصل السادس
المادة الواحدة و الثالثون  :صحة و تعديل هذا النظام العام
 .1تسري فعالية هذا النظام العام و تعديالته من تاريخ إقراره.
 .4يجوز تعديل هذا النظام العام في اي إجتمام للجنة العربية بإقرار ثلثي اصوات األعضاء.

 .3اي إقترا بتعديل هذا النظام العام يرسل فاي موعاده المناساب للجناة التنفيذياة مان خاالل األماناة إلدراجاه فاي
جدول أعمال اليوم .
 .4يوقأ علاى اإلقتارا بتعاديل هاذا النظاام العاام الطارف أو األطاراف المًترحاة بالتعاديل علاى أن يصاحب ذلاك
مبررات و مذكرة تفسيرية .
 .5تتولى األمانة توزيأ اإلقترا على أعضاء اللجنة التنفيذية و اللجنة العربية لإلحاطة .

المادة الثانية والثالثون  :حل اللجنة العربية
 .1يجوز حل اللجنة العربية بتصويت ثلثي أعضاءها في اي من إجتماعتها و يتم إبالغ هذا الًرار فورا لألمم
المتحدة قبل موعد اإلجتمام التالي للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية .
 .4في حالة حل اللجنة العربية  ،يعود اي مصدر مادي موجود بعد بيأ كل أصولها و سداد إلتزاماتها الى مصدر
/أو مصادر التمويل و تحويله إن أمكن للدول األعضاء بالطريًة و المبلغ الذي تحدده اللجنة التنفيذية .
المادة الثالثة و الثالثون  :مقر اللجنة العربية
المًر الرئيسي للجنة العربية و اللجنة التنفيذية في البلد الذي يمثله الرئيس ما لم تًرر اللجنة العربية
خالف ذلك.

