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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) since the last report presented to the Eighth Session of United Nations Committee
of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), held in New York
in August 2018.

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 Section4.

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.

UN-GGIM: Arab States Report

Page-2

9th UN-GGIM Session, August-2019

UN-GGIM: Arab States
United Nations Committee of Experts on
Global Geospatial Information Management for Arab States

4. Activities
The following table for the activities of UN-GGIM: AS during the aforementioned period:
Activity

Date

8th session of UN-GGIM Side meeting
Workshop on finalizing the
implementation of the Arab States
GeoPortal
6th UN-GGIM: Arab States Plenary
UN-GGIM: Arab States Working Groups
meetings

Location

Aug - 2018

New York, USA

Dec – 2018

Riyadh, Saudi Arabia

Feb – 2019

Jeddah, Saudi Arabia

Feb – 2019

Jeddah, Saudi Arabia

Feb – 2019

Jeddah, Saudi Arabia

Workshop on “Legal and Policy
Frameworks for the Management of
Geospatial Information”

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

4.1.

8th session of UN-GGIM Side Meeting – New York 2018

1. The main objective of this meeting was to review the activities of the Regional
Committee since the last side meeting held during the 7 th session of UNGGIM in
August 2017. The second main agenda items was to discuss the preparations on
holding the 6th plenary meeting of the Regional Committee in Kingdom of Saudi Arabia
in February 2019. Activities of the working groups was also reviewed. The report
of the meeting is present in Annex-1.
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4.2.

Workshop on finalizing the implementation of the Arab States
GeoPortal

2. Per the agreement reached in the Oman Plenary Meeting in February 2018, the host
of the UNGGIM Arab States Geoportal (Saudi Arabia) and the content manager
(Tunisia) conducted a workshop to finalize the technical design and implementation
of the Arab States GeoPortal in September 2018 in Riyadh. This workshop was hosted
by Saudi Arabia. The main achievement of the workshop was an agreement on the
technical details of the GeoPortal as well as operation of the first version of the
GeoPortal. Details of the workshop are presented in Annex – 2.

4.3.

UN-GGIM: Arab States Sixth Plenary Meeting – Jeddah 2019

3. The sixth meeting of member states was held in Jeddah, Saudi Arabia from 18th to 20th
February 2019. It was attended by fifty-seven representatives of the following
fourteen Arab countries: People’s Democratic Republic of Algeria, Kingdom
of Bahrain, Arab Republic of Egypt, State of Kuwait, Kingdom of Jordan, Lebanese
Republic, Kingdom of Morocco, Sultanate of Oman, State of Palestine, Kingdom of
Saudi Arabia, Republic of Sudan, Republic of Tunisia, State of Libya and United Arab
Emirates.
It was also attended by a representatives of Gulf Cooperation Council, Co-Chairs UNGGIM, Chair UN-GGIM Europe, UN-GGIM Secretariat, United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia (ESCWA), and international experts.
The Kingdom of Saudi Arabia’s General Commission for Survey (GCS) hosted as well
as organized this plenary, in collaboration with the UN-GGIM Arab States secretariat.
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4. The main objective of this Plenary was to further the development of a general
framework for the member states to support the future program for all the WGs so
as to facilitate the obtainment of the expected deliverables from this body.
5. A session was conducted to present the Integrated geospatial information framework,
and how the United Nations endorse framework that was developed in collaboration
between the United Nations and the World Bank, originally to provide a basis and
guide for lower to middle income countries to reference when developing and
strengthening their national and sub-national arrangements in geospatial information
management and related infrastructures.
6. Each of the four UN-GGIM: Arab States Working Groups (WGs) organized workshops
during this plenary that were attended by the invited subject matter experts. The
experts advised the working groups on matters pertaining to their respective areas of
focus in the form of presentations, discussions and analysis. Additionally, there were
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sessions where the participants shared their experiences in the field of geospatial
information management.
7. A detailed report about the Plenary is present in Annex-3.
8. The following are the recommendations agreed to at the end of the 6 th plenary
meeting:
a. The election of the Kingdom of Saudi Arabia for the Chairman and Secretariat
of the UN-GGIM: Arab States. The election of the People's Democratic
Republic of Algeria and the Hashemite Kingdom of Jordan as the two ViceChairs.
b. The election of the Kingdom of Morocco as the Chair the Working Group – 1
(Institutional Arrangements, Legal, Policy, Awareness, and Capacity Building)
for the term, and the election of United Arab Emirates and the Republic of
Sudan as the two Vice-Chairs.
c. The election of the Republic of Tunisia as the Chair of Working Group – 2
(Fundamental Data and Geospatial Standards) for the next term, and the
election of the State of Qatar and the Kingdom of Morocco as the two ViceChairs.
d. The election of the People's Democratic Republic of Algeria as the Chair of
Working Group – 3 (Geodetic Reference Frame) for the next session, and the
election of the Kingdom of Saudi Arabia and the Lebanese Republic as the two
Vice-Chairs.
e. The election of the Sultanate of Oman as the Chair of Working Group – 4
(Integration of Geospatial and Statistical Information) for the next term, and
the election of the Arab Republic of Egypt and the State of Kuwait as the two
Vice-Chairs.
f. Urged all member states to participate in the ARABREF Geodetic Reference
Frame according to the operational plan presented by the representative of
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the People's Democratic Republic of Algeria, Chairman of the Working Group
– 3.
g. Urged all Arab Member States to participate in the Arab States GeoPortal in
accordance with the plan presented by the representative of the Republic of
Tunisia, the Chairman of the Working Group – 2.
h. Support the work plan of the second phase of Working Group – 4 (Integration
of Geospatial and Statistical Information), and urged member states to meet
their requirements.
i.

Delegate the representative of the Arab Republic of Egypt to coordinate with
ESCWA for the conducting workshops on capacity building of geospatial
information for members of the UNGGIM Arab States.

j.

The Chair of Working Group shall submit a report on the progress of the
Working Group to the Secretariat before the end of May 2019, to submit the
annual report of the Arab Committee to the ninth meeting of the UNGGIM.

k. Urged members of the UNGGIM Arab States to communicate with their
permanent country delegations at the United Nations to facilitate their
attendance of the 9th UNGGIM meeting in New York.
l.

The seventh plenary meeting of the UNGGIM Arab States will be hosted by the
People's Democratic Republic of Algeria during 17-19 February 2020.

4.4.

UN-GGIM: Arab States Working Groups meetings – Saudi Arabia
2019

During the sixth meeting, working groups have a side meeting, the meeting details as
follow:

4.4.1. Meeting of WG1 (Institutional Arrangements, Legal, Policy, Awareness, and
Capacity Building)
Saudi Arabia – February 2019: Meetings for WG1 were conducted during the Sixth UNGGIM: Arab States meeting held in Jeddah in Feb – 2019. The Chair of the working group
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(United Arab Emirates) presented the results of the questionnaire to find out the current
situation of the four component: Institutional Arrangements, Legal, Policy, Awareness,
and Capacity Building for the Arab States countries. For more information, please see
Annex4.

4.4.2. Meeting of WG2 (Fundamental Data and Geospatial Standards)
Saudi Arabia – February 2019: The meetings for WG2 were conducted during the sixth
UN-GGIM: Arab States meeting held in Jeddah in Feb – 2019, the first version of the Arab
States Geoportal was launched, and four countries shared the main roads network as first
theme for the geoportal. Member States were urged to participate actively in the future.
For more information, please see Annex5.

4.4.3. Meeting of WG3 (Geodetic Reference Frame)
Saudi Arabia – February 2019: Meetings for WG3 were conducted during the sixth UNGGIM: Arab States meeting held in Jeddah in Feb – 2019.
The latest update presented for the Arab Geodetic Reference frame Project. And the
participation of Saudi Arabia on behalf of the UN-GGIM Arab States in the meetings of
Subcommittee of Geodesy held in the United Nations World Geospatial Information
Congress – Deqing, China 2018. For more information, please see Annex6.

4.4.4. Meetings of WG4 (Integration of Geospatial and Statistical Information)
Saudi Arabia – February 2019: Meetings for WG4 were conducted during the sixth UNGGIM: Arab States meeting held in Jeddah in Feb – 2019. Presentation of the stages of
working in the work plan for the work group and reviewing the participation of Oman and
Kuwait on behalf of the Arab States countries in the meetings of United Nations Expert
Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information held in the United
Nations World Geospatial Information Congress – Deqing, China

2018. For more

information, please see Annex7.
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4.5.

Workshop on “Legal and Policy Frameworks for the Management of
Geospatial Information” – Saudi Arabia 2019

Saudi Arabia – February 2019: This UN-GGIM: Arab States workshop is a regional
peer-to-peer learning event over two days aiming to raise awareness, introduce and
inform participants from the Arab States region on concepts and practical approaches
which the participants should find helpful in their normal work. The workshop will be
participatory, where the participants are expected to be active; engage in discussions
and to interact with one another.
The goal of this Workshop is to make both providers and consumers of geospatial
information at the national and local levels better aware and informed on how a
country’s legal and policy framework impact geospatial information management and
to improve the understanding of participants in addressing legal and policy
considerations in geospatial information management.
The workshop will be designed to offer peer-to-peer engagement, networking and
learning opportunities that, hopefully, can lead to co-operation that go well beyond
the conclusion of this workshop.
Objectives
The main objectives of the workshop are (a) To raise awareness on how an evolving legal and regulatory environment
concerning geospatial information will impact the availability, accessibility and
application of geospatial information; and
(b) To afford professionals within the geospatial information community who do not
have legal training a better understanding of legal and policy considerations
concerning geospatial information management.
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5. Next Plenary Meeting
The People's Democratic Republic of Algeria took the initiative to host the Seventh meeting of
the Arab Committee of Experts of the United Nations for the Management of Geographical
Information during February 2020.

6. Conclusion
The period since the submission of the last report in August 2018 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. The first
version of the Arab Geo-Portal and Arabic Data Dictionary are now online and a number of the
member states have started to share their data. It is anticipated that more steps that are concrete
would be taken in the field of Geospatial Information Management in the coming period.
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Annex – 1: Meeting Notes of the 8th session of UN-GGIM Side meeting in New York,
August 2018 (Arabic)
Annex – 2: Notes of the Workshop on finalizing the implementation of the Arab States
GeoPortal in Riyadh, December 2018 (Arabic)
Annex – 3: Meeting Notes of the Sixth UN-GGIM: Arab States Meeting in Jeddah, February
2019 (Arabic)
Annex – 4: WG1 Progress Report (Arabic)
Annex – 5: WG2 Progress Report (Arabic)
Annex – 6: WG3 Progress Report (Arabic)
Annex – 7: WG4 Progress Report (Arabic)
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Annex – 1: Meeting Notes of the session of UN-GGIM Arab States Side meeting,
held during the 8th session of UNGGIM in New York, August 2017
(Arabic)
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تكسٜس اجتُاع
ايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
خالٍ االجتُاع ايجأَ
يًجٓ ١خرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل١ٝ
ْٜٛٛٝزى  ،ايٛالٜات املتخد ٠االَسٜه١ٝ
 1اغططظ ّ 2018

غهس ٚتكدٜس
ْتكدّ خبايص ايػهس ٚايتكدٜس يهٌ َٔ ضاِٖ يف إعداد ٖرا ايتكسٜس عٔ االجتُاع
اجلاْيب يًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
املٓعكد بتازٜذ  ،ّ2018/8/1خالٍ االجتُاع ايطابع يًجٓ ١خرباء األَِ املتخد ٠إلداز٠
املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل ١ٝيف ْٜٛٛٝزى  ،ايٛالٜات املتخد ٠األَسٜه.١ٝ

األَاْ ١ايعاَ١
ايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
ايسٜاض ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
ايربٜد االيهرتunggimas@gcs.gov.sa: ْٞٚ
املٛقع االيهرتhttp://www.un-ggim-as.org: ْٞٚ

مقدمة
أٍداف اإلجتناع
استعزاض سري العنل باللجية العزبية وفزق العنل ميذ االجتناع الشااب للجياة
خرباء األمه املتحدة إلدارة املعلومات اجلغزافياة امللاىياة العاملياة غ أ شاسص
1027و ،وكاااذلم ميا ااااة االساااتعدادات ل جتنااااع الشاااادض للجياااة العزبياااة
والذي سيعقد مبايئة اهلل تعالي غ املنللة العزبية الشعودية فربايز 1029و.
احلضور
حضااااز االجتناااااع ( )17مااااااركا مااااً ( )20دول عزبيااااة ٍااااي اجلنَوريااااة
اجلزائزية الدميقزاطية الاعبية  ،مجَورياة مراز العزبياة ،املنللاة األردىياة
اهلامشية ،دولاة اللويا  ،ممللاة املغاز  ،سالسية عنااٌ ،دولاة فلشاس،،
دولة ساز ،املنللاة العزبياة الشاعودية ،االماارات العزبياة املتحادة ،واملزكاز
االحرااائي لاادول دللااص التعاااوٌ لاادول اخللاايم العزبيااة ،ومااديز ساالزتارية
جلية خرباء األمه املتحدة إلدارة املعلوماات اجليوملاىياة العاملياة  ،واثاي ،ماً
اخلرباء الدولي( ،مزفق ائنة احلضور غ امللحق ر ه .)1

االفتتاح
قاادّ ايطااٝد /محٝااد اٚقاضااٚ ،ٞاياادنتٛز /عاا ْٞٛاخلراااْ ١ْٚااائيب زئااٝظ
ايًجٓ ١ايعسبٝا ١نًُات ،غاهسا فٗٝاا اياد ٍٚاالعطااء عًا ٢احلطاٛز ٚاألَاْا١
ايعاَاا ١عًاا ٢حطاأ االعااداد ٚايتٓ ااٚ ِٝأٚضااخا أُٖٝااَ ١ػااازن ١مجٝااع اياادٍٚ
االعطاء بتٓفٝر خطط فسم ايعٌُ.
ثِ قدّ ايطٝد /عاصِ ايػاَد ٟممجٌ األَاْ ١ايعاَ ١يًجٓ ١ايعسب ١ٝنًُ ١زحب
فٗٝا بايٛفٛد ايعسب ١ٝاملػازن ١يف االجتُاع.
بعد ذياو قادّ ايطاٝد /ضاتٝفإ ضهٜٓٛفٝطا َادٜس ضاهستاز ١ٜجلٓا ١خارباء
االَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلَٛٝهاْ ١ٝايعامل ١ٝنًُ ١غهس فٗٝا ايًجٓا١
ايعسب ١ٝعً ٢أدائٗا خاالٍ ايفارت ٠املاضاٚ ١ٝحاجِٗ عًا ٢احلطاٛز ٚاملػاازن ١يف
ايفعايٝات ايكادَ.١

ا ضتعساض َٛجص ملٓاقػات االجتُاع
عااسض ايطااٝد /عاصااِ ايػاَااد ٟممجااٌ األَاْاا ١ايعاَاا ١جااد ٍٚأعُاااٍ االجتُاااع
عًاا ٢األعطاااء (َسفاال يف املًخاال زقااِ  ،)1ثااِ اضااتعسض ضااري ايعُااٌ يف ايفااسم
ايفٓٝااآَ ١ااار االجتُااااع ايطاااابع يًجٓااا ١خااارباء األَاااِ املتخاااد ٠إلداز ٠املعًَٛاااات
اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل ١ٝيف أغططظ َ( ّ2017سفل يف املًخل زقِ .)3
ثِ طًب األَاْ ١ايعاَ َٔ ١زؤضاء ايفسم ايفٓٝا ١تكادًَ ِٜدراا عأ األعُااٍ /
األْػااااط ١يفااااسم ايعُااااٌ خااااالٍ ايطاااآ ١املاضاااا ،١ٝحٝااااح اضااااتعسض ايطااااٝد/
عباادايٖٛا ايبطااتاَْ ٞاأ االَااازات ايعسبٝاا ١املتخااد ٠زئااٝظ فسٜاال ايعُااٌ ()1
األطااس املسضطااٚ ١ٝايتٓ ُٝااات ايكآْٜٛااٚ ،١ايطٝاضااات ٚايتٛعٝااٚ ١بٓاااء ايكاادزات
اجياااشا عاأ خطاا ١عُااٌ ايفسٜاال اال ،ٍٚثااِ قاادّ ايطااٝد /ذلُااد املااسَ ٟاأ دٚياا١
قطااس ْائااب زئااٝظ فسٜاال ايعُااٌ ( )2ايبٝاْااات اجلػسافٝاا ١املهاْٝاا ١األضاضاا١ٝ
ٚاملعاٜري ًَدرا عٔ اْػط ١ايفسٜل ايجاْ .ٞثِ قدّ ايطٝد /محٝاد أٚقاضاَ ٞأ
اجلُٗٛز ١ٜاجلصائس ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب ١ٝزئٝظ فسٜل ايعٌُ ( )3إطاز املسجع
اجلٛٝدٜطااا ٞاجيااااشا عااأ اْػاااط ١ايفسٜااال ايجاياااح ،ثاااِ قااادّ ايطاااٝد /ضاااًُٝإ
ايصدجاااايَ ٞااأ ضاااًطٓ ١عُاااإ زئاااٝظ فسٜااال ايعُاااٌ ( )4تهاَاااٌ املعًَٛاااات
اجلػساف ١ٝاملهاْٚ ١ٝاإلحرائ ١ٝاجياشا عٔ اْػط ١ايفسٜال ،تًا ٢ذياو َٓاقػا١
َفتٛح ١ب ،االعطاء احلاضس.ٜٔ

االجتُاع ايطادع يًجٓ ١ايعسب١ٝ
أناادت األَاْاا ١ايعاَاا ١ايًجٓاا ١عًاا ٢أُٖٝاا ١احلطااٛز ٚاملػااازن ١يف االجتُاااع
ايطااادع يًجٓاا ١ايعسبٝاا ١باملًُهاا ١ايعسبٝاا ١ايطااعٛد ١ٜخااالٍ  20- 18فرباٜااس
 ّ2019إ غاء اهللٚ ،نريو االجتُاعات اجلاْب ١ٝيفسم ايعٌُ ايفٓ.١ٝ

ايتٛصٝات
)1

املٛافك ١عً ٢اهلٝهٌ ايعًُٝات ٞإلدازَ ٠ػسٚع املسجع اجلٛٝدٜطٞ
ايعسب ٞاملٛحد املكدّ َٔ اجلُٗٛز ١ٜاجلصائس ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
زئٝظ فسٜل ايعٌُ ايجايح.

)2

املٛافك ١عً ٢دي ٌٝاضتػالٍ ايٓطد ١االٚىل َٔ ايبٛاب ١االيهرت١ْٝٚ
اجلَٛٝهاْ ١ٝايعسب ١ٝاملكدّ َٔ اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط ١ٝزئٝظ فسٜل ايعٌُ
ايجاْ.ٞ

)3

املٛافك ١عً ٢قاَٛع ايبٝاْات اجلَٛٝهاْ ١ٝيًجٓ ١ايعسب ١ٝاملكدّ َٔ
اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط ١ٝزئٝظ فسٜل ايعٌُ ايجاْ.ٞ

)4

اضاف ١اجلُٗٛز ١ٜايًبٓاْ ١ٝاىل ايد ٍٚاملػازن ١يف َػسٚع املسجع
اجلٛٝدٜط ٞايعسب ٞاملٛحد.

