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َكدَ١
أٖداف االدتُاع
ْعُت اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس ١باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜبايتعاَ ٕٚع اجملًظ ايٛطين يإلعالمّ اجلغالسايف
باجلصا٥س زٝ٥ظ فسٜل عٌُ " إطاز املسدع اجلٛٝدٜطٚ ،"ٞبايتعاَ ٕٚع األَاْ ١ايعاَ ١يًذٓ ١ايعسب ١ٝخلالدلا٤
األَالالالِ املتشالالالد ٠إلداز ٠املعًَٛالالالات اجلغسافٝالالال ١املهاْٝالالال ١االدتُالالالاع ايجالالالاْ ٞيفسٜالالالل عُالالالٌ " إطالالالاز املسدالالالع
اجلٛٝدٜطالٚ ،"ٞاضالالتٗدف االدتُالالاع َسادعالال ١ضالرل أعُالالاٍ فسٜالالل ايعُالالٌ َٓٚاقػال ١بسْالالاَر ايفسٜالالل يًُسسًالال١
ايكادََ .١سفل دد ٍٚاالدتُاع يف املًشل زقِ .1

احلكٛز
سكالس االدتُالاع َ 19ػالالازن ما َالٔ عػالس د ٍٚعسبٝالالٖ ١ال :ٞاجلُٗٛزٜال ١اجلصا٥سٜالال ١ايداكساطٝال ١ايػالالع ،١ٝ
مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسبٝال ،١املًُهال ١األزدْٝال ١اشلاسلٝال ،١اجلُٗٛزٜال ١ايً ٓاْٝال ،١ضالًنٓ ١عُالإ ،دٚيال ١قنالس،
املًُه ١املغسب ،١ٝاملًُه ١ايعسبٝال ١ايطالعٛد ،١ٜمجٗٛزٜال ١ايطالٛدإٚ ،دٚيال ١تالْٛظ ،إقالاف ١اىل خال رل َالٔ
ايًذٓ ١االٚزٚب ١ٝإلداز ٠املعًَٛالات اجلغسافٝال ١املهاْٝالٚ ١دٗالت يال٘ ايالدع ٠ٛيًشكالٛزَ .سفالل قاُ٥ال ١ناًَال١
باحلكٛز يف املًشل زقِ .2
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االفتتاح
افتتح االدتُاع َعاي ٞز٥الٝظ اشل٦ٝال ١ايعاَال ١يًُطالاس ١باملًُهال ١ايعسبٝال ١ايطالعٛدٚ ١ٜز٥الٝظ ايًذٓال ١ايعسبٝال١
خلدلا ٤األَِ املتشد ٠ايدنتٛز /ع د ايعصٜص بٔ إبساٖ ِٝايؿعب (اي ًد املطتكٝف) ،سٝح زسب بالسٝ٥ظ
ايفسٜالالل ٚايٛفالالٛد املػالالازن ١يف االدتُالالاع ايجالالاْ ٞيفسٜالالل ايعُالالٌ ايجايالالح إلطالالاز املسدالالع اجلٛٝدٜطالال ٞبايًذٓالال١
ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠يًُعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْٝال ١املٓعكالد يف َدٜٓال ١ايسٜالاضٚٚ ،دال٘ ايػالهس
يًُػازنني عً ٢سكٛزِٖ االدتُاع يت ادٍ اخلدلات يف دلاٍ املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ.١ٝ
ٚأند إٔ ٖرا االدتُاع ذ ٚأُٖ ١ٝبايغ ١ألعكا ٤ايفسٜل ٚيًذٓ ١ايعسبٚ ١ٝتهاٌَ أعُاشلا َالع جلٓال ١خالدلا٤
األَِ املتشد ٠ايعامل.١ٝ
بعد ذيو أيك ٢زٝ٥ظ فسٜل عٌُ إطاز املسدع اجلٛٝدٜطْٚ ٞا٥ب زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ
املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْٚ ،١ٝاألَني ايعاّ يًُذًظ ايٛطين يإلعمّ اجلغسايف
باجلصا٥س ايطٝد محٝد اٚقاض ٞنًُ ١أعسب فٗٝا عٔ غهسٚ ٙتكدٜس ٙيًًُُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜعً٢
نسّ االضتكافٚ ١عً ٢سطٔ االعداد ٚايتٓعٚ ِٝسفا ٠ٚاالضتك اٍَٖٛٓ ،ام عً ٢أُٖ ١ٝدد ٍٚأعُاٍ
االدتُاع ،بنسح ايعدٜد َٔ ايٓكاط اشلاَ ،١نُا دعا ايد ٍٚاألعكا ٤ي رٍ َصٜد َٔ ايدعِ يفسٜل
ايعٌُ يتشكٝل االٖداف املٓػٛد.٠
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تًالال ٢ذيالالو نًُالال ١ايالالدنتٛز ضالالعد مٍ ُٖالالمٕ األَالالني ايعالالاّ يًذٓالال ١ايعسبٝالالَ ١ػالالٝدام يف نًُتالال٘ بالالاجلٗٛد
املتُٝص ٠اييت  ٜرشلا أعكا ٤ايًذٓ ١ايعسب ١ٝيف ض  ٌٝازلاح اعُاشلِ ٚسسؾِٗ عً ٢املػازن.١
ثِ تً ٢ذيو تعسٜف مبُجً ٞايد ٍٚاألعكا ٤احلاقس ٜٔيمدتُاع.

إقساز دد ٍٚاألعُاٍ
عالالسض ز٥الالٝظ فسٜالالل ايعُالالٌ ايجايالالح " إطالالاز املسدالالع اجلٛٝدٜطالال " ٞدالالد ٍٚأعُالالاٍ االدتُالالاع عًالال ٢األعكالالا٤
إلقالالساز ،ٙايالالالر ٟضالال ل ازضالالاي٘ يععكالالالا ٤يمطالالالمع ٚابالالدا ٤املسٝ٥الالالات ،ثالالالِ فتشالالت األَاْالالال ١ايعاَالالال ١اجملالالالاٍ
يًُداٚالت بني ايد ٍٚاألعكا.٤
ٚقد ٚافل ممجً ٛايد ٍٚاألعكا ٤باإلمجاع عً ٢دد ٍٚاألعُاٍ.
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ا ضتعساض َٛدص ملٓاقػات االدتُالاع ايجالاْ ٞيفسٜالل عُالٌ إطالاز املسدالع اجلٛٝدٜطال ٞبايًذٓال١
ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ١ٝ
اي ّٛٝاألْٛ 22( ٍٚفُدل )2016
-1

خُؿؿالت اجلًطالال ١ايجاْٝالال ١عسقالالا ًَدؿالام عالالٔ ْتالالا٥ر اضالالت ٝإ إطالالاز املسدالالع اجلٛٝدٜطالالَ ٞالالٔ ق الالٌ
ايطالالٝد عجُالالإ اخلسٜالالف (ْا٥الالب ز٥الالٝظ فسٜالالل املًُهالال ١ايعسبٝالال ١ايطالالعٛد )١ٜايالالر ٟت تٛشٜعالال٘ عًالال ٢ايالالدٍٚ
األعكالالالا ،٤سٝالالالح اضالالالتعسض ايالالالد ٍٚاملػالالالازن ١يف االضالالالت ٝإ ٖٚ ،الالال( :ٞايالالالًُُه ١ايعسبٝالالال ١ايطالالالعٛد،١ٜ
اجلصا٥الالسَ ،ؿالالس ،قنالالس ،تالالْٛظ ،ي ٓالالإ  ٚفًطالالنني)َ ،الالٔ بالالني ايالالد ٍٚايتطالالع ١عػالالس ( )19ايالاليت الالت
رلاط تٗالالا عالالٔ طسٜالالل ايدلٜالالد اإليهذلْٚالال ٞيف ٖالالرا ايػالالوٕ ٚ ،ت تٛشٜالالع ٚثٝكالال ١ؼًٝالالٌ ْتالالا٥ر االضالالت ٝإ
ٚنريو إدابات نٌ دٚي ١ألضٖ ١ً٦را االضت ٝإ ٚاييت ت َسادعتٗالا َالٔ ق الٌ خال رل املسدالع اجلٛٝدٜطالٞ
ايدنتٛز شٖرل ايتُ ، ُٞٝنُا ْ ٙٛايطٝد عجُإ اخلسٜالف عًالٚ ٢دالٛد إدابالات يمضالت ٝإ والرل َتٛافكال١
َع األض ١ً٦املٛقٛعٚ ١نريو ٚدٛد أض ١ً٦مل ٜتِ اإلداب ١عًٗٝا َٔ ق ٌ ايد ٍٚاملػازنٚ ، ١ت تطالذٌٝ
تٛؾ َٔ ١ٝق الٌ خال رل املسدالع اجلٛٝدٜطال ٞبكٝالاّ ايالد ٍٚايغالرل املػالازن ١يف االضالت ٝإ بتٛقالٝح األضال اب
ايداعٝالال ١إ ىل ذيالالو  ،سٝالالح افالالاد ممجالالٌ ضالالًنٓ ١عُالالإ ايطالالٝد زاغالالد بالالٔ عالالاَس ايعًالال ٟٛبوْالال٘ ت اضالالتٝفا٤
االضت ٝإ ٚضٝتِ ازضاي٘ يسٝ٥ظ ايفسٜل يف ايكسٜب ايعادٌ.
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ٚعًال ٢قال ٤ٛذيالالو ٚدال٘ ز٥الالٝظ فسٜالل عُالالٌ إطالاز املسدالع اجلٛٝدٜطالال ٞبكالسٚز ٠ايتٛاؾالالٌ َالع ايالالدٍٚ
ايغرل َػازن ١يف االضت ٝإ يًتعسف عً ٢األض اب ايداع ١ٝيالريو ٚتالري ٌٝأ ٟعك الات تالٛادِٗٗ يف ضال ٌٝ
اإلداب ١عً ٢أض ١ً٦االضت ٝإ.
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تطالالا ٍ َٛدالال٘ َالالٔ ق الالٌ ممجالالٌ اجلُٗٛزٜالال ١ايً ٓاْٝالال ١ايطالالٝد ضالالسنٝظ فالالدعٛع (ز٥الالٝظ االؼالالاد
ايعسب ٞيًُطاس )١س ٍٛايؿف ١ايكاْ ١ْٝٛألعكا ٤فسٜل إطاز املسدع اجلٛٝدٜط ٞسل ٛإ الاّ ٚتٓفٝالر عًُٝال١
ايتٛسٝد ٚنريو إَهاْ ١ٝايطُاح ظُع املعًَٛات َٔ ايد ٍٚاألعكا.٤
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ذنالالس ضالالعاد ٠ز٥الالٝظ ايفسٜالالل ايطالالٝد محٝالالد اٚقاضالال( ٞاألَالالني ايعالالاّ يًُذًالالظ ايالالٛطين يإلعالالمّ
اجلغالالسايف) بالالوٕ ايتػالالسٜع َٛدالالٛد يف َٛقالالع األَالالِ املتشالالد )Resolution( ٠االالٓح ايفٓالالٝني ٚأعكالالا ٤ايفسٜالالل
ؾمس ١ٝإ اّ عًُ ١ٝتٛسٝد املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعسب.ٞ
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خؿؿت اجلًط ١ايجايج َٔ ١اي ّٛٝاأل ٍٚيتكد ِٜعسض تكدا َٔ ٞق ٌ خ رل املسدالع اجلٛٝدٜطالٞ
ايدنتٛز شٖرل ايتُُٝالَ ٞالٔ ادالٌ عالسض ػسبال ١ايالد ٍٚاألٚزٚبٝال ١يف تٛسٝالد املسدالع اجلٛٝدٜطالٚ ٞاقالذلاح
املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعسبٚ ARABREF ٞايعٌُ عً ٢ايتٛافل َع املسدع ايعاملٚ ، ITRF ٞاالضتفادَ ٠الٔ
ايتن ٝكات ايعًُ ١ٝاملتاس ١يف  GNSSبعالد قٝالاّ ايالد ٍٚاألعكالا ٤بايطالُاح بت الادٍ املعًَٛالات فُٝالا بٗٓٝالا،
نُا أٚقح ايدنتٛز شٖرل بوٕ ايت ادٍ املنًٛب ال ٜعين ت ادٍ يهٌ املعًَٛالات ٚإمنالا فكال َ Subsetالٔ
ٖر ٙاملعًَٛات يًتُهني َٔ عًُ ١ٝؼًًٗٝا ٚايعٌُ عً ٢إ اّ عًُ ١ٝايتٛسٝد.