)5

اضاف ١دٚي ١فًططٚ ،،االَازات ايعسب ١ٝاملتخد ٠اىل ايد ٍٚاملػازن١
يف َػسٚع ايٓطد ١االٚىل َٔ ايبٛاب ١اإليهرت ١ْٝٚاجلَٛٝهاْ ١ٝايعسب١ٝ

)6

تٛاصٌ األَاْ ١ايعاََ ١ع ايد ٍٚاألعطاء خبرٛص املٛافك ١عً ٢تٛاصٌ
ايفسٜل ايفين اخلاص مبسنص ايبٝاْات باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَ ١ٜع
ممجً ٞايد ٍٚاالعطاء املػازن ،يف َػسٚع املسجع اجلٛٝدٜطٞ
ايعسب ٞاملٛحد يتصٜٚد َسنص حفظ ايبٝاْات  DATA Centerاخلاص
بايًجٓ ١ايعسب ١ٝبأزصاد ذلطات ايسصد املطتُس  CORSايتابع ١هلِ
ٚاملػازن ١يف حطا املسجع اجلٛٝدٜط ٞاملٛحد .ARABREF

اخلتاّ
اختااتِ ضااعاد ٠ممجااٌ األَاْاا ١ايعاَاا ١يًجٓاا ١ايعسبٝاا ١االجتُاااع بتكااد ِٜايػااهس
يًخطٛزٚ .أعس عٔ أًَ٘ إٔ ًٜتكاٛا دلاددا إ غااء اهلل يف االجتُااع ايطاادع
اير ٟضتعكد ٙايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلارباء االَاِ املتخاد ٠إلداز ٠املعًَٛاات اجلػسافٝا١
املهاْ ١ٝيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜثِ أعًٔ ختاّ أعُاٍ االجتُاع.

املًخل األ : ٍٚجد ٍٚأعُاٍ اجتُاع
ايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
خالٍ االجتُاع ايجأَ
يًجٓ ١خرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل١ٝ

الاجامتع امثامن نلجنة خرباء ا ألمم املتحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية امؼاملية
انلجنة امؼربية ( اجامتع مغلق )
الاربؼاء  1اغسطس 2018م
هيويورك – ا ألمم املتحدة
 3300 – 1330ظهرا

امهدف
غرض تلرير ػىل سري امؼمل ابنلجنة امؼربية وفرق امؼمل منذ الاجامتع امسابع نلجنة خرباء ا ألمم املتحدة لإدارة املؼلومات
اجلغرافية املاكهية امؼاملية يف أأغسطس 2017م ،وكذكل مناكشة الاس تؼدادات مالجامتع امسادس نلجنة امؼربية واذلي
س يؼلد مبشيئة هللا تؼايل يف اململكة امؼربية امسؼودية فرباير 2019م3
جدول الاغامل
 )1الافتتاح ( 15دكيلة )
 افتتاح اجللسة
 سكراترية جلنة خرباء الامم املتحدة لإدارة املؼلومات اجليوماكهية امؼاملية
 )2تلرير انلجنة امؼربية امس نوي (  15دكيلة )
 غرض ملخص مسري معل انلجنة امؼربية – ػامص امغامدي ( ا ألماهة امؼامة نلجنة امؼربية )
 )3برامج فرق امؼمل امفنية (  30دكيلة )
 هظرة ػامة غن امؼمل ابمفرق امفنية – رؤساء امفرق امفنية
 هلاش مفتوح
 )4مناكشة امفؼاميات املس تلبلية (  30دكيلة )
 الاجامتع امسادس نلجنة امؼربية ابململكة امؼربية امسؼودية فرباير  2019م
 خطط معل فرق امؼمل نلس نة املادمة
 اخلالضة وامتوضيات
“اجامتع مغلق ل حيرضه الا املدغون اغضاء انلجنة امؼربية خلرباء الامم املتحدة لإدارة املؼلومات اجلغرافية املاكهية”

املًخل ايجاْ : ٞقائُ ١املػازن،
اجتُاع ايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
خالٍ االجتُاع ايطابع
يًجٓ ١خرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل١ٝ

#
1

ايدٚي١
اجلُٗٛز ١ٜاجلصائس ١ٜايدميكساط١ٝ
ايػعب١ٝ

2

مجٗٛزَ ١ٜرس ايعسب١ٝ

3

املًُه ١األزدْ ١ٝاهلامش١ٝ

4

دٚي ١ايهٜٛ

5

املًُه ١املػسب١ٝ

6

ضًطٓ ١عُإ

7

دٚي ١فًطط،

8

دٚي ١قطس

األمساء
 .1ايطٝد /محٝد أٚقاضٞ
 .2ايطٝد ١ًْٗ / ٠صدٜل
 .3ايدنتٛز /ع ْٞٛاخلرا١ْٚ
 .4ايطٝد /عً ٞايعًُٝات
.5

ايطٝد /عُس احملطازٟ

.6

ايطٝد / ٠مجاْ ١ايفسج

 .7ايطٝد /ايهخاى َرطف٢
 .8ايطٝد /نُاٍ اتػًٝاض
 .9ايطٝد  /امحد ايبادٟ
 .10ايطٝد /ذلُٛد ايسئٝطٞ
 .11ايطٝد /ضًُٝإ ايصدجايٞ
 .12ايطٝد /ضاَح ايعسميٞ

اجلٗ١
اجملًظ ايٛطين يإلعالّ اجلػساف١ٝ
ْائب زئٝظ ايًجٓ ١ايعسب١ٝ
اجلٗاش املسنص ٟيإلحراء
املسنص اجلػسايف املًهٞ
اإلداز ٠املسنص ١ٜيإلحراء
َدٜس ايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُخاف  ١ايعكازٚ ١ٜ
املطح ايعكاز ٚ ٟاخلسائط١ٝ
اهلٝئ ١ايٛطٓ ١ٝيًُطاح١
املسنص ايٛطين يإلحراء ٚاملعًَٛات

 .13ايطٝد  /ذلُد جبازٜٔ
 .14ايطٝد ْ /راز ابٛجبٌ
 .15ايطٝد  /مجاٍ ْعُإ

ٚشاز ٠احلهِ احملًٞ

 .16ايطٝد  /جٗاد ذلُد امحد
 .17ايطٝد  /ذلُد املسٟ
 .18ايطٝد  /عاصِ ايػاَدٟ
9

املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ

10
11

املسنص االحرائ ٞيد ٍٚدلًظ ايتعإٚ

 .20ايطٝدَ /طاعد ايصٖساْٞ

اهلٝئ ١ايعاَ ١يًُطاح١

 .22ايطٝد  /عبداهلل اهلُالٕ

اهلٝئ ١ايعاَ ١يإلحراء

 .23ايطٝد  /عبدايٖٛا ايبطتاْٞ
 .24ايطٝد /ضعٝد قطٔ
Mr. Stefan Schweinfest .25
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اهلٝئ ١ايعاَ ١يًُطاح – ١األَاْ ١ايعاَ١

 .19ايطٝد /عجُإ اخلسٜف
 .21ايطٝدٖ /اغِ ايػسٜف

االَازات ايعسب ١ٝاملتخد٠

َسنص ْ ِ املعًَٛات اجلػساف١ٝ

 .26ايدنتٛز  /شٖري ايتُُٞٝ
 .27ايدنتٛز  /عُس يعسٜيب

املطاح ١ايعطهس١ٜ
املسنص االحرائ ٞيد ٍٚدلًظ ايتعإٚ
Statistics Division | Department of
Economic and Social Affairs
Geodetic Reference Frame
IGN France, Geodetic Expert
Integration of Geospatial & Statistical Expert

املًخل ايجايح  :ضري ايعٌُ يف فسم ايعٌُ ايفَٓٓ ١ٝر االجتُاع ايطابع يًجٓ ١خرباء
األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل ١ٝيف أغططظ ّ2017
اجتُاع
ايًجٓ ١ايعسب ١ٝخلرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ١ٝ
خالٍ االجتُاع ايجأَ
يًجٓ ١خرباء األَِ املتخد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلػساف ١ٝاملهاْ ١ٝايعامل١ٝ

UN-GGIM 8th Session
1 August 2018, UN Headquarters, New York

Activities of the Arab States

المحتويات

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

سير العمل منذ االجتماع السابع في نيويورك 2017

 اجتماعات اللجنة وفرق العمل
 توصيات اجتماع اللجنة العربية الخامس بمسقط

 انشطة فرق العمل
ما استجد من اعمال
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االحتماعات

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

اجامتعات انلجنة امعربية و فرق امعمل منذ الاجامتع املايض يف أغسطس 2017
م
1

الاجامتع
الاجامتع اجلاهيب خالل الاجامتع امسابع نلجنة
خرباء الامم املتحدة الإدارة املعلومات اجليوماكهية
امعاملية UN-GGIM
الاجامتع اخلامس نلجنة امعربية خلرباء الامم املتحدة
الإدارة املعلومات اجليوماكهية

3

اجامتعات فرق امعمل خالل الاجامتع اخلامس
بسلطنة عامن

2

3

امتارخي
اغسطس 2017

املوكع
اموالايت املتحدة  ،هيويورك

فرباير 2018

عامن ،مسلط

فرباير 2018

عامن ،مسلط

توصيات اجتماع مسقط

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

ثوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء ألامم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكاهية
عمان -مسقط 21-19 ،فبراير 2018
 املىافقت على بدء مشزوع املزجع الجيىديس ي العزبي املىحد بمشارلت مل مً (الجمهىريت الجزائزيت الديمقزاطيت
الشعبيت ،اململنت العزبيت الصعىديت ،اململنت الاردهيت الهاشميت ،الجمهىريت الخىوصيت ،اململنت املغزبيت ،شلطىت
عمان ،دولت قطز) على ان جىضم اليه الدول الاعضاء الاخزي حال جاهزيتهم.
 املىافقت على بدأ مشزوع اليسخت الاولى مً البىابت الالنتروهيت الجيىمهاهيت العزبيت بمشارلت مل مً (الجمهىريت
الخىوصيت ،اململنت العزبيت الصعىديت ،الجمهىريت الجزائزيت الديمقزاطيت الشعبيت  ،اململنت املغزبيت ،دولت قطز،
اململنت الاردهيت الهاشميت ،جمهىريت مصز العزبيت ،شلطىت عمان ،جمهىريت الصىدان) على ان جىضم اليه الدول
الاعضاء ألاخزي حال جاهزيتهم.

4
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توصيات اجتماع مسقط

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

ثوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء ألامم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكاهية
عمان -مسقط 21-19 ،فبراير 2018
 طلب املىافقت على قامىس البياهاث الجيىمهاهيت للجىت العزبيت خالل اجخماع اللجىت في اغصطض 2018م بييىيىرك،
على ان جىفز دولت جىوض رئيض فزيق العمل الثاوي مصىدة القامىس ملزاجعتها مً الدول الاعضاء.
 اعخماد طبقت الطزق ملشارلت البياهاث في مشزوع اليسخت الاولى مً البىابت الالنتروهيت الجيىمهاهيت العزبيت على
طزيقت الخدماث الالنتروهيت الجيىمهاهيت  ،Web Servicesعلى ان جىفز اململنت العزبيت الصعىديت خدماث الاشخضافت
في مزلز البياهاث باململنت.
 حث الدول العزبيت الاعضاء على املشارلت في املزجع الجيىديس ي العزبي ،والبىابت الالنتروهيت الجيىمهاهيت العزبيت
حال جاهزيتهم.
 مزاجعت الخطت الخىفيذيت لفزيق العمل الاول (الاطز املؤشصيت والخىظيماث القاهىهيت ،والصياشاث والخىعيت وبىاء
القدراث) ،لخخم املىافقت عليها في اجخماع اللجىت في هيىيىرك اغصطض 2018م.

5
5

توصيات اجتماع مسقط

عرض اللجنة العربية لالجتماع الثامن

ثوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء ألامم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكاهية
عمان -مسقط 21-19 ،فبراير 2018
 جزشيح مل مً (الجمهىريت الجزائزيت الديمقزاطيت الشعبيت ،اململنت العزبيت الصعىديت ،الجمهىريت اللبىاهيت،
جمهىريت مصز العزبيت ،اململنت املغزبيت) لخمثيل اللجىت العزبيت في اعمال اللجىت الفزعيت للجيىديصيا بلجىت خبراء
الامم املخحدة إلدارة املعلىماث الجغزافيت املهاهيت العامليت.
 جزشيح مل مً (شلطىت عمان ،وجمهىريت مصز العزبيت ،ودولت الهىيت) لخمثيل اللجىت العزبيت في فزيق عمل جهامل
املعلىماث الجغزافيت املهاهيت والاحصائيت بلجىت خبراء الامم املخحدة إلدارة املعلىماث الجغزافيت املهاهيت العامليت.
 دعم خطت عمل املزحلت الثاهيت لفزيق العمل الزابع ( جهامل املعلىماث الجغزافيت املهاهيت والاحصائيت) ،وحث الدول
ألاعضاء على جحقيق مخطلباتها ،ودعم جهامل أعمالها مع فزيق العمل الثاوي.

6
6

توصيات اجتماع مسقط

عرض اللجنة العربية لالجتماع الثامن

ثوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء ألامم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكاهية
عمان -مسقط 21-19 ،فبراير 2018
 حث اعضاء اللجىت على املشارلت في مىخدي الامم املخحدة الدولي الثاوي للبياهاث The 2nd UN World Data Forumفي
مديىت دبي باإلماراث العزبيت املخحدة خالل الفترة  24-22الخىبز 2018م ،ومؤجمز الامم املخحدة الدولي للمعلىماث
الجيىمهاهيت The United Nations World Geospatial Information Congressفي جمهىريت الصين الشعبيت خالل
الفترة  21-19هىفمبر 2018م.
 حعمل اململنت العزبيت الصعىديت على اشخضافت الاجخماع الصادس للجىت العزبيت خالل الفترة  20-18فبرايز 2019م،
ً
وشيخم الخىاصل الحقا بالخفاصيل.
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أنشطة فرق العمل

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

فريق امعمل

الول
امثاين
امثامث
امرابع

8

امه الاعامل

•
•
•
•
•

اخلطة امتنفيذية لعامل امفريق
مرشوع امنسخة الاوىل من امبوابة الامكرتوهية اجليوماكهية امعربية
كاموس امبياانت اجليوماكهية نلجنة امعربية
مرشوع املرجع اجليودييس امعريب املوحد
خطة معل املرحةل امثاهية مفريق امعمل امرابع

ما استجد من اعمال

اجتماع اللجنة العربية – نيويورك 2018

امه الاعامل

•
•
•
•
•
•

9

طلب املوافلة عىل امهيلك امعمليايت الإدارة مرشوع املرجع اجليودييس امعريب املوحد
طلب املوافلة عىل دميل اس تغالل امنسخة الاوىل من امبوابة الامكرتوهية اجليوماكهية امعربية
طلب املوافلة عىل كاموس امبياانت اجليوماكهية نلجنة امعربية
اضافة امجلهورية انلبناهية اىل ادلول املشاركة يف مرشوع املرجع اجليودييس امعريب املوحد
اضافة دوةل فلسطني اىل ادلول املشاركة يف مرشوع امنسخة الاوىل من امبوابة االإمكرتوهية اجليوماكهية
امعربية
مس تجدات مركز امبياانت ابململكة امعربية امسعودية

UN-GGIM: Arab States
United Nations Committee of Experts on
Global Geospatial Information Management for Arab States

Annex – 2: Notes of the Workshop on finalizing the implementation of the Arab
States GeoPortal in Riyadh, December 2018 (Arabic)
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تقرير وقائع ورشة عمل
فريق عمل البيانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايري يف اململكة العربية
السعودية من أجل انهاء اعمال جتهيز وتثبيت البوابة اجليومكانية العربية
مدينة الرياض ،اململكة العربية السعودية
 6 -2ديسمرب 2018

1

شكر وتقدير
نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف إعداد هذا التقرير عن ورشة عمل فريق
عمل البيانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايري املنعقدة يف مدينة الرياض،
اململكة العربية السعودية

األمانة العامة
اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
الرياض ،اململكة العربية السعودية
الربيد االلكرتوني unggimas@gcs.gov.sa:
املوقع االلكرتوني http://www.un-ggim-as.org:

2

مقدمة
أهداف اإلجتماع
إشارة اىل املادة االوىل من توصيات اللجنة العربيةة يف االجتمةاع اخلةام

الةذ

عُقةةةد يف سةةةل نة عُمةةةا خة ة ل الفةةةرتة  21 -19فربايةةةر 2018م ،مبةةةا نصة ة "
املوافقة على بدء مشروع النسخة األوىل من البوابة اإللكرتونية اجليومكانيةة
العربية مبشاركة كل من (اجلمهورية التونسية ،اململكة العربية السعودية،
اجلمهوريةةة اجلزائريةةة الدميقراطيةةة الشةةعبية ،اململكةةة املغربيةةة ،دولةةة ق ةةر،
اململكة األردنية اهلامشية ،مجهورية مصر العربية ،سةل نة عمةا  ،مجهوريةة
السةةودا )" ،واملةةادة الثالثةةة منهةةا مبةةا نصةة "اعتمةةاد طبقةةة ال ةةر ملشةةاركة
البيانةةةات يف مشةةةروع النسةةةخة االوىل مةةةن البوابةةةة االلكرتونيةةةة اجليومكانيةةةة
العربية على طريقة اخلدمات االلكرتونيةة اجليومكانيةة ،Web Services
علةةةى ا تةةةوفر اململكةةةة العربيةةةة السةةةعودية خةةةدمات االستضةةةافة يف مركةةةز
البيانات باململكة".
علي انعقةدت ورشةة عمةل فريةق عمةل البيانةات اجلغرافيةة املكانيةة األساسةية
واملعةةةايري مبدينةةةة الريةةةاض باستضةةةافة وتنظةةةيم مةةةن اهليةةةةة العامةةةة للمسةةةا ة
باململكةةة العربيةةة السةةعودية بالتعةةاو مةةع األمانةةة العامةةة للجنةةة العربيةةة خلةةرباء
األمةةةم املتحةةةدة إلدارة املعلومةةةات اجليومكانيةةةة ،واسةةةتهدفت الورشةةةة القيةةةام
بتجهيز وتثبيت البوابة اجليومكانية العربية.

3

احلضور
#

الدولة

1

اململكة العربية السعودية

األمساء

اجلهة

 .1الدكتور /بندر املسلماني
 .2السيد /عاصم الغامد

اهليةة العامة للمسا ة

 .3السيد /علي العواجي
.1
2

مجهورية تون

السيد /نزار طابية
التونسي

.2

السيد /قي

.3

السيد /حممد علي االي هي

املركز الوطين لرسم اخلرائط
واالستشعار عن بعد

االفتتاح
افتتح األمني العام للجنة سعادة الدكتور بندر بن صاحل املسلماني ورشة العمل
بالرت يب مبمثلي الفريق التونسي ،ووضح الوضع الراهن للبوابة اجليومكانية
العربية ،واملتوقع تدشني نسختها االوىل باجتماع اللجنة العربية القادم مبدينة جدة يف
فرباير 2019م ،واطلع الفريق التونسي اخر استعداد مركز البيانات باململكة
الستضافة البوابة.

4

جدول األعمال.
األ د  2ديسمرب 2018م
الوقت

املوضوع

22:45

الوصول اىل الرياض
االثنني  3ديسمرب 2018م
ورشة العمل األوىل

12:00 -9:00

ملت لبات استضافة وتدشني تنفيذ اجليومكانية العربية
1:30 -12:00
4:00 -1:30

غداء عمل
ورشة العمل الثانية
ملت لبات استضافة وتدشني تنفيذ اجليومكانية العربية
الث ثاء  4ديسمرب 2018م

12:00 -9:00

ورشة العمل الثالثة

اجللسة الثالثة

ملت لبات استضافة وتدشني تنفيذ اجليومكانية العربية

1:00 -12:00

غداء عمل

17:00

مغادرة الرياض اىل جدة

18:50

الوصول اىل جدة واملغادرة اىل مكة املكرمة ألداء العمرة
األربعاء  5ديسمرب 2018م
أداء العمرة
اخلمي

5

 6ديسمرب 2018م

13:00

مغادرة جدة اىل الرياض

14:35

الوصول اىل الرياض

23:55

مغادرة الرياض

استعراض موجز ألهم اعمال الورشة
 )1زيارة مركز البيانات اخلاص الستضافة النسخة االوىل من البوابة
اجليومكانية العربية يف اهليةة العامة للمسا ة ،والقيام مبا هو خم ط ل
من تثبيت وجتهيز للبوابة.
 )2حتميل كامل مت لبات تدشني البوابة اجليومكانية على اخلوادم ،والتأكد
من عملها.
 )3اختبار الدخول عن بعد للخوادم املثبت عليها البوابة اجليومكانية العربية،
وحتميل طبقة ال ر عن طريق ( )Web Serviceكما هو متفق علي .