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تطالالالا ٍ َٛدالالال٘ َالالالٔ ق الالالٌ خالال رل املسدالالالع اجلٛٝدٜطالالال ٞايالالالدنتٛز شٖالالالرل إىل ايالالالد ٍٚاألعكالالالا ٤سالالالٍٛ
ايؿعٛبات اييت تٛاد٘ ايد ٍٚايعسب َٔ ١ٝإ اّ عًُ ١ٝت ادٍ املعًَٛات.

-7

قاَالالت ايالالد ٍٚايعسبٝالال ١باإلدابالال ١عًالالٖ ٢الالرا ايتطالالا ٍ ٚؼدٜالالدام ممجالالٌ املًُهالال ١األزدْٝالال ١اشلاسلٝالال١
ايدنتٛز ع ْٞٛذلُد اخلؿاَ( ١ْٚالدٜس عالاّ املسنالص اجلغالسايف املًهال ٞاألزدْال )ٞبعالدّ ٚدالٛد َسدعٝال١
َٛسد ٠بني قناعات ايدٚي ١نُا إ ٖر ٙايكناعات شلا َٓٗذ ١ٝعٌُ رلتًفال ١عالٔ ايكناعالات األخالس، ٣
ٚتػازنٚ ١ٝت ادٍ املعًَٛات بني اجلٗات احله ١َٝٛتهالاد تهال ٕٛغال ٘ َعدَٚالٚ ،١يالدٚاع ٞأَٓٝالٜ ١التِ
َٓع ت ادٍ ٖر ٙاملعًَٛاتٚ ،يالريو بالب سالٌ َػالهً ١ايتػالازن ١ٝبالني ايكناعالات يف داخالٌ ايدٚيال ١ق الٌ
طسح ايتػازن ١ٝبني ايد ٍٚاألعكا.٤
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أٚقح ممجٌ مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب ١ٝايطٝد طازم ايطٝد عذاز (اشل٦ٝال ١املؿالس ١ٜايعاَال ١يًُطالاس)١
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بالالوٕ مجٗٛزٜالالَ ١ؿالالس ايعسبٝالال ١تٛادالال٘ ْفالالظ ايؿالالعٛبات املالالرنٛزَ ٠الالٔ ق الالٌ ممجالالٌ األزدٕٚ ،أفالالاد بكالالسٚز٠
اظٗاز ممٝصات ٚفٛا٥د َ دأ ايتػازن ١ٝبني قناعالات ايدٚيال ١يًُعًَٛالات اجلَٛٝهاْٝالٚ ١ايعٛا٥الد املادٜال١
ٚاملعٓ ١ٜٛاييت ضٛف تعٛد عً ٢ايدٚيٚ ،١نريو ايطع ٞسل ٛتسضٝذ امل دأ عًَ ٢طت ٣ٛاملػازٜع ايت اديٝال١
بني ايد ٍٚاألعكا.٤
نُا أٚقح ممجٌ املًُه ١ايعسب ١ٝايطالعٛد ١ٜايالدنتٛز بٓالد املطالًُاْ( ٞاشل٦ٝال ١ايعاَال ١يًُطالاس)١
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بوٕ َػالهً ١ت الادٍ املعًَٛالات يٝطالت ذلؿالٛز ٠يف ايالد ٍٚايعسبٝال ١فكال ٚإمنالا د ٍٚايعالامل ناْالت تعالاْٞ
َٓٗا ٚ ،يهٔ قاَٛا بإباد سً ٍٛشلالا ٚيالريو بالب عًٓٝالا االضالتفادَ ٠الٔ ػالازب ٖالر ٙايالد ، ٍٚنُالا إ
املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜضعت اىل إباد سٌ شلر ٙاملػالهًَ ١الٔ خالمٍ تػاله ٌٝايًذٓال ١ايٛطٓٝال ١يالٓعِ
املعًَٛات اجلغسافٚ ١ٝذيو يتٛسٝد اجلٗٛد ٚزضِ ايطٝاضات ايٛطٓ ١ٝيف دلاٍ ْعِ املعًَٛالات اجلغسافٝال١
ٚؼدٜد األٚيٝات َٔ خمٍ اعالداد اضالذلاتٝذٚ ١ٝطٓٝال ١يتٛدٝال٘ اجلٗالٛد ٚتٓفٝالر اي ٓٝال ١ايتشتٝال ١يًُعًَٛالات
اجلغسافٝالال ١ايٛطٓٝالال ، ١نُالالا إٔ قالالساز األَالالِ املتشالالد GGRF ٠ت اقالالساز ٙيًُطالالاعد ٠يف ت الالادٍ املعًَٛالالات
اي ٝاْ ١ٝبني ايد ٍٚاألعكا.٤
 -10أفاد ممجٌ ضًنٓ ١عُإ ايطٝد زاغد بٔ عاَس ايعً( ٟٛاشل٦ٝال ١ايٛطٓٝال ١يًُطالاس )١بالوٕ ايطالًنٓ ١قاَالت
بتٛسٝالالد املسدالالع اجلٛٝدٜطالالٚ ٞإْػالالا ٤ايالالدي ٌٝاجلغالالسايف املهالالاْٚ ٞايالالرٜٓ ٟكطالالِ اىل ايطٝاضالالات ايٛطٓٝالال١
ٚنالالريو املٛاؾالالفات ٚاملعالالاٜرلٚ ،دالالاز ايعُالالٌ عًالال ٢إيالالصاّ مجٝالالع اجلٗالالات ٚايكناعالالات احلهَٝٛالال ١بٗالالرا
ايدي.ٌٝ
 -11أفاد ممجٌ املًُه ١املغسب ١ٝايطٝد نشاى َؿنفَ( ٞدٜس اخلسا٥ن ١ٝبايٛنايال ١ايٛطٓٝال ١يًُشافعال١
عًالال ٢األَالالمى ايعكازٜالالٚ ١املطالالح ايعكالالازٚ ٟاخلسا٥نٝالال )١بالالوٕ املًُه ال ١ال ٜٛدالالد يالالدٜٗا أ ٟعٛا٥الالل داخًٝالال١
غؿٛف ت ادٍ املعًَٛات اي ٝاْ ١ٝبني قناعات ايدٚيالٚ ١نالريو بالني ايالد ٍٚاجملالاٚز ٠سٝالح ٜٛدالد يالدٜٗا
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غ ه ١دٛٝدٜطَٛ ١ٝسد ٠تكِ  41أيف ْكنٚ ١يدٜٗا ذلنات  GNSSداُ٥ال ١عالددٖا  18ذلنال ،١نُالا
إٔ املًُه ١بؿدد تنٜٛس منٛذز الضتدداّ تكٓ GNSS ١ٝيف املطح ايعكاز.ٟ
 -12نُا أفاد ممجالٌ اجلُٗٛزٜال ١ايطالٛداْ ١ٝاألضالتاذ ايالدنتٛز ع الد اا ايؿالادم احلطالني (ٖ٦ٝال ١املطالاس١
ايطالالٛداْ ،)١ٝبالالوٕ املعًَٛالالات اجلٛٝدٜطالال ١ٝيف ايطالالٛدإ تالالتشهِ بٗالالا ٖ٦ٝالال ١املطالالاسٚ ١ايالاليت تسأضالالٗا ٚشاز٠
ايالالدفاع ايطالالٛداْٚٚ ،١ٝفكالام يالالٛشاز ٠ايالالدفاع فالالإٕ ٖالالر ٙاملعًَٛالالات تعتالالدل َعًَٛالالات عطالالهسٚ ١ٜوالالرل َطالالُٛح
بت ادشلا داخًٝام ٚخازدٝام.