6

التوصيات
 )1قيام فريق العمل التونسي بإعادة تصميم ألوا البوابة لتتماشي مةع تصةميم
املوقةةةةع الرمسةةةةي للجنةةةةة العربيةةةةة خلةةةةرباء األمةةةةم املتحةةةةدة إلدارة املعلومةةةةات
اجلغرافية املكانية من قبل الفريق التونسي وتةوفري قالةب التصةميم للقيةام
بذلك من قبل أمانة اللجنة.
 )2قيام االمانة العامة مبراسلة الدول االعضاء حلثهم على املشاركة يف تغذية
البوابة بالبيانات املتفق على مشاركتها عةن طريةق اخلةدمات االلكرتونيةة
( )WEB Servicesل بقة ال ر الرئيسية.
 )3اقامةة ورشةة عمةل مصةا بة الجتمةةاع اللجنةة العربيةة يةدة فربايةةر 2019م،
للتعريف بأعمال البوابة اجليومكانية العربية.

اخلتام
مت حبمةةد مةةن اب تثبيةةت وتشةةغيل البوابةةة حمليةةا يف بيةةةة االستضةةافة يف اهليةةةة
العامة للمسا ة للمملكة العربية السعودية والعمل جار علةى حتسةني البوابةة
وجتهيزها ل فتتاح يف املوعد احملدد.

7
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تقرير وقائع االجتماع السادس
للجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
مدينة جدة  ،اململكة العربية السعودية
 20- 18فرباير 2019

شكر وتقدير
نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف إعداد هذا التقرير عن االجتماع السادس
للجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية املنعقد يف
مدينة جدة  ،اململكة العربية السعودية

األمانة العامة
اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
الرياض ،اململكة العربية السعودية
الربيد االلكرتوني unggimas@gcs.gov.sa:
املوقع االلكرتوني http://www.un-ggim-as.org:

مقدمة
أهداف اإلجتماع
انعقد االجتماع الساادس للجناة العربياة خلارباء األمام املتحادة إلدارة املعلوماات
اجلغرافية املكانية مبدينة جدة بدعوة كرمياة واستااافة وتنظايم مان اهليئاة
العامة للمساحة باململكة العربياة الساعودية بالتعااو ماع األماناة العاماة للجناة
العربياااة خلااارباء األمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات اجليومكانياااة ،واسااات دف
االجتماااع متابعااة سااأ أعمااا اللجنااة والفاارا الفنيااة ومناقشااة برناااما اللجنااة
للمرحلة القادمة.
احلاور
حار االجتماع  57مشاركاً من  14دولاة عربياة هاي  :اجلم ورياة اجلاائرياة
الدميقراطيااة الشااع ية ،مملكااة ال حاارين ،مج وريااة مصاار العربيااة ،دولاااة
الكوياا  ،اململكااة االردنيااة اهلا يااة  ،اجلم وريااة الل نانيااة ،دولااة لي يااا،
اململكة املغربية ،سلطنة عما  ،دولة فلساط  ،اململكاة العربياة الساعودية،
مج ورياااة الساااودا  ،اجلم وريااااة التونساااية ،واإلمااااارات العربياااة املتحاااادة ،
ومندوب مان املركاا االحصاائي لادو الاع التعااو لادو اخللايا العرباي،
وممثلاااي رئاساااة وساااكرتارية جلناااة ءااارباء األمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات

اجليومكانية العاملياة ،ومثانياة مان ءارباء فارا واموعاات عمال جلناة االمام
املتحاادة الدارة املعلومااات اجليومكانيااة العامليااة ،وممثاال جلنااة األماام املتحاادة
االقتصااادية واالجتماعيااة لغاارب ساايا – اإلسااكوا ،مرفااق قائمااة احلاااور يف
امللحق رقم .2

االفتتاح
عقد االجتماع السادس برعاية من اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية
السعودية ،وقد افتتح االجتماع معالي رئيع اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية
السعودية رئيع اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية
املكانية الدكتور ع دالعايا بن ابراهيم الصعب كلمة رحب ب ا بالوفود املشاركة
وكذلك شكر اعااء اللجنة على تفاعل م واهتمام م حلاور هذا االجتماع،
وأكد أ اللجنة العربية تسعى اىل تكامل تطويرها إلدارة املعلومات اجلغرافية
املكانية للدو االعااء على املستوى الوطين واالقليمي مع اجمل ود العاملي ،كما
أن ا تسعى اىل تطوير اسرتاتيجيات فعالة ل ناء وتقوية القدرات الوطنية للمعلومات
اجلغرافية املكانية واالستفادة من أفال املمارسات والتجارب التط يقية لل يئات
الوطنية واإلقليمية والدولية املختصة باملعلومات اجلغرافية املكانية ،كما استعرض
معاليه اهم اجنازات اللجنة العربية ءال االربع سنوات املاضية ،والقى الاوء على
اهم االعما يف جدو اعما االجتماع السادس للجنة.

ثم القى سعادة نائب رئيع اللجنة العربية السيد /محيد اوقاسي االم

العام

للمجلع الوطين لإلعالم اجلغرافية باجلم ورية اجلاائرية الدميقراطية الشع ية،
كلمة شكر في ا اململكة العربية السعودية على كريم االستاافة وحسن
التنظيم ،وشكر مجيع فرا العمل على ا ودات ا ومتنى لالجتماع حتقيق اهدافه،
تلى ذلك كلمة لسعادة نائب رئيع اللجنة العربية الدكتور /عوني اخلصاونة مدير
عام املركا اجلغرايف امللكي االردني باململكة االردنية اهلا ية ،استعرض في ا
ا ودات تأسيع اللجنة العربية ،واثنى واشاد حبفاوة االستق ا والتنظيم لالجتماع
السادس باململكة العربية السعودية.
وقد القى السيد تشي هاي تيو ممثل سكرتارية جلنة ءرباء األمم املتحدة إلدارة
املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية كلمة رحب في ا باحلاور منوهاً بأهمية دور
اللجنة العربية على الصعيد العاملي كون ا منرباً اقليميا لت اد أفال اخلربات
واملمارسات ب

الدو األعااء ،وشكر اململكة العربية السعودية على تنظيم

االجتماع السادس وكذلك تنظيم ا من ضمن الفعاليات املصاح ة لالجتماع ورشة
عمل بعنوا "اإلطار القانوني والسياسات إلدارة املعلومات اجليومكانية – تراءيص
املعلومات اجليومكانية" ،ءال يومي  17- 16فرباير 2019م.
ثم عرض سعادة االم

العام للجنة الدكتور /بندر املسلماني التقرير السنوي

ألعما اللجنة العربية ملقياً الاوء على اهم توصيات واعما اللجنة ءال العام
املاضي ،تلى ذلك نقاش مفتوح.

إقرار جدو األعما
عااارض ساااعادة األماا العاااام للجناااة العربياااة خلااارباء األمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات
اجلغرافية املكانية جدو أعما االجتماع على األعاااء إلقارار  ،وقاد وافاق ممثلاو
الدو األعااء باإلمجاع على جدو األعما .

ا ستعراض ماوجا ملناقشاات االجتمااع الساادس للجناة العربياة خلارباء األمام املتحادة
إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
اليوم األو
- 1

ش دت اجللسة االوىل من اليوم األو إطالا معالي رئيع اللجنة العربية

رئيع اهليئة العامة للمساحة باململكة العربياة الساعودية النساخة اةدثاة مان
ال وابة االلكرتونية للجنة العربية ،كما قام معاليه رفقاه ساعادة رئايع فرياق
العمل الثاني من اجلم ورية التونسية العميد بال حرية /زهأ اجلنادلي باالطالا
النسخة االوىل من ال وابة اجليومكانية العربية.
- 2

شا دت اجللسااة الثانيااة ماان اليااوم االو تقااديم مساااهمات منظمااة األماام

املتحاادة واملنظمااات الدوليااة يف املعلومااات اجلغرافيااة املكانيااة ،حيااق قاادم
السايدة /دوريان بورماااجني  ،و السايد /فردنانااد ايساري ( رئيسااا جلناة ءاارباء

االمم املتحدة الدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية) عرضا استعرضاا
ب ما افال املمارسات الدولية يف ادارة املعلومات اجلغرافية املكانية ،ثم قدم
الساايد /توماااز بيتيااك (رئاايع اللجنااة االوروبيااة خلاارباء االماام املتحاادة الدارة
املعلوماااات اجلغرافياااة املكانياااة) عرضا ا ًا عااان اهااام اعماااا ومنجااااات اللجناااة
االوروبية ومستوى التعاو والتنسيق ب اعااء اللجنة ،ثم قادم السايد /تشاي
هااااي تياااو ممثااال ساااكرتارية جلناااة ءااارباء االمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات
اجلغرافياااة املكانياااة العاملياااة عرضاا ًا عااان تعاياااا نظاااام املعلوماااات اجلغرافياااة
املكانية الوطنياة ،ثام قادم السايد /راماي الااعرتي ممثال جلناة األمام املتحادة
االقتصادية واالجتماعية لغارب سايا – (اإلساكوا) ،عرضااً عان املسااهمة يف
أعما املعلومات اجلغرافية املكانية اإلقليمية.
- 3

ءُصصاا اجللسااة الثالثاااة ماان اليااوم االو لفرياااق العماال االو (االطااار

املؤسسااية والتنظيمااات القانونيااة والسياسااات والتوعيااة وبناااء القاادرات) ،وقااد
شاااار يف ادارة اجللساااة رئااايع الفرياااق االو ممثااال دولاااة االماااارات العربياااة
املتحاادة سااعادة العميااد /صااا

احل ياال ،ونائااب رئاايع الفريااق ممثاال اململكااة

املغربية السايد /جنياب بناويناة ،حياق عارض ساعادة العمياد /صاا

احل يال

تقرير االجناز السنوي للفريق ،ثم قدم السيد /مساعد الاهراني من اململكاة
العربية السعودية عرضاً عن التجربة الساعودية يف األطار املؤسساية ،تلاى ذلاك
عاارض ماان مستشااار الفريااق الساايد /توماااز بيتيااك عاان مسااودة ءطااة العماال
للفريق  ،ثام قادم السايد /تشاي هااي تياو ممثال ساكرتارية جلناة ءارباء االمام

املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملياة ملخصااً عان ورشاة العمال
املصااااح ة ألعماااا االجتمااااع "اإلطاااار القاااانوني والسياساااات إلدارة املعلوماااات
اجليومكانية – تراءيص املعلومات اجليومكانية" ،تلى ذلك نقاش مفتوح.
- 4

ءصص اجللسة الرابعة من الياوم االو لفرياق العمال الثااني (ال ياناات

اجلغرافية املكانياة االساساية واملعاايأ) ،وقاد شاار يف ادارة اجللساة رئايع
الفرياااق الثااااني ممثااال اجلم ورياااة التونساااية ساااعادة العمياااد بال حرياااة /زهاااأ
اجلناادلي  ،حيااق عاارض سااعادته تقرياار االجناااز الساانوي للفريااق ،ثاام قاادم
الساايد /مجااا نعمااا ماان دولااة فلسااط عرض ااً عاان التجربااة الفلسااطينية يف
تطااوير بوابت ااا اجليومكانيااة ،تلااى ذلااك عاارض ماان مستشااار الفريااق الساايد/
اريك فا دير زي عن مستوى التقدم يف ءطة العمال للفرياق ،ثام قادم السايد/
قيع التونسي ،والسيد /حممد علي االيالهي من اجلم ورية التونساية ورشاة
عماال تعريفيااة بال وابااة اجليومكانيااة العربيااة ،حيااق اوضااحا ا اجلم وريااة
التونسااية رئاايع فريااق العماال الثاااني قام ا ب نائااه ،وإعااداد قاااموس ال يانااات
اجليومكانيااة للجنااة العربيااة ،وقاما اململكااة العربيااة السااعودية ماان جان ااا
بالنشاء مركا بيانات الستااافة ال واباة ،وشاارك بط قاة الطارا كال مان
اجلم ورية التونسية ،واململكة العربية السعودية ،واالمارات العربية املتحادة،
ودولة فلسط  ،تلى ذلك نقاش مفتوح.

اليوم الثاني
 - 1باادأت جلسااات اليااوم الثاااني جبلسااة عاان اعمااا الفريااق العماال الثالااق (اطااار
املرجااع اجليوديسااي) ،وقااد شااار يف ادارة اجللسااة رئاايع الفريااق الثالااق ممثاال
اجلم ورية اجلاائرية الدميقراطية الشع ية سعادة السيد /محيد اوقاسي ،ونائيب
رئيع الفريق ممثل اململكة العربية السعودية امل ندس /عثماا اخلريا  ،وممثال
اجلم ورية الل نانياة الادكتور /ساركيع فادعوس ،حياق عارض رئايع الفرياق
السيد /محيد اوقاسي تقريار االجنااز السانوي للفرياق واهليكال العمليااتي إلدارة
مشااروع املرجااع اجليوديسااي العربااي املوحااد ،ثاام قاادم الاادكتور /شااربل ابوشااقرا
عرضا ا ًا عااان التجرباااة الل نانياااة الدارة و تطويراملعلوماااات اجلغرافياااة والشا ا كات
اجليوديسااية ،ثاام قاادم امل ناادس /عثمااا اخلري ا عرض ا ًا عاان اءاار مسااتجدات
مركا بيانات ختاين وأرشفة ال يانات اجليوديسية ،وكذلك مركا حتليل هذ
ال يانات الذي تكفل اململكة العربية السعودية بتاوفأ واستااافته ،وكاذلك
عرضاً عن اللجنة الفرعية للجيوديسيا بلجنة ءرباء االمم املتحادة إلدارة املعلوماات
اجلغرافية املكانية العاملية ،تلى ذلك عرض من مستشار الفريق الدكتور /زهأ
التميمي عن مستوى التقدم يف ءطة العمل للفريق ،تلى ذلك نقاش مفتوح.
 - 2ءصصا ا اجللساااة الثانياااة مااان الياااوم الثااااني لفرياااق العمااال الراباااع (تكامااال
املعلومات اجلغرافية املكانية واالحصاائية) ،وقاد شاار يف ادارة اجللساة رئايع
الفريق الرابع ممثل سلطنة عما سعادة العميد  /امحد بن سي ال ادي ،ونائيب

رئيع الفريق ممثلاة مج ورياة مصار العربياة السايدة /ن لاة صاديق ،وممثال دولاة
الكوي السيد /حسن ع دالغفور ،حيق عارض السايد /ساليما الادجاالي مان
سلطنة عما تقرير االجناز السنوي للفريق ،ثم قدم السيد /ع داهلل اهلماال مان
اململكااة العربيااة السااعودية عرض ااً عاان التجربااة السااعودية يف تكاماال املعلومااات
اجليومكانيااة واالحصااائية ،تلااى ذلااك عاارض ماان مستشااار الفريااق الساايد /تاايم
تريناور عاان افااال املمارسااات الدوليااة يف اعماا الفريااق ،ثاام قاادم الساايد /سااامح
العرميااي ماان ساالطنة عمااا عرضااً عاان فريااق عماال تكاماال املعلومااات اجلغرافيااة
املكانياااة واالحصاااائية بلجناااة ءااارباء االمااام املتحااادة إلدارة املعلوماااات اجلغرافياااة
املكانية العاملية ،تلى ذلك نقاش مفتوح.

اليوم الثالق
 - 1ش دت اجللسة األوىل تقديم عروض عن التجارب العربية والعاملية يف
استخدام وتطوير األعما اجلغرافية املكانية ،حيق قدم الدكتور/
حممد ففر من اسرتاليا عرضاً عن فرص االستثمار يف القطاع
اجليومكاني ،ثم قدم السيد /جو

كيدر عرضاً عن التجربة

اجليومكانية الربيطانية  ،ثم قدم السيد /ساجني كومار رئيع فريق
القطاع اخلاص للجنة ءرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجليومكانية
العاملية عرضاً عن التواصل يف القطاع اجليومكاني ،ثم قدم السيد/

محد االغربي عرضاً عن مركا االحصاء اخلليجي لدو اخلليا العربي
واستخدامات املعلومات اجليومكانية باملركا ،ثم قدم السيدة /منا
حساني عرضاً عن التجربة ال حرينية يف نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية
االستشعار عن بعد ،تالها السيد /عت ة املعايطة عن التجربة االردنية يف
ادارة املعلومات اجليومكانية.
 - 2قدم رؤوساء فرا العمل االربعة ءال اجللسة االوىل والثانية من اليوم
الثالق ءطة العمل املستق لية واملقرتحات والتوصيات لكل فريق كل
على حد  ،بعد ذلك قدم السيد /تشي هاي تيو ممثل سكرتارية جلنة
ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية عرضاً عن اإلطار
املتكامل للمعلومات اجليومكانية (وقام االمانة العامة للجنة العربية
بتوزيع كتاب االطار املتكامل للمعلومات اجليومكانية بعد ا مت
ترمجته وط اعته باللغة العربية من ق ل اهليئة العامة للمساحة باململكة
العربية السعودية).
 - 3ءصص

اجللسة الثانية من اليوم الثالق إلءتيار املكتب التنفيذي

ورؤساء الفرا الفنية ءال الدورة القادمة ملدة  4سنوات قادمة مبشيئة اهلل
تعاىل ،حيق استعرض االم العام ااماء الدو االعااء املرتشحة ،وهي
كالتالي/
 املكتب التنفيذي
 ترشيح اململكة العربية السعودية لرئاسة وامانة اللجنة ترشيح اجلم ورية اجلاائرية الدميقراطية الشع ية واململكةاألردنية اهلا ية لنائيب الرئيع

 فريق العمل االو

(األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية،

والسياسات والتوعية وبناء القدرات)
 ترشيح اململكة املغربية لرئاسة الفريق ترشيح االمارات العربية املتحدة ،ومج ورية السودا لنائبالرئيع
 فريااااق العماااال الثاااااني (ال يانااااات اجلغرافيااااة املكانيااااة االساسااااية
واملعايأ)
 ترشيح اجلم ورية التونسية لرئاسة الفريق ترشيح دولة قطر ،واململكة املغربية لنائيب الرئيع فريق العمل الثالق (اطار املرجع اجليوديسي)
 ترشاايح اجلم وريااة اجلاائريااة الدميقراطيااة الشااع ية لرئاسااةالفريق
 ترشااايح اململكاااة العربياااة الساااعودية ،واجلم ورياااة الل نانياااةلنائيب الرئيع
 فريااااق العماااال الرابااااع (تكاماااال املعلومااااات اجلغرافيااااة املكانيااااة
واالحصائية)
 ترشيح سلطنة عما لرئاسة الفريق ترشااايح مج ورياااة مصااار العربياااة ،ودولاااة الكويااا لناااائيبالرئيع
وقد مت املوافقة باإلمجاع على مجيع الرتشيحات.