 -13ممجالالٌ اجلُٗٛزٜالال ١ايً ٓاْٝالال ١ايالالدنتٛز ضالالسنٝظ فالالدعٛع (االؼالالاد ايعسبالال ٞيًُطالالاس )١أنالالد عًالال ٢إٔ
ايٓكالاط اجلٛٝدٜطال ١ٝاتًهٗالا اجلالٝؼ ايً ٓالاْْٚ ٞتٝذال ١يًشالسٚب ايطالابك ١ت فكالد ٖالر ٙايٓكالاطٚ ،سايٝالام
قاَت ايػسنات بإْػاْ ٤كاط ددٜد ٠ؼالت اغالساف اجلالٝؼ ايً ٓالاْ ،ٞنُالا إٔ اخلالسا ٥تؿالدز فكال
َٔ اجلٝؼ ايً ٓاْٚ ٞال تٛدد َؿادز أخس.٣
 -14نُالالا اضالالتهٌُ خ ال رل املسدالالع اجلٛٝدٜطالال ٞايالالدنتٛز شٖالالرل ايتُُٝالال ٞعسقالال٘ ايتكالالدا ٞبعالالد زلالالاع
املعٛقات يد ٣ايد ٍٚاألعكا ٤يف ت ادٍ املعًَٛات املهاْٚ ،١ٝقاّ بعسض املسادالع اجلٛٝدٜطال ١ٝاملتاسال ١يف
ايعالالامل ( ، )ITRF2014,EUREF,.. ETCنُالالا أنالالد ايالالدنتٛز شٖالالرل عًالال ٢قالالسٚز ٠اْػالالاَ ٤سانالالص
يً ٝاْات  DC’sتهٖ ٕٛال ٞاملطاللٚي ١عالٔ سفالغ بٝاْالات ذلنالات ايسؾالد يف نالٌ دٚيالٚ ١نالريو أُٖٝال١
ٚدٛد َسانص ؼً ٌٝشلر ٙاي ٝاْات  AC’sتطاعد عً ٢زفع نفاٚ ٠٤دٛد ٠اي ٝاْات.
 -15خؿؿالالت اجلًطالال ١ايسابعالالَ ١الالٔ ايٝالال ّٛاأل ٍٚيتكالالد ِٜعالسٚض تٛقالالٝشَ ١ٝالالٔ ق الالٌ بعالالا ايالالد ٍٚاألعكالالا٤
(َؿالالس ،اجلصا٥الالس ،املغالالسب) سالال ٍٛغ ال هات ذلنالالات ايسؾالالد املسدعٝالال ١ايداُ٥الال ١ايتػالالغ ٌٝفٗٝالالا :اعالالداد
ٚتٛشٜع احملنات ،تازٜذ عًُٝات ايسؾد ،تٛفس اي ٝاْات ،ؼً ٌٝاي ٝاْات ٚخمف٘.
-16
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اي ّٛٝايجاْْٛ 23( ٞفُدل )2016
-1

غٗدت اجلًط ١األٚىل َٔ اي ّٛٝايجآَْ ٞاقػ ١اتفاقٝال ١ت الادٍ املعًَٛالات (ايدلٚتٛنالٚ )ٍٛايتعالسف
عًالَ ٢مسعالالات ايالالد ٍٚاألعكالالاٚ ،٤ايالاليت أزضالالًت إىل مجٝالالع األعكالالاٚ ٤ت اضالالتمّ زدٚد َالالٔ بعالالا ايالالدٍٚ
(ايطعٛد ،١ٜاملغسب)ٚ ،خؿؿت ٖر ٙاجلًط ١يًتعسف عًَ ٢دَٛ ٣افك ١باق ٞايالد ٍٚاألعكالا ٤عًالٖ ٢الرا
ايدلٚتٛن ،ٍٛسٝح اقذلح ممجٌ َؿالس ايالدنتٛز دلالد ٟسطالين (َالدٜس َعٗالد عالٛخ املطالاس )١بإقالاف١
َؿنًح " أوساض عًُ )Scientific Purpose( " ١ٝمما ٜطٌٗ عً ٢املطلٚيني يف ايدٚي ١املٛافك ١عًال٢
ت ادٍ املعًَٛات بني ايد ٍٚاألعكا.٤

-2

أبدت مجٝع ايالدَٛ ٍٚافكتٗالا عًال ٢بستٛنال ٍٛت الادٍ املعًَٛالات َالع اقالذلاح تعالدٜمت بطالٝن ١فُٝالا
ٜتعًل بايًغٚ ١ؾٝاو ١بعا اجلٌُ.

-3

اقذلح زٝ٥ظ ايفسٜل ايطٝد محٝد اٚقاض ٞبوٕ ٜعكد ممجٌ َؿس َع ممجٌ اجلصا٥س ادتُاع دالاْ
يغسض اعالداد بسٚتٛنال ٍٛت الادٍ املعًَٛالات بؿالٛزت٘ ايٓٗاٝ٥الَ ١الع إقالاف ١نافال ١املمسعالات املتفالل عًٗٝالا
 َٔٚثِ تكدا٘ يًفسٜل العتُاد ٙايٓٗا.ٞ٥

-4

خؿؿالت اجلًطال ١ايجاْٝالَ ١الٔ ايٝال ّٛايجالاْ ٞالختٝالاز ذلنالات اإلطالاز املسدعال GNSS ٞيف ايالدٍٚ
ايعسب ١ٝيتٓفٝر املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعسب ،ٞسٝح قاّ خال رل املسدالع اجلٛٝدٜطال ٞايالدنتٛز شٖالرل ايتُُٝالٞ
بإعداد ددَٛ ٍٚقالح بال٘ اضالِ ايدٚيالٚ ،١عالدد احملنالات املكذلسال ،١نُالا ت طًالب قالسٚز ٠تصٜٚالد اخلال رل
بإسداثٝات ايٓكاط املكذلسالَ Approximate Position ١الٔ ادالٌ اعالداد خازطال ١تٛقالح أَالانٔ ٖالرٙ
احملنات ًَشل زقِ 3
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خؿؿالالت اجلًطالال ١ايجايجالالَ ١الالٔ ايٝالال ّٛايجالالاَْ ٞالالٔ ادالالٌ تكالالد ِٜايعالالسٚض اخلاؾالال ١مبسانالالص ؼًٝالالٌ
اي ٝاْات َٚسنص ايتشً َٔٚ ،ٌٝثِ ؼدٜد َسانص اي ٝاْات َٚسنص ايتشًٝالٌ املكذلسالَ ١الٔ ق الٌ ايالد،ٍٚ
سٝالالح ٚافكالالت ثمثالال ١د ٍٚعًالال ٢اضتكالالافَ ١سانالالص اي ٝاْالالات ٖٚ DC’sالال ٞاملًُهالال ١ايعسبٝالال ١ايطالالعٛد،١ٜ
اجلُٗٛزٜالال ١اجلصا٥سٜالالٚ ،١اجلُٗٛزٜالال ١ايتْٛطالال ،١ٝنُالالا ٚافكالالت مجٝالالع ايالالد ٍٚاملػالالازن 10( ١د )ٍٚعًالال٢