االجتماع التالي
بادر الوفد اجلاائري بتقديم طلب االستاافة الجتماع اللجنة الساابع 2020م،
كما أعرب الوفد املغربي بشكل غأ رامي لألمانة العامة للجنة العربية عن
رغ ته باستاافة االجتماع السابع 2020م.
وقد رح

االمانة العامة بالعرض  ،وشكرت الوفد املغربي إال أن ا أءربتاه

أ اجلم وريااة اجلاائريااة الدميقراطيااة الشااع ية كان ا قااد س ا ق و تقاادم
بطلب االستاافة منذ ش ور ،و حصل على م اركة األماناة العاماة و مان ثام
بدأت يف التحاأات االدارية و الرتتي ية لاذلك .وهلاذا مل يتقادم الوفاد املغرباي
بطلب رامي الستاافة االجتماع السابع 2020م  ،إال أ األمانة العاماة طل ا
منه دراسة إمكانية استاافة االجتماع الثامن 2021م.
بعااد ذلااك القااى الساايد الكاتااب العااام /حمماااد أحليااا ماان اململكااة املغربيااة
كلمة أعرب في ا عان تف ماه باأ اجلم ورياة اجلاائرياة قاد سا ق أ حصال
على م اركة األمانة العامة خبصوص تنظايم االجتمااع الساابق ،وبادأت فعليا ًا
يف الرتتي ات والتحاأات الارورية لذلك ،وعليه ف و يتمنى النجاح والتوفياق
لالجتماع الساابع للجناة العربياة يف اجلم ورياة اجلاائرياة ،واضااف أناه قاد
تسجيل طلب االمانة العامة باستاافة االجتماع الثاامن باململكاة املغربياة عاام
2021م ،اال انه ال ميتلك سالطة اختااذ قارار يف هاذا الشاأ و ساأفعه للادوائر
احلكومية املعنية.
تلااى ذلااك كلمااة لسااعادة الساايد /محيااد اوقاسااي ماان اجلم وريااة اجلاائريااة
شكر في ا وفد اململكة املغربية على تف مه ،و دعى في ا كل الدو العربية
االعااء حلاور االجتماع القادم يف اجلاائر.

التوصيات
 )1اءتيااار اململكااة العربيااة السااعودية لرئاسااة وأمانااة اللجنااة العربيااة للاادورة
القادمااة ،واجلم وريااة اجلاائريااة الدميقراطيااة الشااع ية واململكااة االردنيااة
اهلا ية لنائيب الرئيع.
 )2اءتياااار اململكاااة املغربياااة لرئاساااة فرياااق العمااال االو (األطااار املؤسساااية
والتنظيمااااات القانونيااااة ،والسياسااااات والتوعيااااة وبناااااء القاااادرات) للاااادورة
القادمة ،واالمارات العربية املتحدة ومج ورية السودا لنائيب الرئيع.
 )3اءتيار اجلم ورية التونسية لرئاسة فريق العمل الثاني (ال ياناات اجلغرافياة
املكانية االساسية واملعايأ) للدورة القادمة ،ودولة قطر واململكة املغربية
لنائيب الرئيع.
 )4اءتيااار اجلم وريااة اجلاائريااة الدميقراطيااة الشااع ية لرئاسااة فريااق العماال
الثالاااق (إطاااار املرجاااع اجليوديساااي) للااادورة القادماااة ،واململكاااة العربياااة
السعودية واجلم ورية الل نانية لنائيب الرئيع.
 )5اءتياااار سااالطنة عماااا لرئاساااة فرياااق العمااال الراباااع (تكامااال املعلوماااات
اجلغرافية املكانية واالحصائية) للدورة القادمة ،ومج ورية مصار العربياة
ودولة الكوي لنائيب الرئيع.

 )6حق مجيع الادو العربياة االعاااء علاى املشااركة يف املرجاع اجليوديساي
العربااي حسااب اخلطااة العملياتيااة املقدمااة ماان ممثاال اجلم وريااة اجلاائريااة
الدميقراطية الشع ية رئيع فريق العمل الثالق.
 )7حق مجيع الدو العربية االعااء علاى املشااركة يف ال واباة االلكرتونياة
اجليومكانية العربية حسب اخلطة املقدمة من ممثال اجلم ورياة التونساية
رئيع فريق العمل الثاني.
 )8دعاام ءطااة عماال املرحلااة الثانيااة لفريااق العماال الرابااع ( تكاماال املعلومااات
اجلغرافيااة املكانيااة واالحصااائية) ،وحااق الاادو االعااااء علااى حتقيااق
متطل ات ا.
 )9تفويض ممثل مج ورية مصر العربية باللجنة العربية للتنسيق مع االساكوا
إلقامة ورش عمل ل ناء القدرات يف املعلومات اجليومكانية ألعااء اللجنة
العربية.
 )10يقدم رئيع كل فريق تقرير عن سأ عمل فريقاه الفاين لألماناة العاماة
ق اال ن ايااة مااايو 2019م ،لرفااع التقرياار الساانوي للجنااة العربيااة لالجتماااع
التاسااع للجنااة ءاارباء األماام املتحاادة إلدارة املعلومااات اجلغرافيااة املكانيااة
العاملية.
 )11حااق اعااااء اللجنااة علااى التواصاال مااع وفااود بالدهاام الدائمااة يف االماام
املتحاادة حلاااور اجتماااع ءاارباء األماام املتحاادة إلدارة املعلومااات اجلغرافيااة
املكانية العاملية يف اغسطع 2019م يف مدينة نيويور .

 )12استاافة االجتماع الساابع للجناة العربياة ءاال الفارتة  19- 17فربايار
2020م ،باجلم ورية اجلاائرية الدميقراطية الشع ية.
 )13تطلب االماناة العاماة مان ممثلاي اململكاة املغربياة التفاال بالعمال علاى
استااااافة االجتمااااع الثاااامن للجناااة العربياااة ءاااال شا ا ر فربايااار 2021م،
باململكة املغربية.

اخلتام
اءتااتم معااالي رئاايع اللجنااة العربيااة رئاايع اهليئااة العامااة للمساااحة باململكااة
العربية السعودية الدكتور /ع دالعايا بان اباراهيم الصاعب االجتمااع بتقاديم
الشااكر جلميااع املشااارك يف االجتماااع علااى مااا قاادمو ماان إس ا ام ك ا أ
لتحساا و تطاااوير املعلوماااات اجلغرافياااة املكانياااة علاااي املساااتوي الاااوطين و
االقليمي .و أعرب عان أملاه أ يلتقاوا ااددًا ا شااء اهلل يف االجتمااع الساابع
الذي ستعقد اللجنة العربية خلارباء االمام املتحادة إلدارة املعلوماات اجلغرافياة
املكانياااة يف اجلم ورياااة اجلاائرياااة الدميقراطياااة الشاااع ية ،وكاااذلك ءاااال
اجتماعات جلنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانياة الا
ساااتنعقد يف نيوياااور يف أغساااطع  2019م ،وقااادم هدياااة تذكارياااة باسااام
اململكااة العربيااة السااعودية جلميااع أعااااء الوفااود املشاااركة باالجتماااع ،ثاام
أعلن ءتام أعما االجتماع السادس للجنة العربية.

امللحق األو  :جدو أعما االجتماع

اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
االجتماع السادس
جدة ،اململكة العربية السعودية
 18اا  20فرباير 2019م
بنود جدو االعما
- 1

اقرار جدو اعما االجتماع السادس للجنة العربية

- 2

التقرير السنوي للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية

- 3

اطالا النسخة اةدثة من ال وابة االلكرتونية للجنة العربية

- 4

اطالا النسخة االوىل من ال وابة اجليومكانية العربية

- 5

مساهمات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية يف أعما املعلومات اجلغرافية املكانية

- 6

األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية ،والسياسات والتوعية وبناء القدرات

- 7

ال يانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ

- 8

إطار املرجع اجليوديسي

- 9

تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية

- 10

أفال التجارب العربية والعاملية يف استخدام وتطوير األعما اجلغرافية املكانية

- 11

اءتيار املكتب التنفيذي للجنة ،وفرا العمل الفنية

- 12

االجتماع السابع للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية املكانية

- 13

توصيات االجتماع السادس للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية املكانية

اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
االجتماع السادس
جدة ،اململكة العربية السعودية
 18اا  20فرباير 2019م
اليوم االو  :االثن  18فرباير 2019م
اجللسة

الوق

التسجيل

8:30 - 8:00
كلمات ترحي ية  /ءطاب االفتتاح

 معالي رئيع اللجنة العربية رئيع اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية السعودية سعادة نائيب رئيع اللجنة العربية ممثل سكرتارية جلنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةUN-GGIM

ال ند االو :
اقرار جدو اعما االجتماع السادس للجنة العربية:

10:00 - 8:30
اجللسة االولي

إقرار جدو األعما – األم العام

ال ند الثاني:
التقرير السنوي للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية:


تقرير االجناز السنوي للجنة العربية – األم العام



مناقشة عامة حو التقرير السنوي

ال ند الثالق:
اطالا النسخة اةدثة من ال وابة االلكرتونية للجنة العربية
 تدش النسخة احلديثة من ال وابة – معالي الرئيع
ال ند الرابع:
تدش النسخة االوىل من ال وابة اجليومكانية العربية – معالي الرئيع و رئيع فريق العمل
الثاني – رئيع الفريق اجلم ورية التونسية
10:30- 10:00

صورة مجاعية  -االسرتاحة

ال ند اخلامع:

12:00- 10:30
اجللسة الثانية

مساهمات منظمة األمم املتحدة واملنظمات الدولية يف املعلومات اجلغرافية املكانية:
 العرض التقدميي( :جلنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية -
)Ms. Dorine Burmanje
 العرض التقدميي( :جلنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية -
)Mr. Ferdnand Guy Isseri
 عرض تقدميي ( :التجربة اللجنة االوروبية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات
اجلغرافية املكانية )Mr. Tomaz Petek -

13:00- 12:00

 العرض التقدميي ( :سكرتارية جلنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية
املكانية )Mr. Chee Hai Teo
 العرض التقدميي( :جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب سيا – اإلسكوا
)Mr. Rami Zaatari
صالة الظ ر -الغداء
ال ند السادس (اجلاء االو ):
األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية ،والسياسات والتوعية وبناء القدرات


14:30- 13:00
اجللسة الثالثة






15:00- 14:30

العرض التقدميي :تقرير االجناز السنوي لفرا العمل االو – رئيع الفريق اإلمارات
العربية املتحدة
عرض التجربة السعودية يف األطر املؤسسية
العرض التقدميي :ملستشار الفريق Mr. Tomaz Petek
عرض عن ورشة العمل املصاح ة ألعما االجتماع بعنوا "اإلطار القانوني والسياسات
إلدارة املعلومات اجليومكانية – تراءيص املعلومات اجليومكانية" ،ءال الفرتة - 16
 17فرباير 2019م.
مناقشة جدو أعما الفريق
اسرتاحة

ال ند السابع (اجلاء االو ):

17:30- 15:00
اجللسة الرابعة

ال يانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ
 العرض التقدميي :تقرير االجناز السنوي لفرا العمل الثاني – رئيع الفريق اجلم ورية
التونسية
 عرض جتربة فلسط يف تطوير بوابت ا اجليومكانية
 العرض التقدميي :ملستشار الفريق Mr. Erik van der Zee
 مناقشة جدو أعما الفريق
 ورشة عمل تعريفية بال وابة اجليومكانية العربية

اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
االجتماع السادس
جدة ،اململكة العربية السعودية
 18اا  20فرباير 2019م
اليوم الثاني :الثالثاء  19فرباير 2019م
الوق

10:00 - 8:30
اجللسة اخلامسة

10:30- 10:00

12:00- 10:30
اجللسة السادسة

13:00- 12:00
21:30- 13:00

اجللسة
ال ند الثامن (اجلاء االو ):
إطاراملرجع اجليوديسي
 العرض التقدميي :تقرير االجناز السنوي لفرا العمل الثالق – رئيع الفريق
اجلم ورية اجلاائرية الدميقراطية الشع ية
 عرض التجربة الل نانية الدارة و تطويراملعلومات اجلغرافية والش كات اجليوديسية
 العرض التقدميي :ملستشار الفريق Dr. Zuheir Tamimi
 عرض عن اءر مستجدات مركا بيانات ختاين وأرشفة وحتليل ال يانات
اجليوديسية باململكة العربية السعودية.
 عرض من ممثل اللجنة العربية يف اعما اللجنة الفرعية للجيوديسيا بلجنة ءرباء
االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
 مناقشة جدو أعما الفريق
االسرتاحة
ال ند التاسع (اجلاء االو ):
تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية
 العرض التقدميي :تقرير االجناز السنوي لفرا العمل الرابع – رئيع الفريق سلطنة
عما
 عرض التجربة السعودية يف تكامل املعلومات املكانية واالحصائية
 العرض التقدميي :ملستشار الفريق Mr. Timothy Trainor
 عرض من ممثل اللجنة العربية فريق عمل تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية
واالحصائية بلجنة ءرباء االمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية.
 مناقشة جدو أعما الفريق
صالة الظ ر  -الغداء
 زيارة ءارجية

اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
االجتماع السادس
جدة ،اململكة العربية السعودية
 18اا  20فرباير 2019م
اليوم الثالق :االربعاء  20فرباير 2019م
اجللسة

الوق
ال ند العاشر (اجلاء األو ):

التجارب العربية والعاملية يف استخدام وتطوير األعما اجلغرافية املكانية
 عرض تقدميي عن االستثمار يف القطاع اجليومكاني– Dr. Mohammed
Zaffer
 عرض تقدميي عن التجربة اجليومكانية الربيطانية Mr. John Kedar -
 عرض تقدميي عن التواصل اجليومكانيMr. Sanjay Kumar ،

 عرض تقدميي عن مركا االحصائي لدو اخلليا العربي
 عرض تقدميي عن التجربة ال حرينية يف نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية
10:45 - 8:30
اجللسة السابعة

االستشعار عن بعد
 عرض تقدميي عن التجربة االردنية يف ادارة املعلومات اجليومكانية
ال ند السادس (اجلاء الثاني):
األطر املؤسسية والتنظيمات القانونية ،والسياسات والتوعية وبناء القدرات
 االجتماع الثاني لفريق العمل االو
 مناقشة عامة – ءطة العمل املستق لي لفريق العمل االو
ال ند السابع (اجلاء الثاني):
ال يانات اجلغرافية املكانية األساسية واملعايأ
 االجتماع الثاني لفريق العمل الثاني
 مناقشة عامة – ءطة العمل املستق لي لفريق العمل الثاني

11:00- 10:45

االسرتاحة

ال ند الثامن (اجلاء الثاني):
إطار املرجع اجليوديسي
 االجتماع الثاني لفريق العمل الثالق
 مناقشة عامة – ءطة العمل املستق لي لفريق العمل الثالق
12:30 - 11:00
اجللسة الثامنة

ال ند التاسع (اجلاء الثاني):
تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية
 االجتماع الثاني لفريق العمل الرابع
 مناقشة عامة – ءطة العمل املستق لي لفريق العمل الرابع
ال ند العاشر (اجلاء األو ):
التجارب العربية والعاملية يف استخدام وتطوير األعما اجلغرافية املكانية
 عرض ومناقشة عن اإلطار املتكامل للمعلومات اجليومكانية

13:00- 12:30

االسرتاحة ألداء الصالة -الغداء
ال ند احلادي عشر:
اءتيار املكتب التنفيذي للجنة ،وفرا العمل الفنية – االم العام
ال ند الثاني عشر:
االجتماع السابع للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية املكانية
 اإلعال عن االجتماع السابع (األم العام)

14:00 - 13:00
اجللسة اخلتامية

ال ند الثالق عشر:
توصيات االجتماع السادس للجنة العربية خلرباء االمم املتحدة املعلومات اجلغرافية
املكانية
 العرض التقدميي :موجا قرارات وتوصيات ونتائا االجتماع السادس (األمانة
العامة للجنة العربية).
ءتام االجتماع السادس:
اءتتام االجتماع السادس للجنة العربية
 معالي رئيع اللجنة العربية رئيع اهليئة العامة للمساحة باململكة العربية
السعودية

امللحق الثاني  :قائمة املشارك

قائمة املشارك
#

الدولة

األاماء

1

اجلاائر

 .1السيد /محيد أوقاسي

2

مملكة ال حرين

 .2الشيخة /مي حممد

اجل ة
اجمللع الوطين لإلعالم اجلغرافية
نائب رئيع اللجنة العربية
ءليفة

 .3السيدة /منا عدنا حساني
 .4السيدة /ن لة صديق

3

 .5السيد /عدنا أسامة ع داهلل حس
مج ورية مصر العربية

 .6السيد /ءالد السيد ام
 .7السيد /طارا حجاج
 .8الدكتور /عوني اخلصاونة

4

اململكة األردنية اهلا ية
 .9السيد /عت ة املعايطة

5

دولة الكوي

6

اجلم ورية الل نانية

7

دولة لي يا

8

اململكة املغربية

 .10السيد /حسن ع دالغفور
 .11السيدة /زهرة الصراف
 .12السيد /سركيع فدعوس
 .13السيد /شربل أبوشقرا
 .14السيد /مجا قليدا

احلكومة االلكرتونية

اجل از املركاي للتع ئة العامة واالحصاء
املصري

هيئة املساحة املصرية
املركا اجلغرايف امللكي االردني
نائب رئيع اللجنة العربية
املركا اجلغرايف امللكي االردني
اإلدارة املركاية لإلحصاء
االحتاد العربي للمساحة
مصلحة املساحة اللي ية

 .15السيد /حمماد أحليا
 .16السيد /جنيب بناوينة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و املسح

 .17السيدة /ن يلة االيسر

العقاري و اخلرائطية

 .18السيد /طارا لغايل
 .19السيد /رشيد زبأ

مديرية االحصاء باملندوبية السامية للتخطيط

#

الدولة

9

سلطنة عما

10

دولة فلسط

األاماء

اجل ة

 .20السيد /امحد بن سي ال ادي
 .21السيد /حممود الرئيسي

اهليئة الوطنية للمساحة

 .22السيد /حمفوف العرميي
 .23السيد /سليما الادجالي
 .24السيد /سامح العرميي
 .25السيد /حممد حسن اجل ارين
 .26السيد /مجا نعما

املركا الوطين لإلحصاء واملعلومات

وزارة احلكم اةلي
رئيع اهليئة العامة للمساحة

 .27الدكتور/ع دالعايا بن ابراهيم الصعب

رئيع اللجنة العربية خلرباء األمم املتحدة
إلدارة املعلومات اجليومكانية

 .28الدكتور /بندر املسلماني
11

اململكة العربية السعودية

 .29السيد /عاصم الغامدي

االم العام للجنة العربية
االمانة العامة

 .30السيد /عثما اخلري

اهليئة العامة للمساحة

 .31السيد /مساعد الاهراني

اهليئة العامة للمساحة

 .32السيد /ع داهلل اهلمال

اهليئة العامة لإلحصاء

 .33السيد /حممد املطريف

األمانة العامة

#

الدولة

12

مج ورية السودا

13

اجلم ورية التونسية

14

االمارات العربية املتحدة

األاماء
 .34السيد /األم حممد بانقا أمحد
 .35السيد /أبو محاد أبوضراع
 .36السيد /كما املاوغي
 .37السيد /زهأ فطناسي

اجل ة
اهليئة العامة للمساحة

ديوا قيع األراضي واملسح العقاري

 .38السيد /زهأ اجلندلي
 .39السيد /ب اء الدين ج ابلي
 .40السيد /ناار طابية

املركا الوطين لرسم اخلرائط
واالستشعار عن بعد

 .41السيد /قيع التونسي
 .42السيد /حممد علي اإليالهي
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اخلرباء الدوليو

 .43السيد /صا

احل يل

 .44السيد /ع دالوهاب ال ستاني
Mr. Tomaž Petek .45

UN-GGIM- Europe

Mr. Erik van der Zee .46

Geodan , Nederland

Dr.Zuheir Al-Tamimi .47

IGN, France

Mr. Timothy Trainor .48

)Expert (USA

Mr.CheeHai TEO .49
Ms. Dorine Burmanje .50
Mr. Ferdnand Guy Isseri .51

)Co-Chair, UNGGIM (Cameroon

Mr. Kevin Pomfret .53
Dr. Mohammed Zaffar .54
Mr. Sanjay Kumar .55
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UN-GGIM Secretariat
)Co-Chair, UNGGIM (Netherlands

Mr. John Kedar .52

املدعو

املساحة العسكرية

)Ordnance Survey, Manager (UK
)Expert (USA
)Expert (Australia
Chair, UNGGIM Private Sector
Network

 .56السيد  /محد االغربي

مركا االحصاء اخلليجي

 .57السيد  /رامي الاعرتي

االسكوا

UN-GGIM: Arab States
United Nations Committee of Experts on
Global Geospatial Information Management for Arab States
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تقرٌر فرٌق العمل األول
األطر المؤسسٌة والتنظٌمات القانونٌة والسٌاسات والتوعٌة وبناء القدرات
للدورة األولى ( فبراٌر  - 5115فبراٌر ) 5112
 .1المقدمة-:
إن السٌاسات المتعلقة بجمع وصٌانة وتوزٌع البٌانات المكانٌةة إاةافة الةى اليماٌةة القانونٌةة
لها هً نمةاج لتطوٌرالبنٌةة التيتٌةة للبٌانةات المكانٌةة لتصةبى إيةدل األصةول التةً تملكهةا
الدول.
هناك الكثٌر من السٌاسةات واألطةر القانونٌةة تةو تطوٌرهةا مةن مبةل المؤسسةات اليكومٌةة و
الخاصة والجي خلقت فجوه لهجا التطوٌر فٌما بٌنها والجي جعل تطبٌةق هةجه السٌاسةات تخةدو
إيتٌاجاتها اآلنٌه فقط  ،لجلك سعت الكثٌر من الدول إلنشاء جهات تنسةٌقٌة مهمتهةا الرسٌسةٌة
واةةع اإلسةةتراتٌجٌات والخطةةوات العملٌةةة لتناٌةةج السٌاسةةات المعتمةةدة إلدارة بٌناتهةةا المكانٌةةة
وتيت المظلة القانونٌة والعمل على تسهٌل إنشاء البنٌة التيتٌة لهجه البٌانات .
 .2سير العمل-:
 .فً اإلجتماع األول للجنة العربٌة لخبراء األمو المتيدة إلدارة المعلومات الجغرافٌةة
المكانٌة فً مدٌنة الرٌاض  /المملكة العربٌة السةعودٌة وبعةد تشةكٌل فةرق العمةل تةو
إختٌةةةار دولةةةة اإلمةةةارات العربٌةةةة المتيةةةدة رساسةةةة الارٌةةةق األول والمعنةةةً بةةةاألطر
المؤسسٌة والتنظٌمات القانونٌة والسٌاسات والتوعٌة وبناء القدرات و منج جلك الٌوو
توالت المنامشات واإلجتماعةات الجانبٌةة بةٌن الةدول األعاةاء (  55دولةة ) لواةع
خارطة طرٌق لهجا الارٌق وجلك بالتنسٌق مع مستشاري الارٌق الدولٌٌن.
ب .خالل اإلجتماع الرابع الجي عقد فً الدوية فً فبراٌر  5112عرض الارٌق خطةة
عمةةل ولٌةةة لخارطةةة طرٌةةق يٌةةن نةةامد الةةدول األعاةةاء ماةةمونها والبنةةود التةةً
تيتوٌها ومدل اإلستاادة منها وكٌاٌةة تطبٌقهةا وجلةك يسةب الترتٌبةات اإلدارٌةة لكةل
دولةةة  ,وتبةةٌن إخةةتال سةةلوب إدارة البٌانةةات المكانٌةةة مةةن دولةةة إلةةى خةةرل وجلةةك
يسب الموارد المتاية والنظاو المتبةع ولكنهةا مةد تتاةق فةً معظةو السٌاسةات الهادفةة
إلى إستكمال وتيسٌن البنٌة التيتٌة لبٌاناتها المكانٌة.
 .خةةالل اإلجتمةةاع الخةةامة للجنةةة العربٌةةة الةةجي عقةةد فةةً مسةةقط فةةً فبراٌةةر 5112
نظمةت األمانةة العامةة للجنةة العربٌةة إجتماعةا جانبٌةا للارٌةق مةع السةٌد المستشةةار و
التبايةةةن يةةةول الخطةةةة المقدمةةةة منةةةه وكانةةةت هنةةةاك بعةةةض الماليظةةةات البسةةةٌطة
واإلستاسارات فً بعض الاقةرات وإتاةق الارٌةق علةى ن ٌةتو إعةادة إرسةالها للةدول
األعاةةاء للدراسةةة و عةةرض ٌةةة ماليظةةات إن وجةةدت وجلةةك فةةً الجلسةةة الجانبٌةةة
خالل إجتماع لجنةة خبةراء األمةو المتيةدة إلدارة المعلومةات الجغرافٌةة المكانٌةة فةً
نٌوٌةةورك ( طسةةطة  , ) 5112ثةةو عةةرض رسةةٌة الارٌةةق األول خطةةة العمةةل (
خارطة الطرٌق المقترية ) لألطر المؤسسٌة كنموج ٌمكن العمل من خالله إلنشاء
البنٌة التيتٌة للبٌانات المكانٌة وتو واع الخطوات الالزمة للتناٌج.
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د .إتاةى بننةةه مةةد ت تنطبةةق مكونةةات النمةوج المقتةةرا للترتٌبةةات المؤسسةةٌة علةةى كةةل
الةدول ولكةةن مةةن الممكةةن ن تكةون بعةةض مةةن هةةجه الخطةوات مةةد تةةو تناٌةةجها بالاعةةل
وبنسب متااوتة.
ه .ومةةد تاةةمنت خطةةة العمةةل لتناٌةةج األطرالمؤسسةةٌة نيةةو إنشةةاء بنٌةةة تيتٌةةة للبٌانةةات
المكانٌة على الخطوات التالٌة :
( )1إنشاء مجلة يكومً إلدارة البٌانات المكانٌة .
إن مةةن األهةةدا المهمةةة ألي يكومةةة ن تكةةون جات كاةةاءة عالٌةةه إلسةةتغالل
األصول العامة لخدمة المجتمع هجا األمةر ت ٌمكةن تيقٌقةه إتعةن طرٌةق المشةاركة
لكل المصادر المتاية ومن خالل التنسةٌق الجٌةد  ،إن التعامةل مةع البٌانةات المكانٌةة
على نها إيدل األصةول التةً تملكهةا الدولةة ٌتطلةب موازنةة مدروسةة لهةا  ،عةالوة
علةى إن إنتةا هةجه البٌانةات وصةٌانتها ٌاةوق طامةة ي جهةة بماردهةا لةجلك التعةاون
والتنسةةٌق المشةةترك بةةٌن الجهةةات جات العالمةةة عنصةةر مهةةو لإلسةةتثمار األمثةةل لهةةجه
البٌانات  ،من هجا السٌاق تنتً همٌة إنشاء جهةة يكومٌةة ( تيةت ي مسةمى ) جات
صةةاليٌة لتتةةولى عملٌةةة ربةةط جمٌةةع الجهةةات المنتجةةة للبٌانةةات المكانٌةةة تيةةت مظلةةة
وايدة والتنسٌق فٌما بٌنها.
مد تنيصر هدا

مجلة إدارة البٌانات المكانٌة فً اآلتً -:

( ) واةةع آلٌةةة للتنسةةٌق المشةةترك بةةٌن الجهةةات المنتجةةة للبٌانةةات المكانٌةةة لمنةةع
اإلزدواجٌة فً إنتا هجه البٌانات .
(ب) العمةةل علةةى تطةةوٌر وتويٌةةد المواصةةاات والمعةةاٌٌر الانٌةةة المتعلقةةة ب نتةةا
البٌانات المكانٌة .
( ) تطةةةوٌر سةةةالٌب تبةةةادل البٌانةةةات المكانٌةةةة بةةةٌن الجهةةةات المختلاةةةة وإصةةةدار
التعلٌمات التناٌجٌة لها .
(د) إصدار ومراجعة تعلٌمات الاوابط األمنٌة إلنتا وتبادل البٌانات المكانٌة.
(ه) دراسةةة ومراجعةةة التشةةرٌعات والقةةوانٌٌن المتعلقةةة باإلنتةةا ونشةةر البٌانةةات
المكانٌة والعمل على تطوٌرها مع الجهات المعنٌة .
(و) واةةع الخطةةط لتطبٌةةق فاةةل الممارسةةات لإلسةةتثمار والمةةردود المةةالً مةةن
إستخداو البٌانات المكانٌة.
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( )5الهٌكل التنظٌمً لمجلة إدارة البٌانات المكانٌة .
ٌعتمةةد تشةةكٌل هةةجا المجلةةة علةةى النظةةاو اإلداري المتبةةع ولكةةن وبشةةكل عةةاو ٌتةةنل
المجلة من رسٌة و عااء من الجهات المنتجة للبٌانات المكانٌة وجو صاليٌة فةً
إتخاج القرارات ( كما هو مواى بالشكل التالً ).

وزٌر

رسٌة مجلة
إدارة البٌانات
المكانٌة

عاو ومتخج
مرار للمؤسسة
رمو ()1

عاو ومتخج
مرار للمؤسسة
رمو ()5

عاو ومتخج
مرار للمؤسسة
رمو ()3

عاو ومتخج
مرار للمؤسسة
رمو ()n

وإلعطاء هجا المجلة القدرة على تناٌج المهاو والمسؤولٌات التً ٌتوتها ف نه من
الاروري ن تكون تبعٌة رساسة هجا المجلة الى إيدل الجهات الااعلة فً اليكومة
( وزارة ) يٌن ٌقوو الوزٌر بتبنً التوصٌات الصادرة من مجلة إدارة البٌانات
المكانٌة وإمرارها من مبل اليكومة .
ولكةةً ٌقةةوو المجلةةة ب تخةةاج مرارتةةه علةةى نيةةو ت ٌتعةةارض مةةع صةةاليٌات الجهةةات
التابعة ألعااء المجلةة و ن ٌكةون التنسةٌق فةً علةى مسةتوٌاته ف نةه ٌتوجةب إنشةاء
لجان فرعٌة ( كما هو مواى بالشكل التةالً ) وتعنةى بمتابعةة ربعةة جوانةب رسٌسةه
وهً -:
( ) السٌاسات المتبعة .
(ب) المعاٌٌر الانٌة .
( ) منصات تبادل البٌانات المكانٌة .
(د) األرشاة والتوثٌق.
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مجلة إدارة
البٌانات المكانٌة

رسٌة لجان
العمل الانٌة

مجموعة العمل
الانً للسٌاسات

مجموعة العمل
الانً لمنصات
تبادل المعلومات

مجموعة العمل
الانً للمعاٌٌر
والمواصاات

مجموعة العمل
الانً لألرشاة
والثوثٌق

إن العمةةل الةةرسٌة للجةةان الارعٌةةة سةةٌكون بمثابةةة الرافةةد الانةةً لمجلةةة إدارة البٌانةةات
المكانٌة لتجلٌل المساسل الانٌة المعٌقة للعمل المشترك بٌن الجهات المنتجة  ،ومد تشمل
مسةةؤولٌات اللجةةان الارعٌةةة المسةةاسل الانٌةةة المتعلقةةة بكةةل فسةةات و نوعٌةةات البٌانةةات
المكانٌة والجهات الراعٌة لهةا لتيةدٌن األسةالٌب المتبعةة فةً عملٌةات نشةر و توزٌةع
هجه البٌانات إاافة الى تطةوٌر المعةاٌٌر والمواصةاات المطبقةة علٌهةا وواةع النظةاو
الانً لتبادل البٌانات المكانٌة بٌن مختل الجهات و سلوب التوثٌق والياظ المشترك .
()3

تاعٌل دور مالكً البٌانات المكانٌة .

من المعرو بنن طالبٌة الجهات المالكة للبٌانات المكانٌة تجمع وتصون بٌاناتها بنةاء
على إيتٌاجاتهةا المتعلقةة بنعمالهةا  ،كمةا نهةا تةدٌر مواعةد البٌانةات المكانٌةة المتةوفرة
لدٌها بما ٌتالء و مع متطلباتها  ،وتختل همٌة ونوعٌة البٌانةات المكانٌةة المنتجةة مةن
جهة إلى خرل وجلك طبقا لطبٌعةة عمةل هةجه الجهةات ومةد ٌيةدن ن تقةوو كثةر مةن
جهة ب نتا ناة نوعٌة البٌانات والتً مد نتجت مةن مبةل جهةة خةرل ولةناة منطقةة
التغطٌة مع اإلختال فً جودة هجه البٌانةات وشةمولٌتها .مةن هنةا تةنتً همٌةة مةالكً
البٌانةةات لمنةةع اإلزدوا جٌةةة فةةً إنتةةا البٌانةةات المكانٌةةة بةةٌن مختل ة الجهةةات المعنٌةةة
،عالوة على تقلٌل الجهد والتكلاة المادٌة وجلك عندما ٌتو اإلتااق والتنسٌق عن طرٌق

4

مجلة إدارة البٌانات المكانٌة والةجي بةدوره ٌقةوو بتيدٌةد نوعٌةة البٌانةات التةً تتةولى
مسؤلٌتها كل جهة وواع األسة لتسهٌل تبادل هجه البٌانات بٌنها .
وٌنتً دور مالك البٌانات المكانٌة لتسهٌل عملٌات التبادل والتكامل للبٌانات فً تناٌج
المتطلبات الانٌة التالٌة -:
( ) البٌانات المكانٌة المنتجة المطلةوب تبادلهةا ٌجةب ن تكةون متوافقةة مةع المعةاٌٌر
المتاق علٌها .
(ب) البٌانةةات المكانٌةةة المصةةرا بتةةداولها للمخةةولٌن ٌجةةب ن تكةةون مرفقةةة ببٌانةةات
وصاٌة تواى الدمة  ،النوعٌة  ،المصدر  ،التارٌخ إاافة الى تعرٌ المعالو .
( ) واةةع آلٌةةة التيوٌةةل للبٌانةةات المكانٌةةة المةةراد تبادلهةةا إلةةى المواصةةاات والصةةٌ
المتاق علٌها .
(د) البٌانات المكانٌة الميولة إلى الصٌ المطلوبة ٌجب ن تكون متوافقة مع برامج
نقل الملاات لدل الشبكة العنكبوتٌة .
(ه) تاعٌل برامج اليماٌة للبٌانات وواع التعلٌمات المنظمة لها .
مد ت ٌنيصر دور مالكً البٌانات فً إدارة البٌانات المكانٌة والتعامل معها فً النقاط
السابقة فقط وإنما مد تشمل الترتٌبات اإلدارٌة األخرل كاإلتااق على دورات التيدٌن
للبٌانةةات مةةع األطةةرا األخةةرل و المشةةاركة فةةً واةةع الترتٌبةةات اإلدارٌةةة لألمةةور
المالٌة والقانونٌة المتعلقة بتداول هجه البٌانات .
()4

تطوٌر سٌاسة اإلنااق والمردود المادي .
ن تيدٌد الموازنات وترشٌد اإلنااق على المشارٌع لمختلة القطاعةات
سٌاسة متبعة لدل طلب الدول ومن اةمنها المشةارٌع المتعلقةة ب نتةا البٌانةات
المكانٌة األمر الجي شجع إلةى توجةه طلةب الجهةات والمؤسسةات المنتجةة لهةجه
البٌانات الى العمل باإلسلوب التجاري لتغطٌة التكالٌ وتيقٌق جزء من الربى
المادي .
نظرا لعةدو وجةود معةاٌٌر معروفةة معمةول بهةا لتغطٌةة تكةالٌ اإلنتةا
للبٌانات المكانٌة ف ن طلةب الةدول واةعت لةواسى و نظمةة تتةراوا بةٌن إمكانٌةة
اليصول على هجه البٌانات مجانا و بمقابل مادي ٌنتً من بٌع البٌانات المنتجةة
إ لى موردي خدمات التطبٌق لهجه البٌانات و للمستخدو النهاسً والةجي مةد ٌشةمل
الجهات اليكومٌة المختلاة و صياب القطاع الخاص وتختل السٌاسة المتبعةة
من دولة إلى خرل طبقا لنظامها الخاص ولكنها مد تتاق فةً الماةاهٌو األساسةٌة
لواع إستراتٌجٌة تغطٌة التكالٌ بناء على تقسٌو البٌانات على النيو التالً -:
()

البٌانات المكانٌة اليساسة جات الطبٌعة األمنٌة و الخاصة لن تكون
متاية إت إلى الجهة اليكومٌة المسؤولة عنها والمعٌنة من مبل مجلة
إدارة البٌانات المكانٌة وتٌشملها نظاو التغطٌة للتكلاة .
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(ب) البٌانات المكانٌة المتداولة بٌن الجهات اليكومٌة ألداء عمالها الٌومٌة
تكون مجانٌة يٌن ن التكلاة مد تو تخاٌاها متى تيقق مبد عدو
اإلزدواجٌة فً إنتا هجه البٌانات .
( ) البٌانات المكانٌة المملوكة لليكومة والمستخدمة ألطراض التعلٌو
والبين العلمً تكون مجانٌة .
(د) البٌانات المكانٌة المتاية لألعمال التجارٌة تباع بنعلى نسبة من التغطٌة
المالٌة  ،وتخاض هجه النسبة يسب نوعٌة العمل التجاري الجي ٌترواا
بٌن رسوو يق اإلستخداو و رسوو إعادة اإلنتا .
(ه) البٌانات المكانٌة المتعلقة بتقدٌو الخدمات اليكومٌة ٌتو واع نسبة من
التكلاة مع مٌمة الخدمة المقدمة.
إن النقاط المجكورة سابقا تمثل إستراتٌجٌة عامة لتغطٌة جزء من تكالٌ
اإلنتا وإن تطبٌق هجه اإلسترتٌجٌة تختل من يٌن إلى خر مع تطور تقنٌة نقل
المعلومات والتطبٌقات الرممٌة المتعلقة بتداول البٌانات المكانٌة .
( )5مراجعة و تيدٌن اليماٌة القانونٌة للبٌانات المكانٌة .
تيتا البٌانات المكانٌة وخاصة البٌانات الغنٌة بالمعلومات وجات القٌمة المادٌة الى
يماٌة من طٌر المخولٌٌن باإلطالع علٌها و إستخدامها لجلك سعت الكثٌر من الدول
نيو إصدار تشرٌعات وموانٌٌن ليماٌة هجه البٌانات من اإلنتهاك وسوء اإلستخداو
ولكن التطورالسرٌع فً تقنٌات نقل ونشر المعلومات من خالل الكو الهاسل من
الموامع اإللكترونٌة التً تيتوٌها الشبكة العنكبوتٌة واعت مالكً ومنتجً البٌانات
إاافة إلى المشرعٌٌن ماو تيدي لليااظ على هجه البٌانات من اإلنتهاك القانونً
األمر الجي ٌستدعى مراجعة دورٌة للقوانٌٌن والتشرٌعات والتً مد تشمل
مواوعٌٌن ساسٌن وهما -:
()

يقوق الملكٌة الاكرٌة وإتاامٌات تراخٌص اإلستخداو للبٌانات -:
فٌما ٌتعلق بيقوق الملكٌة وتراخٌص اإلستخداو ف ن موانٌٌن
( )
ياظ الملكٌة الاكرٌة المعمول بها يالٌا مد تغطً اليماٌة من النسخ
للبٌانات  ،ولكنها تتشمل جمٌع الجوانب المتعلقة بقواعد البٌانات
وميتواٌتها فعندما ٌتو التالعب وإعادة ترتٌب البٌانات بشكل مخال لما
تيتوٌة مواعد البٌانات األصلٌة وإعادة نسخها ف ن مانون اليماٌة الاكرٌة
تٌنطبق علٌها على إعتبار ن ماعدة البٌانات الجدٌدة تتخال القانون.
(ب ب) هجا مثال أليد وجه القصور والجي ٌنشن من عدو شمولٌة
مانون يقوق الملكٌه للبٌانات ومن نايٌة خرل مد تتوجد نصوص
مانونٌة تعر منتجً البٌانات واليقوق التً ٌمتلكونها إاافة الى
صاليٌة اليصول على البٌانات من مبل المستخدمٌٌن واإللتزامات
القانونٌة المترتبة علٌهو.
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(ب)

اليماٌة القانونٌة لخصوصٌة البٌانات -:
( ) إن إجراءات اليماٌة لخصوصٌة البٌانات جزء مهو من الترتٌبات
المؤسسٌة للبنٌة التيتٌة للبٌانات المكانٌة وخاصة عندما ٌتعلق األمر
ببٌانات المسى العقاري والمعلومات المتعلقة باألمالك وخالفه و تلك
البٌانات المنتجة للمشارٌع الخاصة .
(ب ب) نظرا ألهمٌة الجانب القانونً ليماٌة الخصوصٌة لهجه البٌانات
من اإلنتهاك ٌجب على المشرع مراجعة اإلجراءات المعمول بها وسد
الثغرات إن وجدت والتً تشمل يظر إستخداو البٌانات المسربه ،تيدٌد
يجو البٌانات المجمعة  ،يق إطالع على ميتوٌات ملاات البٌانات
وصاليٌة تغٌٌرها .

و .تو فً الجلسة الجانب ٌة التً عقدت خةالل إجتمةاع لجنةة خبةراء األمةو المتيةدة إلدارة
المعلومات الجغرافٌة المكانٌة فً نٌوٌورك ( طسطة  ) 5112إطلةع الارٌةق علةى
خطة العمل المقدمة من مستشةار الارٌةق السةٌد (  ) Tomaz Petekووجةد نهةا
تتتعارض مع خطةة العمةل المقدمةة مةن رسةٌة الارٌةق األول .وبالتعةاون مةع ناسةب
الرسٌة تو اإلتااق بعمل إستبٌان وإرساله للدول األعااء عن طرٌق األمانةه العامةة
للجنة العربٌة على ن ٌشمل العناصر األساسٌة األربعة التالٌة -:
( )1اإلطار القانونً واإلداري
( )5اإلطار الانً
( )3التغطٌة المالٌة والمردود المالً
( )4التوعٌة و بناء القدرات
ز .تو إعداد اإلستبٌان واليصول على النتاسج خةالل الاتةرة () 1/5112 –11/5112
و كان الغرض منه هو الومو على الواةع اليةالً لألطةر المؤسسةٌة والتنظٌمةات
القانونٌة والسٌاسات والتوعٌة وبناء القدرات للدول األعااء.
ا .خالل اإلجتماع السادة الجي عقد فً جده فً فبراٌر  5112عرض رسةٌة الارٌةق
األول شةةرا ماصةةل عةةن البنةةود األربعةةة الرسٌسةةٌة التةةً ٌيتوٌةةه هةةجا اإلسةةتبٌان و
الغرض الجي عد من جله  ,وبعد تيلٌل نتاسج اإلستبٌان التةً تةو إسةتالمها مةن 11
عاو من عااء اللجنة العربٌة لخبراء األمو المتيدة إلدارة المعلومةات الجغرافٌةة
المكانٌة كانت النتٌجة اإلجمالٌة على النيو التالً :
( )1اإلطار القانونً واإلداري  :كانت النتٌجة اإلجمالٌة  %61من هجه الدول لدٌها
مانون ٌنظو األعمال المسايٌة و آلٌة التنسٌق بٌن الجهات اليكومٌة و هناك
اوابط منٌة إلنتا وتبادل البٌانات المكانٌة و لدٌها ٌاا نظاو مويد و خاص
بتوثٌق و رشاة البٌانات المكانٌة وتصنٌ هجه البٌانات من يٌن اإلطالع
واإلستخداو .
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( )5اإلطار الانً  :كانت النتٌجة اإلجمالٌة  %42من هجه الدول لدٌها مواصاات
ومعاٌٌر مويدة للجهات اليكومٌة و الخاصة و نظاو لتبادل البٌانات المكاانٌة
وبرامج اليماٌة لهجه البٌانات و ٌاا لدٌها نظاو لتوثٌق البٌانات الوصاٌة
المصايبة للبٌانات المكانٌة ونظاو لتيدٌن وبنٌة تيتٌة لشبكات الربط
اإللكترونً بٌن الجهات المنتجة لهجه البٌانات .
( )3التغطٌة المالٌة والمردود المالً  :كانت النتٌجة اإلجمالٌة  %64من هجه الدول
تارض رسوو يكومٌة على مستخدمً البٌانات المكانٌة و تغطً تكالٌ اإلنتا
و ٌاا لدٌها سٌاسة تسعٌر البٌانات المكانٌة .
( )4التوعٌة و بناء القدرات  :كانت النتٌجة اإلجمالٌة  %22من هجه الدول لدٌها
خطط لعقد دورات وورد ومراكز متخصصة فً نظو المعلومات الجغرافٌة
عمل ومناهج تعلٌمٌة وبرامج خاصة فً مجال نظو المعلومات الجغرافٌة
وإنتا البٌانات المكانٌة .
 .3الخالصة-:
ٌتلخص هجا التقرٌر الموجز المرايل ونتاسج المبايثات المشتركة بٌن عااء
.
الارٌق بالتنسٌق مع مستشار الارٌق السٌد (  ) Tomaz Petekللتوصل إلى
نموج لخارطة طرٌق ٌمكن للدول األعااء اإلستاادة منه  ,والتركٌز على يد
العناصر اإلساسٌة إلنشاء البنٌة التيتٌة للبٌانات المكانٌة وهً الترتٌبات
المؤسسٌة لهجه البٌانات وتو واع الخطوات الالزمة للتناٌج.
بٌ .ختل سلوب إدارة البٌانات المكانٌة من دولة إلى دولة خرل وجلك يسب
الموارد المتاية والنظاو المتبع .
 .مد ت تنطبق مكونات النموج المقترا للترتٌبات المؤسسٌة على كل الدول ولكن
من الممكن ن تكون بعض من هجه الخطوات مد تو تناٌجها بالاعل .
د .بالنسبة إلى مواوع بناء القدرات وتنهٌل العنصر البشري سٌتو منامشته مع
عااء اللجنة العربٌة لإلتااق على التااصٌل المتعلقة ببرنامج التنهٌل وإمكانٌة
المشاركة مع الجهات الراعٌة لهجه البرامج ودورات التدرٌب إن وجدت.
ه .بعد تيلٌل نتاسج اإلستبٌان الواردة من الدول األعااء (  11دولة ) إتاى ن
هناك نسب متااوته بٌن هجه الدول بما ٌتعلق بوجود موانٌن تنظو األعمال
المسايٌة و الاوابط األمنٌة التً تيكو تبادل البٌانات المكانٌة واألمور الانٌة
والمالٌة المتعلقة بهجه البٌانات و ٌاا توعٌة المجتمع وبناء القدرات .
و .تمت التوصٌة بنن تقوو الدول األعااء بتقدٌو موجز ( عرض ) لما تو إنجازه
فٌما ٌتعلق بالعناصر األساسٌة لألطر المؤسسٌة لدل كل دولة فً اإلجتماع
القادو.
ز .خالل اإلجتماع السادة للجنة العربٌة الجي عقد فً جده فً فبراٌر  5112تو
نقل رساسة الارٌق األول للمملكة المغربٌة .
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اﻟﻣراﺟﻊ:
.1
.2

.3
.4

ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎدس
ﺑﺟدة  21-19ﻓﺑراﯾر 2019م،
ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻧﯾوﯾورك ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ –  1أﻏﺳطس  2018م.
ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس
ﺑﻣﺳﻘط  21-19ﻓﺑراﯾر 2018م،
ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻧﯾوﯾورك ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ –  12أﻏﺳطس  2017م.

 .1اﻟﻣﺣﺗوى
ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ:
 اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،
 ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
 دﻟﯾل ﺗرﻛﯾز وإﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
 دﻟﯾل اﻟﺗﻛوﯾن.
 .2اﻟﮭدف
ﯾﮭدف اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ:
• ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم،
• وﺿﻊ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ إﻧﺗﺎج وﻧﺷر ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑط
ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول )اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ(،
• إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ،
• ﺗﺣﻘﯾق رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،
• اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻷﻏراض ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎون
إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﺳ ّد اﻟﺷﻐورات،
• اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت،
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• إﻧﺗﺎج وﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ذات دﻗﺔ ﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻣرﺟﻌﻲ،
• اﻟﺗوﺛﯾق :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت )اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ(Metadata -
• اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ :إرﺳﺎء ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣوﺣدة دون اﻟﻣﺳﺎس ﻣن ﺳرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت
اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ،
• اﻟﺟﺎھزﯾﺔ.
 .3اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ
•
•
•
•

ﺟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول،
دراﺳﺔ اﻟﻣوﺟود،
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟود،
اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺻد إدراﺟﮭﺎ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ.

 .4اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣل
ﯾﮭدف ھذا اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧﺟزة ﻣﻧذ آﺧر إﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ واﻟذي إﻟﺗﺄم ﺑﻣﻘر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﯾوم  1أوت  ،2018واﻟذي ﺗ ّم ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻟﯾل إﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت( وﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻣوس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت(.
ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺗم ﺧﻼل اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ اﻟذي إﻟﺗﺄم ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﻘط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  19إﻟﻰ
 21ﻓﯾﻔري  2018ﻋرض أﻋﻣﺎل وﺑراﻣﺞ اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﻔرق اﻟﻔﻧﯾﺔ .ھذا وﻗد ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﺑط اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻷﺧد ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
واﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ.
ھﺬا ،وﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ،ﻗﺎم ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧـﻄﺔ
ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ:
 إﻧﺠﺎز ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت،
 اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ،
3

اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

 ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ.
 ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﻋﻠﯿﮫ ،ﻗﺎم رﺋﯿﺲ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ( ﺑــ:
أ .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ( ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ
 2018ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل
إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أوت  2018ﺑﻨﯿﻮﯾﻮرك،
ب .ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﻮدة ﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ
 2018ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل
إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أوت  2018ﺑﻨﯿﻮﯾﻮرك،
ت .ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮادم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  03إﻟﻰ  05دﯾﺴﻤﺒﺮ ،2018
ث .إدﻣﺎج اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎھﺰﯾﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﻠﻤﺎ وأن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول أﺑﺪوا ﺟﺎھﺰﯾﺘﮭﻢ وﺳﯿﻘﻊ
إدﻣﺎج ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮھﺎ.
ج .ﺗﺤﯿﯿﻦ
اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻗﺎﻟﺐ

اﻟﺒﻮاﺑﺔ

اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﻟﺨﺒﺮاء

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻷﻣﻢ

ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻲ

اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻹدارة

ﻣﻊ

ﺗﺼﻤﯿﻢ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ،
حّ .
ﺣﺚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺎل ﺟﺎھﺰﯾﺘﮭﻢ.
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اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

أ .اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
• اﻟﺗﺟﺳﯾم اﻟﮭﻧدﺳﻲ
اﻟﺗﺟﺳﯾم اﻟﮭﻧدﺳﻲ
ﺧطوط

Vector

ﻣﺻﻔوﻓﺎت

Grid

ﻧص أو ﺟدول
ّ

Text or table

ﺷﺑﻛﺔ

Network

ﻧﻣﺎذج ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد

3D-models

ﻓﯾدﯾو

Video

• اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣواﺻﻔﺎت
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ISO 19100
ﻣﻌﺎﯾﯾر) OGC(Open GIS Consortium
ﻣﻌﺎﯾﯾر (World Wide Web Consortium ) W3C
ﻣﻌﺎﯾﯾر (International Hydrographic Organization) IHO

• اﻟﻣﺣﺎور:























اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﯾودﯾزﯾﺔ
اﻟﺻور اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻹرﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺣدود اﻹدارﯾﺔ
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت
اﻟﻐطﺎء اﻷرﺿﻲ
اﻟﮭﯾدروﻏراﻓﯾﺎ
اﻟﻌﻧوﻧﺔ
اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺗﻘﺳﯾم اﻷراﺿﻲ
ﺧطوط اﻟﺧدﻣﺎت
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Geodetic control network
Imagery
Elevation
Administrative boundaries
Transport network
Land cover
Hydrography
Adresses
Geographic names
Land parcels
Utilities

اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

• ﻣﻌطﯾﺎت أﺧرى
 .1ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻹﺣداﺛﯾﺎت
 .2ﻧظم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻣوﻗﻊ

 .3اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻘﺎري
 .4ﻣواﻗﻊ اﻹھﺗﻣﺎم
 .5اﻟوﺣدات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
 .6اﻟﻣﻧﺎخ
 .7اﻟﺑﯾﺋﺔ
 .8اﻟطﺎﻗﺔ
 .9اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
 .10اﻟﺗرﺑﺔ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ

 .11اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ
 .12اﻟﻣﻧﺷﺄة
 .13اﻟﻣﻧﺎطق
 .14اﻟﻣﺧﺎطر
 .15اﻟﺳﻛﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر
ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﺣﯾﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺟﺎز
اﻹﺻدارات واﻟﻧﺷر

6

اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

ب .اﻟﺑـرﻧـﺎﻣﺞ اﻟـزﻣﻧﻲ ﻟﺧـطﺔ ﻋﻣل ﻓرﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ ّم ﺗﻘدﯾﻣﮫ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣذﻛورة ﺧﻼل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻹرﺳﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل:
 -1ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﻘﺎت
 -2إﻋداد ﻗﺎﻣوس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 -3اﻟﺗﺻﻣﯾم
وﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﻛل ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ

اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﯾودﯾﺳﯾﺔ
اﻟﺻور اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻹرﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺣدود اﻹدارﯾﺔ

ﺗﺣدﯾداﻟطﺑﻘﺎت
Classes identification

ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت

ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﻋﺿﺎء

اﻟﻐطﺎء اﻷرﺿﻲ
اﻟﮭﯾدروﻏراﻓﯾﺎ

ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗﻛﻔﻠت ﺑﮭﺎ ﺗوﻧس

اﻟﻌﻧوﻧﺔ
اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺗﻘﺳﯾم اﻷراﺿﻲ
ﺧطوط اﻟﺧدﻣﺎت

ﻗﺎﻣوس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
Geographic data
dictionary

اﻟﺗﺻﻣﯾم

ﺗﺣدﯾد اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ

ﺗوﻧس

وﻗﻊ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗﻛﻔﻠت ﺑﮭﺎ ﺗوﻧس

ﺗﺣدﯾد اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ

ﺗوﻧس

وﻗﻊ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗﻛﻔﻠت ﺑﮭﺎ ﺗوﻧس

ﺗوﻧس
واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

وﻗﻊ اﻟﺗرﻛﯾز وﺗوﻓﯾر إﺳم
ﻣﺳﺗﺧدم وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ

GeoDB Modeling/Design

ﺗرﻛﯾز اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن
اﻟﺑواﺑﺔ
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اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

ﺗم إدﻣﺎج اﻟﻣﻌطﯾﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑــ:

إدﻣﺎج ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻷﻋﺿﺎء

 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔﺗوﻓﯾر اﻟراﺑط WMS

ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﻋﺿﺎء

 دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
 ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎءاﻟﺗﻛوﯾن
اﻹﺳﺗﻐﻼل
اﻟﺗﺣﯾﯾن

ﺗوﻧس
إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑواﺑﺔ

ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﻋﺿﺎء

ﺗﺣﯾﯾن اﻟﺑواﺑﺔ

ﺗوﻧس
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ﺗﻛوﯾن ﺣول إﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻣﻧﺻﺔ

اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟزﻣﻧﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة ﻹﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻌﮭدة ﻓرﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
.اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر

Responsible/In charge

Topics

Designer
Architecture: VPN



Development& Acquisition

Supplier

Duration

Kingdom of
Saudi Arabia

Tunisia

Data server
Application server (mapping +
web)

Site

Tunisia

Kingdom of Saudi Arabia

Tunisia

Kingdom of Saudi Arabia

Private Cloud

Tunisia

Tunisia

Kingdom of
Saudi Arabia

Admin./Security

Tunisia

Tunisia

Kingdom of
Saudi Arabia

16Weeks

Installation

Loading

Tunisia

Kingdom of
Saudi Arabia

04 Weeks

Training

Loading/update/upgrade

Tunisia

TBD

01 Week

Exploitation

All countries (members)

Arabian states

Kingdom of
Saudi Arabia

ASAP

Update

Updating the Geoportal (Data+Services)

Tunisia

Kingdom of
Saudi Arabia

When
needed
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اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

وﻓﻲ ھذا اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻧﺟد ﺗﺳﻠﺳل ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟزﻣﺎﻧﻲ.
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اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

 .5اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻣﺧطط اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻺﻧﺟﺎز
2017
ﻧوﻓﻣﺑر

اﻟﻣﺟﺎل

44

2018

دﯾﺳﻣﺑر
48

ﯾﻧﺎﯾر
01

ﻓﺑراﯾر
05

09

ﻗﺎﻣوس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

درس

Geographic data dictionary

+
ﻧﻘﺎش

اﻟﺗﺻﻣﯾم

+

GeoDB Modeling/Design

ﻣﺻﺎدﻗﺔ

ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
DB
 Data server
 Application
server
)(mapping + web

اﻟﺑواﺑﺔ
Architecture : VPN
Private Cloud
Admin./Security

ﻣﺎرس





اﻟﺗرﻛﯾز
Installation

8

أﺑرﯾل
13

ﻣﺎﯾو
18

ﯾوﻧﯾو
22

ﯾوﻟﯾو
26

اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

اﻟﺗﻛوﯾن/اﻟﺗدرﯾب
Training

اﻹﺳﺗﻐﻼل



)اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ(
Exploitation

اﻟﺗﺣﯾﯾن
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اﻟﺘﻘﺮﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻠﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

 .6اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﺑواﺑﺔ واﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
أ .اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة
ﺗوﻓر اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء:
 اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدةب .اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 إدﻣﺎج اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻌدﺑﺗوﻓﯾرھﺎ.
 ﻛﻣﺎ ﺗﻌﮭدت ﻛل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺈﺛراء ھذا اﻟﻣﻧﺗوج وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر طﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﺎطاﻻھﺗﻣﺎم واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:







اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
دور اﻟﻌﺑﺎدة
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
دور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟﻣطﺎرات.

 ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﯾﯾن وﺗﻧزﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت. ﺗﺣﯾﯾن اﻟﺑواﺑﺔ. -ﺗﺄﻣﯾن دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺣول إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑواﺑﺔ.
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اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2019
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اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷﺧﯾرة
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ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 .1اﻟﺗﻘدﯾم
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻊ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدﯾد اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻛﺎﻟﺑواﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻗﺎﻣوس
اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد
وﻛل ھذه اﻟوظﺎﺋف ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط " "WINDOWSﻗﺻد ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ
وﺗﺑﺳﯾط إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.

 .2اﻟﺗﺻﻣﯾم
وﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻣﻧﺻﺔ ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ھﻧدﺳﺔ ""Web Mapping
اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣوزﻋﺎت وھم ﻛﺎﻷﺗﻲ:
 ﻣوزع ﻗواﻋد اﻟﻣﻌطﯾﺎت " "PostgreSQL/Postgisﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﮫ 9.3
 ﻣوزع واب " "Wampserverﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﮫ 3.1.0
 ﻣوزع ﺧراﺋطﻲ ""Geoserverﻓﻲ ﻧﺳﺧﺗﮫ 2.12.1

 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣوزع اﻟواب ﻣﻊ ﻣوزع ﻗواﻋد اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻧﺻﺔ ﺗطوﯾر
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣﺳب ﺗﺷﻛﯾﻼت ""mickaelsylvestre
ﻛﻣﺎ وﻗﻊ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
HTML 5 
Java Script 
PHP 
SQL 
اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

وﺗﺗوزع ھذه اﻟﻣوزﻋﺎت ﻛﺎﻷﺗﻲ:

 .3أھم اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺻﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 إﻧﺟﺎز ﺑﻧك ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ " "schemaﺑﺈﺣﺗﺳﺎب " "schemaﻟﻛل
دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل دوﻟﺔ وﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺳﮭﯾل
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺟودة.
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻣﻌطﯾﺎت " "Shapeو "."Raster
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻣﺞ أي
 ﺗوﻓﯾر ﻓﺿﺎء وﻣﺣﯾط ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ودﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة )ﻣﻧﺻﺔ
ﺗطوﯾر ﺟدﯾدة(.

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

 .4اﻟﻧﺎﻓذة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑواﺑﺔ اﻟﺟﯾوﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

 .5اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑواﺑﺔ

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

User Guide

I. The main interface
II. The provided Functions
III. Administration
III.1 System administration
III. 2 Administration of the database
IV. Technical support

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

I. The main interface

II. The provided Functions
Dictionnary

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- Data

- ArabGeoportal

If the identification is made we cana ccess to this window:

- General Information

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

Statistics

-

- TeamWork

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

Portal

- Experimental

- Geoportal with provided wms

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

?- what is wms

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

?- how to create a wms

- Request to participate

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

Once you have entered your request, the application will be automatically
registered in the database

- Layers

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

References

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- Layers

- Standards

References

- Standards

- Training Session

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- Consultation

- Technical Support

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

V 2.0

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- Version

U.N.G.G.I.M
C.N.C.T

Code

Niveau

Niveau
basique
1

Fr
En
- À la fin de cette formation le candidat est sensé
connaitre :
- At the end of this training the candidate issupposed
to know :

- Pour s'inscrire à cette
formation le candidat doit
connaitre :
- To register for this
training the candidate
must know:
- Une initiation aux systèmes d'informations - Généralités sur les SIG.
géographiques.
- Généralités sur les
- Une initiation sur le traitement des données données géographiques
géographiques (fonctions de bases).
- Un minimum sur les
- Création du premier flux de données WMS avec les systèmes d'informations.
paramètres par défaut.
- Niveau moyen en
informatique.

All rightsreserved © 2019

1 journée
3h

- 1h :
Cours théoriques
- 1h30 :
Travaux pratiques
- Tests & Evaluations

TBD

Basic
level

- An introduction to geographical information systems.
- An introduction to the processing of geographic data
(basic functions).
- Creation of the first WMS data streamwith default
settings.

- General information on
GIS
- General information on
geographical data
- a minimum on
information systems.
- Averagelevel in
computer science

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- 1h :
Theoreticallessons
- 1h30 :
Practicalwork
- Tests and
Evaluations

2

Niveau
moyen

Medium
level

Niveau
avancé

3

- Manipuler le logiciel SIG « QGIS » fonction de base
- Traitement des données géographiques (structuration,
création et mises à jour)
- Manipuler le serveur cartographique « Geoserever »
installation et paramétrage par défaut
- Publication des WFS à l’aide du serveur cartographique
« Geoserever »
- Manipulate GIS software "QGIS" basic function
- Geographical data processing (structuring, creation and
updates)
- Manipulate "Geoserever" installation and default
settings
- Publication of WFS using "Geoserever"

- Initiation au WEB Mapping (Architecture &
Fonctionnalités)
- Installer des extensions de QGIS
- Manipuler des données structurées sous
postgresql/postgis
- Maitriser les paramétres du Geoserver (style de
publication SLD)
- Publication des wms avec des modifications des
paramétres par défaut.
Level
- Install QGIS Extensions
advanced - 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)

- Valider la première
formation
- Un bon niveau en
informatique
- Un minimum en
algorithmique

1 journée

- 1h30 :
Cours théoriques
- 2h :
Travaux pratiques
- Tests & Evaluations

4h

- Validate the first training
- A good level in computer
science
- A minimum in
algorithmic

TBD

- 1h30 :
theoreticallessons
- 2h :
Practicalwork
- Tests and
Evaluations

- Valider la première et la
deuxième formation
1 journée
5h

- 1h :
Cours théoriques
- 3h :
Travaux pratiques
- Tests & Evaluations

TBD
-Validate the first and the
second training

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- 1h :
theoreticallessons
- 3h :
Practicalwork
- Tests and
Evaluations

Niveau
Expert

4

Level
Expert

- Maitriser les plateformes du WebMapping
- Maitriser des extensions QGIS « Create web map »
- Maitriser des fonctionnalités du Postgresql/Postgis
« Postgis shapefile Import/Export manager »
- Création d’une base de données sous Postgresql/Postgis
- Tester un jeu de données dans l’architecture Web
Mapping
- Tester un jeu de données dans postgresql/postgis
- Tester toute une plateforme webmapping open source
avec consultation des configurations.
- Publication des wms dans geoserver à partir d’une base
Postgresql/Postis
- 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 adataset 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 /
Postgis database

- Un bon niveau en SIG
- Validation des trois
sessions de formation
- Un excellent niveau en
informatique
1 journée
6h

- 1h :
Cours théoriques
- 4h :
Travaux pratiques
- Tests & Evaluations

TBD

- A good level in GIS
- Validation of the three
training sessions
- An excellent level in
computer science

Training sessions are provided by :
M. Mohamed Ali ILAHY &M. KaisTOUNSI

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

- 1h :
Theoreticallessons
- 3h :
Practicalwork
- Tests and
Evaluations

Remarque :
- The estimatedperiod for the first three levels of training are April - May 2019subject to registration and acceptance. while the fourth session is
estimated in September 2019with the condition of the validation of the three sessions.

اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﳋﱪاء ا ٔﱈ اﳌﺘ ﺪة ﻻٕدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓ ﺔ اﳌﲀﻧﯿﺔ

UN-GGIM: Arab States
United Nations Committee of Experts on
Global Geospatial Information Management for Arab States

Annex – 6: WG3 Progress Report (Arabic)

UN-GGIM: Arab States Report

th

9 UN-GGIM Session, August-2019

UN-GGIM / ARAB STATES

ﺍﻟﻠـﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ـﻝﺧ��ﺍﺀ �ﻣﻢ ﺍﻟـﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ـﺍﻝﺟﻴﻮﻣ�ﺎﻧﻴــﺔ

ﺗﻘ ــﺮ� ـ ــﺮﻋﻦ ﺳﻴـ ــﺮﻋﻤـ ــﻞ
ﺍﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ WG 03
ﺍﻝﺟﻴﻮﺩ���ﻱ
ﺍﻟـﺨﺎﺹ ﺑﺈﻃﺎﺭﺍﻟـﻤﺮﺟﻊ ـ
ﺟﻮﺍﻥ 2019

�ﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ،WG 03ﺍ�ﺥﺎﺹ ﺑﺈﻃﺎﺭﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ
ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺮﺋﻱﺲ

ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ WG 03ﺍ�ﺥﺎﺹ ﺑﺈﻃﺎﺭ

ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ

ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ

ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻱﺲ
 -ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ�ﻦ ،ﻣﺼﺮ� ،ﺭﺩﻥ ،ﺍﻟ�ﻮ�ﺖ،

 -ﻟـﺒـﻨـﺎﻥ

ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻗﻄﺮ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺗﻮ�ﺲ� ،ﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،
ﻓﻠﺴﻄ�ﻥ.

ﺍ�ﺝﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎ�� ُﻳ َـﺒـﻴـﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ،WG 03ﺍ�ﺥﺎﺹ ﺑﺈﻃﺎﺭﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ،ﺳﻮﺍﺀ �ﺎﻧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮ�ﻖ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍ�ﺝﺎﻧﺏﻴﺔ ﻋ�� هﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ.
�ﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺭ�ﺦ

ﺍﳌﻮﻗﻊ

01

�ﺟﺘﻤﺎﻉ �ﻭﻝ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ WG 03

ﻧﻮﻓﻤ��  2015ﻡ

ﺍﻟﺮ�ﺎﺽ  /ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

02

�ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ WG 03

ﻧﻮﻓﻤ��  2016ﻡ

ﺍﻟﺮ�ﺎﺽ  /ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

03

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﻧ�ﻱ ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﻓ��ﺍﻳﺮ  2017ﻡ

ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ  /ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

04

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﻧ�ﻱ ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ�ﺥﺎﻣﺲ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﻓ��ﺍﻳﺮ  2018ﻡ

ﻣﺴﻘﻂ  /ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

05

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺎﻧ�ﻱ ُﻣ��ﻣﺞ ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﻓ��ﺍﻳﺮ  2019ﻡ

ﺟﺪﺓ  /ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

�ﺟﺘﻤﺎﻉ �ﻭﻝ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ : WG 03
ﻣﻦ ﺃهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺟﺘﻤﺎﻉ �ﻭﻝ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،WG 03ﺍﻟﺬﻱ ﺃ�ﻌﻘﺪ �� ﺍﻟﺮ�ﺎﺽ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ  17ﺇ��  19ﻧﻮﻓﻤ��
 2015هﻮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ّ
هﺎﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ  ARABREFﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ �� :
 .1ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ "ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ" ) (Protocole of sharing dataﻭ ﺗﻮﺯﻱﻌهﺎ ﻋ�� ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻟﻐﺮﺽ ُﻣﻨﺎﻗﺸﺎ��ﺎ
ﻭ ﺇﺛﺮﺍ��ﺎ .هﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﺏﻨ��ﺎ ﺧﻼﻝ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﺍﻟ ُـﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮ�ﺎﺽ ﺃﻳﺎﻡ  22ﻭ  23ﻧﻮﻓﻤ�� .2016
 .2ﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ �� ﺍﻟﻔ��ﺓ ﺍﻟ ُـﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑ�ﻥ �ﺟﺘﻤﺎﻋ�ﻥ ) �ﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ( ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﻴﻘﺘ�ﻥ ) (02ﺇﺛﻥﺘ�ﻥ :
 ﺩﻋﻮﺓ ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰ�ﻦ ﻭ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ )(Call for participation- Data Centre
 ﺩﻋﻮﺓ ﺇﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )(Call for participation- Data Analysis
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺯﻱﻊ هﺎﺗ�ﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘ�ﻥ ﻋ�� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﻋﻀﺎﺀ ﻷﺟﻞ ﺗﺏﻨ��ﺎ �ﻌﺪﻣﺎ َﺣ ِﻀﻱﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﺍﻓـﺮ ﻟﺪﺭﺍﺳ��ﺎ.

�ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ : WG 03
ﺃهﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،WG 03ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮ�ﺎﺽ ﺃﻳﺎﻡ  22ﻭ  23ﻧﻮﻓﻤ��  2016ﻡ هﻮ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ ُﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌهﺎﻡ ) (Actionsﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ) (Deadlineﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌ�� ﳌﺸﺮﻭﻉ
 ،ARABREFﻭ �� ﻛﻤﺎ ﻳ�� :
Deadline

Responsibility

February 21, 2017

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

February 1, 2017

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

February 1, 2017

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

February 1, 2017

All MS

GRF - AI

Action
Meeting in Qatar

GRF – A1

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ �ﻭ�� �� �ﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ �� ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺎﺟ��ﺎ ﻹ�ﺸﺎﺀ

GRF – A2

ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋ�� ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ��ﺎ

GRF – A3

)ﺑﺮﻭﺗﻮ�ﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ

GRF – A4

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ
February 1, 2017

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

February 1, 2017

All MS

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﺗﻮﻓ�� ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ

GRF – A5

ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪ��ﻢ )ﻋ�� �ﻗﻞ  %10ﻣﻦ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ �ﻞ ﺩﻭﻟﺔ(

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ
February 21, 2017

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮ�ﺡﺔ

February 21, 2017

�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

Continued

ﺭﺋﻱﺲ ﺍﻟﻔﺮ�ﻖ

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ

GRF – A6

ﺍﳌﺮ�ﺡﺔ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻢﺭﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻦ هﺬﻩ

GRF – A7

ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻦ �ﺎﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ

GRF – A8

ﻭﺫﻟﻚ �� ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺋﻱﺲ ﻓﺮ�ﻖ ﻋﻤﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺑﺎﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

GRF – A9

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ �ﺗﻔﺎﻕ ﺧﻼﻝ هﺬﺍ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﻟﻔﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  03ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺯﻱﻊ �ﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮ�ﺡﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ �ﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ هﻮ ﻣﺒ�ﻥ �� ﺍ�ﺝﺪﻭﻟ�ﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ�ﻥ:
ﻋﺪﺩ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮ�ﺡﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ
ﻋﺪﺩ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮ�ﺡﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
01

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

10

02

ﺟﻤهﻮﺭ�ﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

04

03

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ �ﺭﺩﻥﻳﺔ ﺍﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ

01

04

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﻟﺒﻨﺎﻥﻳﺔ

01

05

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏﻳﺔ

04

06

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

04

07

ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

02

08

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

02

09

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

10

10

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﺗﻮ�ﺲﻳﺔ

03

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﳌﺮﺍﻛﺰﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻣﺮﻛﺰﺑﻴﺎﻧﺎﺕ DC

ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻠﻴﻞ AC






01

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

02

ﺟﻤهﻮﺭ�ﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

-

03

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ �ﺭﺩﻥﻳﺔ ﺍﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ

-



04

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﻟﺒﻨﺎﻥﻳﺔ

-



05

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏﻳﺔ

-



06

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

-



07

ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

-



08

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

-



09

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ





10

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﺗﻮ�ﺲﻳﺔ





َُ
ﻭ ﺧـﻠﺼﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ  WG 03ﺇ�� ﺍ�ﺥﺮﻭﺝ �ﺴﺒﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﺋﻱﺴﻴﺔ ﻭ �� :
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻱﺴﻴﺔ

REC-I
REC01

��ﺝﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻋ�� ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛ��ﻢ �� ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻋ�� ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃ�ﻱ

REC02

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﺇ�ﺸﺎﺀ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍ�ﺝﻴﻮﻣ�ﺎﻧﻴﺔ

REC03

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺕﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜ�ﻥ ﻭ�ﻌﺰ�ﺰ ﺇ�ﺸﺎﺀ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ

REC04

 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ �ﻭ�� :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﳌﻘ��ﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ�ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺃ��ﻱ )ﺍ�ﺝﻴﻮ�ﺪ ،ﺍ�ﺝﺎﺫﺑﻴﺔ ،ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﳌﺪ ﻭﺍ�ﺝﺰﺭ... ،ﺍ�ﺥ(
 .2ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ �ﻭ��

REC05

ﺗﻮﻓ�� ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ )ﻋ�� �ﻗﻞ  %10ﻣﻦ ﺍ�ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ �ﻞ ﺩﻭﻟﺔ ( ﻣﻊ �ﺧﺬ �ﻌ�ﻥ �ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻱﻊ ﺍﳌﻼﺋﻢ �ﺡﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ
�� ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

REC06

ﺇ�ﺸﺎﺀ  4-3ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺨﺰ�ﻦ ﻭﺃﺭﺷﻔﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻣﻊ ﺇﻣ�ﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇ�� هﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
ﻭ�ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

REC07

ﺇ�ﺸﺎﺀ  3-2ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎ�ﺝﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ �ﺡﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ،ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓ�� ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ �� �ﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
�ﻋﻀﺎﺀ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ  WG 03ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ �ﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ،ﻗﺎﻡ ﻓﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ، WG 03ﺧﻼﻝ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ�ﺝﺎﻧ�ﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍ�ﻊ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ،
ُ
ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ )ﻓ��ﺍﻳﺮ 2017ﻡ( ،ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮ�ﺎﺽ )ﻧﻮﻓﻤ�� 2016ﻡ( ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺳﺘﺔ ) (06
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ �� ﻛﻤﺎ ﻳ��:
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻱﺴﻴﺔ

REC-I
REC01

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮ�ﻖ ﺇ�� ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎهﻤﺔ �� ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ
ﺍﳌﻮﺣﺪ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻱﺲ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋ�� ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ :ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺃهﺪﺍﻑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻘ��ﺡ ﻭﺃهﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸ��ﻙ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍ�ﺥ��ﺍﺕ

REC02

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ��ﺝﻴﻊ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ�ﺔ ﺟهﻮﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮ�ﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮ�ﺎﺽ 2016

REC03

ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟ�ﻱ ﻟﺪ��ﺎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﺀ �� ﺇ�ﺸﺎﺀ ﺃﻭﻻ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺨﺰ�ﻦ ﻭﺃﺭﺷﻔﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍ�ﺥﺘﺎﺭﺓ
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻄهﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ

REC04

ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟ�ﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ��ﺎ �ﻟ��ﺍﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳ�� ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﻋ�� ﺳﺏﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻌﺎﻳ�� ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ (

REC05

ﻳﺠﺐ ﻋ�� ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﺎ�ﺝﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ

REC06

ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ �� ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ�ﺝﻴﻮﺩ�ﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﻭ ﻗﺪ َﺗ ﱠـﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ�� ﺍ�ﺥﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇ�� ﱡ
ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ �� ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎ�� ﺭﺋﻱﺲ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺥ��ﺍﺀ �ﻣﻢ
ﺍﻟـﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ�ﺝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟـﻤ�ﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭ�ﺦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018ﻡ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻞ ﺇ�� ﺍ�ﺝهﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻭ ﺍﳌﺴﺎهﻤﺔ �� ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ .ARABREF
ﻭ َﺗ َ
ﻀ ﱠـﻤ َـﻦ هﺬﺍ ﺍ�ﺥﻄﺎﺏ ،ﺃهﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ�� ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺕ ُ
ـﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑ�ﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ،ﻟﺘﻌﺰ�ﺰﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ��
ﱠ
ﺷ�ﻯ ﺍ�ﺝﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ�ﺝﻴﻮﻣ�ﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ �ﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ �ﺧﺮﻯ.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ  WG 03ﻋ�� هﺎﻣﺶ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ�ﺥﺎﻣﺲ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑ�ﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟ�ﻱ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟ��ﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ�ﺥﺎﻣﺲ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﺴﻘﻂ �ﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ  19ﺇ�� 21
ﻓ��ﺍﻳﺮ  �� 2018ﻣﺎ ﻳ��:
ُ
 ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﺑﺪﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ��ﻯﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ "  "ARABREFﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ �ﻞ ﻣﻦ )ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ�ﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ �ﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ ،ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮ�ﻴﺔ،
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ( ﻋ�� ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺧﺮﻯ ﺣﺎﻝ ﺟﺎهﺰ���ﻢ.
 ﺗﺮﺷﻴﺢ �ﻞ ﻣﻦ ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ�ﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ﺟﻤهﻮﺭ�ﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮ�ﻴﺔ ،ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �� ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ�ﺝﻴﻮﺩ�ﺴﻴﺎ ﺑ�ﺝﻨﺔ ﺧ��ﺍﺀ
�ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .UN-GGIM
ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟهﺎﺗ�ﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻱﺘ�ﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻣﺎ ﻳ��:
ُ
َ
 ﺗ ﱠﻤ ْﺖ ُﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍ�ﺝهﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ �ﻌﻴ�ﻥ ُﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ُ
ﺍﻗ��ﺍﺡ �ﺑﻘﺎﺀ ﻋ�� ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃ ْﻋ ُـﺘﻤﺪ �� ﺗﺄﻃ�� ﻓﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ  WG 03ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ �ﻌﻴ�ﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ هﺬﺍ
ُُْ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎ�� ﺃﻗـ��ﺡ ﺃﻥ ﻳ�ﻮﻥ ُﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻱﺲ ﻓﻮﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ .WG 03
 ، ARABREFﺣﻴﺚ ﺗﻢ

ﻛﺬﻟﻚ هﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻥﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ُﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﻗﺼﺪ �ﻌﻴ�ﻥ ُﻣﻤﺜﻠ��ﻢ ﺑﺎﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﻭ
ُ
ً
ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋ�� ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ �ﺸﻜﻴﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ��ﻯﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ  ARABREFﻋ�� ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎ�� :
ُ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ARABREF
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟ��ﻳﺪ �ﻟﻜ��ﻭ�ﻲ

ﺇﺳﻢ ﺍﳌﻤﺜﻞ

01

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻭﻗﺎ��ﻱ )ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(

02

ﺍﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ �ﺭﺩﻥﻳﺔ ﺍﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ

ﺍﳌهﻨﺪﺱ /ﻋﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﻄﺔ

03

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﻟﺒﻨﺎﻥﻳﺔ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺳﺮﻛﻱﺲ ﻓﺪﻋﻮﺱ

cnig@mdn.dz
kawni@yahoo.com
u.a.g.t.dr.s@gmail.com

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺷﺮ�ﻞ ﺍﺑﻮﺷﻘﺮﺍ
04

ﺍﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ـﺍﻝﻣﻐﺮﺏﻳﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺤﺎﻙ

m.kahhak@ancfcc.gov.ma

05

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

ﺍﳌهﻨﺪﺱ /ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

nsaom@omantel.net.om

06

ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

ﺍﳌهﻨﺪﺱ /ﷴ ﺍﳌﺮﻱ

mqaout@gisqatar.org.qa

07

ـﺍﻝﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﳌهﻨﺪﺱ  /ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍ�ﺥﺮ�ﻒ

08

ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻝﺗﻮ�ﺲﻳﺔ

ﺍﻟﺴﯿﺪ /ﺯﻫ�� ﺍﻟﻔﻄﻨﺎ��ﻱ

09

�ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ



o.alkherayef@gcs.gov.sa
zouheir.fatnassi@gmail.com
unggimas@gcs.gov.sa

ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ �ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

 GGIM/ASﱠﺗﻤ ْﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻤﺜ�� ﺧﻤﺲ )

 (05ﺩﻭﻝ ﻋﺮ�ﻴﺔ �� ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﻟ�ﺝﻴﻮﺩ�ﺴﻴﺎ ﺑ�ﺝﻨﺔ ﺧ��ﺍﺀ �ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  UN-GGIMﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ �ﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ هﺬﻩ �ﺧ��ﺓ ،ﻭ ﻋ�� ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﺔ �ﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻝﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ
ﺍ�ﺥﺎﻣﺲ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔُ ،ﻋﻴ َـﻨـﺖ هﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﺎﻵ�ﻲ :ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ�ﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ـ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﻤهﻮﺭ�ﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻭ ـﺍﻝﻣﻤﻠﻜﺔ ـﺍﻝﻣﻐﺮ�ﻴﺔ.
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ �ﺧﺬ �� ُ
ﺍ�ﺡﺴﺒﺎﻥ �ﻌﻨﺎﻭ�ﻦ �ﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺔ �ﻋﻀﺎﺀ .ﺍﻝﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍ�ﺥﺎﺻﺔ ��ﺆﻻﺀ �ﻋﻀﺎﺀ �� ﻛﻤﺎ ﻳ��:
)Contacts (Email

Organization & Position

Person

General Secretary of National
Council of Geographic
)Information (CNIG - Algeria

Nomination Country
Arab States

Mr. Hamid
Oukaci

People’s
Democratic
Republic of
Algeria

1

; oukacihamid@outlook.fr
cnig@mdn.dz

tarekagag_2001@yahoo.com

Mr. Tarek Agag

Arab Republic
of Egypt

2

u.a.g.t.dr.s@gmail.com

Dr. Sarkis
Fadous

Lebanese
Republic

3

m.kahhak@ancfcc.gov.ma

Mr. Mustapha
Kahhak

Kingdom of
Morocco

4

b.almuslmani@GCS.GOV.SA
geodesy.ksa@gmail.com

o.alkherayef@gcs.gov.sa

General Director fir General
Directorate of Geodesy and Land
Survey
General Commission for Survey

Dr. Bandar
Almuslmani
Kingdom of
Saudi Arabia
Mr. Othman AlKherayef

5

ﺍﻗ��ﺍﺡ هﻴ�ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻲ ﳌﺸﺮﻭﻉ ARABREF
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺕﺴﻴ�� �ﻣﺜﻞ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ  ،ARABREFﻭ ﺑﺘﺎﺭ�ﺦ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018ﻡ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺋﻱﺲ ﻓﺮ�ﻖ ﻋﻤﻞ �ﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟـﺠﻴﻮﺩ���ﻱ
ُ
ُ
 WG 03ﺑﺎﻗ��ﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ هﻴ�ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻲُ ،ﻣﺴﺘﻮ�� �� ﻣﻀﻤﻮﻧﻪِ ،ﻣ ﱠﻤﺎ هﻮ ُﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ �� ﺍﳌﺸﺎﺭﻱﻊ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ �� ﺍﻟ�ﺝﺎﻥ �ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ �ﺧﺮﻯ.
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ هﺬﺍ �ﻗ��ﺍﺡ ﺗﺄﻃ�� ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ��ﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋ�� ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ �ﺝﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (03
ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ُﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍ�ﺝﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ هﻮ ُﻣﺒ�ﻥ �� ﻣﺎ ﻳ��:
ﻣﻘ��ﺡ ﺍﻟهﻴ�ﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ�ﻲ ﳌﺸﺮﻭﻉ ARABREF

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋ�� هﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺧ��ﺍﺀ �ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ�ﺝﻐﺮ ﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌ�ﺎﻧﻴﺔ .UN-GGIM
ُ
ﻣﻦ ﺑ�ﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟ�ﻱ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟ��ﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻝﺟﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ  ،GGIM/ASﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻥﻴﻮ�ﻮﺭﻙ ﻳﻮﻡ �ﺭ�ﻌﺎﺀ  1ﺃﻏﺴﻄﺲ  2018ﻡ ،ﻋ�� هﺎﻣﺶ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺧ��ﺍﺀ �ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ�ﺝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌ�ﺎﻧﻴﺔ  �� ،UN-GGIMﻣﺎ ﻳ��:


ُ
ُ
ُ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﺍﻟهﻴ�ﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ�ﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍ�ﺝﺰﺍﺋﺮ�ﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ



ﺭﺋﻱﺲ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﱡ ﻝ ُ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍ�ﺝﻤهﻮﺭ�ﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺇ�� ﺍﻟﺪﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ �� ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﻴﻮﺩ��ﻯﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ.
ُ
ُ
ﺗﻮﺍﺻﻞ �ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﱡ
ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋ�� ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﺮ�ﻖ ﺍﻟﻔ�ﻱ ﺍ�ﺥﺎﺹ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﯿﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ



ُ
ُ
ﻣﻊ ُﻣﻤﺜ�� ﱡ
ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛ�ﻥ �� ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﯿﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟ��ﻭ�ﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺕ  DATA Centerﺍ�ﺥﺎﺹ
ُ
ُ
ُ
ﺑﺎﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﯿﺔ ﺑﺄﺭﺻﺎﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ CORSﺍﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻫﻢ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ �� ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﯿﻮﺩ���ﻱ ﺍﳌﻮﺣﺪ . ARABREF

ُ
�ﻧﻄﻼﻕ �� ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍ�ﺝﯿﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ARABREF
ﻗﺼﺪ �ﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻔﻌ�� �� ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟـﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟـﺠﻴﻮﺩ���ﻱ ﺍﻟﻌﺮ�ﻲ ﺍﻟ ُـﻤﻮﺣﺪ  ARABREFﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟهﻴ�ﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ�ﻲ ﺍ�ﺥﺎﺹ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﻳ��:


ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺎﺏ ُﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻱﺲ ﻓﺮ�ﻖ ﻋﻤﻞ �ﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟـﺠﻴﻮﺩ���ﻱ  WG 03ﺇ�� ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  ARABREFﻭ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ��
ٌ
ﺑﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺘﺬﻛ�� ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ُ
ﺍﻟﻔﻌ�� ﻟﻪ .ﻭ ﺑﺘﺎﺭ�ﺦ  11ﺩ�ﺴﻤ��
ﺍﻟﺮﺅ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺚ هﺬﺍ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ �ﻌﺪهﺎِ ،ﺳﺮﺩ ﻟﻠـﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟ ُـﻤﻘـﺘـﺮﺣﺔ ﻟﻺﻧﻄﻼﻕ ِ
2018ﻡ ،ﻭ �ﻌﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍ�ﺥﻄﺎﺏ ،ﱠ
ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ �ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،ﺇ�� ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  ARABREF؛



ً
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍ�ﺥﻄﺎﺏ �� ،ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺰﻭ�ﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎ�ﻊ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ُ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﺭﺻﺎﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟ ُـﻤﺴﺘﻤﺮ  CORSﺍﻟ�ﻱ َﺗ ﱠﻢ َﺗﺨﺼ ُ
ﻴﺼ َهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ �ﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮ�ﻴﺔ ُﻣﺸﺎﺭﻛﺔ �� ﻣﺸﺮﻭﻉ  ،ARABREFﻗﺎﻣﺖ
ِ
ُ
ُ
ُ
�ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،ﺑﺘﺎﺭ�ﺦ  11ﺩ�ﺴﻤ�� 2018ﻡُ ،ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻣﻤﺜ�� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ �� ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  ،ARABREFﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﻓﺎ��ﻢ
ﺏﻣﻴ�ﺎﻧ��ﻣﺎﺕ ﺍﻟ��ﻭ�ﺪ.

ﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍ�ﺥﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ��ﺥﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﺳﻔﻠﻪ.

ﻭ ﺃﺧ��ﺍ ﻭ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋ�� ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍ�ﺥﺒ�� ﺍﻟﺪﻭ�� ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯه�� ﺍﻟﺘﻤﻴ�ﻱ �� ﻣﺠﺮ�ﺎﺕ �ﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺠﺪﺓ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ �� ،ﻋﺮﺿﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳ�ﻱ� ،ﺴ�� ﺑﺎﻟﺕﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮ�ﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  �� 03ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ :


ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺃ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟ�ﺝﻴﻮﺩ�ﺴﻴﺎ ) (UN-GGIM SCoG؛



ﺍﳌﺴﺎهﻤﺔ �� ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻭﺭﻗﺔ  Positionning Papar؛



ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟ�ﺝﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) (UN-GGIM SCoGﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﻮ�ﻦ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ.

هﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻘ��ﺣﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﷲ.
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حمزَز اإلَجاس انسُىٌ نًجًىعت انعًم انزابعت
نخكايم انًعهىياث انجغزافُت انًكاَُت وانبُاَاث اإلحصائُت
انًُبثمت عٍ انهجُت انعزبُت نخبزاء األيى انًخحذة
إلدارة انًعهىياث انجغزافُت انًكاَُت
9102 ياَى
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انًحخىَاث

 انًمذيت:أوال
 انخفىَض بانًهًت:ثاَُا
8102 - 8102  يا ححمك خالل:ثانثا
 خطت انعًم انًسخمبهُت:رابعا
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اوال :انًمذيت
ػهٗ ظٕء االجخًاع انظادص نهجُت انؼزبٛت نخبزاء االيى انًخذذة إلدارة انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت بًذُٚت
جذة – انًًهكت انؼزبٛت انظؼٕدٚت انذ٘ ػمذ خالل انفخزة يٍ  20 – 18فبزاٚز 9102و حى االغالع ػهٗ
االػًال ٔانًٓاو انًُجشة يٍ لبم يجًٕػت انؼًم انزابؼت نخكايم انبٛاَاث اإلدصائٛت ٔانًؼهٕياث انجغزافٛت
انًكاَٛت كًا حى الزار ٔاػخًاد خطت انؼًم نهفزٚك نهفخزة انًمبهت.

ثانيا :انخفىَض بانًهًت
ػمذث انهجُت انؼزبٛت نخبزاء األيى انًخذذة إلدارة انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت اجخًاػٓا انظادص فٙ
يذُٚت جذة  -انًًهكت انؼزبٛت انظؼٕدٚت خالل انفخزة يٍ  81إنٗ  02فبزاٚز 0282و ٔحى االحفاق ػهٗ
ظزٔرة انؼًم ػهٗ اػذاد حمزٚز االَجاس انظُٕ٘ نفزق انؼًم انًُبثمت يٍ انهجُت.

ثانثا :يا ححمك خالل 8102 - 8102
اسخكًاال نًا ححمك فٍ انًزحهت انسابمت حسب حمارَز االَجاساث انسُىَت انسابمت نهفزَك ،فمذ
حى خالل هذِ انفخزة 8102 - 8102
 .8انؼًم ػهٗ بُاء ٔحصًٛى َظاو آنٚ ٙخٛخ ػزض ٔحبادل انخبزاء ف ٙيجال انًؼهٕياث االدصائٛت
ٔانجٕٛيكاَٛت بؼذ اٌ حى اطخكًال االطخًاراث بانؼكم انُٓائ ٙكًذخالث نهُظاو.
 .0االطخًزار ف ٙاالطخفادة يٍ بؼط حجارب انذٔل األػعاء ف ٙاطخخذاياث انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت
ٔحٕظٛفٓا ف ٙانؼًم اإلدصائ ٙيٍ خالل انؼزٔض انخ ٙحمذيٓا انذٔل االػعاء ػهٗ ْايغ اجُذة
االجخًاػاث.
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 .3اطخًزار انذٔل االػعاء ف ٙاغالق انًبادراث ف ٙإَؼاء ٔبُاء يُخجاث إدصائٛت يكاَٛت إلحادت يجًٕػت
يٍ انبٛاَاث انجغزافٛت انًكاَٛت ٔانًؤػزاث اإلدصائٛت باالظافت انٗ انًُصاث انجٕٛيكاَٛت يٍ خالل
انؼزٔض انخ ٙحمذيٓا انذٔل االػعاء ػهٗ ْايغ اجُذة االجخًاػاث.
 .4حى االغالع ػهٗ حجارب انًٕائًت ف ٙيُٓجٛاث ٔاغز انؼًم نذٖ بؼط دٔل االػعاء ف ٙيجال حكايم
انبٛاَاث اإلدصائٛت ٔانًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت يغ اإلغار انؼانً ٙنهبٛاَاث ٔانًؼهٕياث اإلدصائٛت
انًكاَٛتْٔ .ذا ٚؼكض يذٖ اطخفادة انذٔل االػعاء ف ٙحطبٛك انًبادئ انخًض نالغار انؼانً ٙنهبٛاَاث
االدصائٛت ٔانًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت.
 .5حى دث انفزق االخزٖ انًُبثمت يٍ انهجُت انؼزبٛت الدارة انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت ػهٗ االطخفادة يٍ
االطخبٛاٌ  -انذ٘ اجزحّ يجًٕػت انؼًم انزابؼت ٔحى اطخؼزاظّ ف ٙاالجخًاع انخايض بًظمػ طهطُت
ػًاٌ – نًؼزفت إَاع انبٛاَاث االدصائٛت ٔانًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت انخًٚ ٙكٍ احادخٓا يٍ لبم
انذٔل االػعاء ٔانؼًم ػهٗ احادخٓا ظًٍ انبٕابت انًكاَٛت انخ ٙحى اغاللٓا ػهٗ ْايغ االجخًاع
انظادص نهجُت انؼزبٛت الدارة انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت ف ٙجذة – انًًهكت انؼزبٛت انظؼٕدٚت خالل
انفخزة يٍ  02 – 81فبزاٚز 0282و.
 .6حب ٍٛيٍ خالل يؼاركت انفزٚك ف ٙاجخًاػاث انفزٚك انذٔن ٙنخكايم انبٛاَاث االدصائٛت ٔانجغزافٛت
انًكاَٛت حجاَض ف ٙاالػًال ٔانًٓاو بْ ٍٛخ ٍٛانًجًٕػخ.ٍٛ

رابعا :خطت انعًم انًسخمبهُت
كًا اػارث حمارٚز االَجاس انظُٕٚت اٌ يجًٕػت انؼًم انزابؼت لذ آَج جًٛغ األػًال ٔاألَؼطت
انًخؼهمت بانًزدهت األٔنٗ ٔبؼط االَؼطت ٔاالػًال انًخؼهمت بانًزدهت انثاَٛتٔ .لذ حى خالل
االجخًاع انظادص نهجُت انؼزبٛت نخبزاء االيى انًخذذة الدارة انًؼهٕياث انجغزافٛت انًكاَٛت جذة –
انًًهكت انؼزبٛت انظؼٕدٚت خالل انفخزة يٍ  02 – 81فبزاٚز 0282و اطخؼزاض خطت انؼًم
انًظخمبهٛت الَؼطت فزق انؼًم انزابغ ٔٔظغ اإلغار انشيُ ٙانخُفٛذ٘ انًبذئ ٙانًٕظخ ادَاِ ػهٗ
اٌ ٚخى يُالؼخّ ٔالزارِ ف ٙاالجخًاػاث انالدمت نهفزٚك لبم يُخصف انؼاو انذان0282 ٙو.
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خطت أعًال وأَشطت فزَك يجًىعت انعًم انزابعت نهًزحهت انًمبهت

انُؼاغ
انحث عهً وضع خطظ حطىَز السخخذاو َظى وحمُُاث
انًعهىياث انجغزافُت فٍ يجال انًعهىياث اإلحصائُت
انًكاَُت نذعى انمطاعاث اإلحصائُت انًخخهفت واالسخفادة يٍ
انبُاَاث انًخاحت
 دصز اطخخذاياث َظى انًؼهٕياث انجغزافٛت فٙ
يجال انًؼهٕياث االدصائٛت انًكاَٛت


دصز يجاالث انخطٕٚز انًشيؼت

انحث عهً حطىَز انًىارد وانكىادر انبشزَت وانخبزاث فٍ
يجال اسخخذاو انبُاَاث اإلحصائُت وانًعهىياث انجغزافُت
انًكاَُت


بُاء ٔإَؼاء لاػذة بٛاَاث بأطًاء ٔخبزاث
انًخخص ٍٛف ٙيجال انًؼهٕياث اإلدصائٛت
انًكاَٛت



الخزاح دٔراث حذرٚبٛت ٔٔرع ػًم

انًذة
 4أػٓز

انٗ
يٍ
 0طبخًبز  10 9102دٚظًبز 9102

 4اػٓز

 0طبخًبز  10 9102دٚظًبز 9102

 4أػٓز

 0طبخًبز  10 9102دٚظًبز 9102

 6أػٓز

 0يا9102 ٕٚ

 10اكخٕبز 9102

 6أػٓز

 0يا9102 ٕٚ

 10اكخٕبز 9102

 9أػٓز

انحث عهً حبٍُ وإَجاد جهت رسًُت بانذونت حخخص
بانًعهىياث انجغزافُت انًكاَُت

 0طبخًبز  10 9102اكخٕبز 9102

انعًم يسخًز ،ولذ حبٍُ يٍ خالل حصز اسخبُاٌ يعزفت انىضع
انحانٍ نهبُاَاث اإلحصائُت األساسُت وانًعهىياث انجغزافُت
انًكاَُت وجىد جهت رسًُت نذي يعظى انذول حخخص بانًعهىياث
انجغزافُت انًكاَُت

حث جًُع دول األعضاء عهً إعذاد حمزَز أونٍ بُخائج
حكايم انبُاَاث اإلحصائُت وانًعهىياث انجغزافُت انًكاَُت
نذَها يع اإلطار انعانًٍ نهبُاَاث وانًعهىياث اإلحصائُت
انًكاَُت

انعًم يسخًز ،ولذ لذيج بعض انذول االعضاء يهخصاث يزئُت
حىل يىائًت االطز وانًُهجُاث نذَها يع االطار انعانًٍ نهبُاَاث
وانًعهىياث انجغزافُت انًكاَُت

انعًم عهً إطالق يبادراث إلطالق يُخجاث وحطبُماث
إحصائُت يكاَُت ( )9-0نهذول انعزبُت األعضاء إلحاحت
يجًىعت يٍ انبُاَاث اإلحصائُت انجغزافُت انًكاَُت

انعًم يسخًز ،ولذ بادرث بعض انذول االعضاء فٍ اطالق يُخجاث
وحطبُماث ويُصاث فٍ يجال انجُىيكاَُت
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