اضتكافَ ١سانص ايتشًًَ .AC’s ٌٝشل زقِ 3
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خؿؿالالت اجلًطالال ١ايسابعالالَ ١الالٔ ايٝالال ّٛايجالالاْ ٞيًتٛؾالالٝات ٚخن ال االعُالالاٍ املطالالتك ًَ ١ٝالالع تنالالٜٛس
خازط ١طسٜل يعْػن ١ايكادَٚ ، ١ذيو َٔ خمٍ قٝاّ خ رل املسدع اجلٛٝدٜط ٞايدنتٛز شٖرل ايتُُٝالٞ
بتكدَ ِٜطٛد ٠ايتٛؾٝات ٚخن ايعٌُ عً ٢ايد ٍٚاألعكا ٤ملٓاقػالتٗا ٚاقسازٖالا ،سٝالح تكالُٓت ضال ع١
تٛؾالالٝات غؿالالٛف تػالالذٝع ايالالد ٍٚاألعكالالا ٤عًالال ٢تفعٝالالٌ املسدالالع ايعسبالال ARABREF ٞعًالال ٢املطالالتٟٛ
ايالالٛطين ٚاملٛافكالال ١عًالال ٢اْػالالاٚ ،٘٥نالالريو املٛافكالال ١عًالال ٢تفعٝالالٌ بسٚتٛنالال ٍٛت الالادٍ املعًَٛالالات بالالني ايالالدٍٚ
األعكالالاَ ٤الالٔ خالالمٍ اعتُالالاد خنالال ١عُالالٌ تتهالالَ ٕٛالالٔ َالالسسًتني  :األٚىل ؼًٝالالٌ بٝاْالالات ذلنالالات ايسؾالالد
املكذلسالالَ ١الالٔ ق الالٌ ايالالد ٍٚاألعكالالا ، ٤ايجاْٝالال ١ؼًٝالالٌ بٝاْالالات غال ه ١املسدالالع ايسأضالال ٞاملتاسالال ١يالالد ٟايالالدٍٚ
األعكالالا( ٤اجلٜٛٝالالد  ،اجلاذبٝالال، ١غ ال ه ١املٓاضالالٝب  ،ذلنالالات املالالد ٚاجلالالصز)َٚ ،الالٔ قالالُٔ ايتٛؾالالٝات
نريو تكد ِٜناف ١اي ٝاْالات املتعًكال ١باحملنالات املكذلسالَ ١الٔ ق الٌ نالٌ دٚيالRINEX FILES & ١
 ، METADATنُا ْؿت ايتٛؾ ١ٝاألخرل ٠عً ٢قسٚز ٠إْػاَ ٤سانص يً ٝاْات يف ايد ٍٚاألعكالا٤
َالالع إَهاْٝالال ١ايطالالُاح يًالالد ٍٚايعسبٝالالَ ١الالٔ ايدخ الال ٍٛايٗٝالالا يمضالالتفادَ ٠الالٔ ٖالالر ٙاي ٝاْالالات ٚ ،أٜكالالا اْػالالا٤
َسانص يتشً ٌٝاي ٝاْات يغسض ايتشً ٌٝاي َٞٛٝي ٝاْات ذلنات ايسؾد يًتشالكل َٔ نفا٤تٗالا ٚدٛدتٗالا
ٚ ،نٓتٝذالال ١ملٓاقػالالٖ ١الالر ٙايتٛؾالالٝات ٚافكالالت ايال الالد ٍٚاملػالالازن ١عًالال ٢د الالُٝع ايتٛؾالالٝات اي الالٛازد ٠بٗالالرا
ايتكالسٜسًَ .شل زقِ 4
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اضالالتهٌُ اخل ال رل ايالالدنتٛز شٖالالرل ايتُُٝالال ٞتكالالد ِٜخنالال ١عُالالٌ تٓفٝالالر ايتٛؾالالٝات ايطالالابكٚ ١ت
َٓاقػتٗا َع ايد ٍٚاألعكاٚ ٤ؼدٜد ايفذل ٠ايصَٓٝال ١ايمشَال ١إل الاّ نافال ١األْػالنٚ ١اياليت تٓتٗال ٞخالمٍ
غٗس فدلاٜس ًَ .2017شل زقِ 5
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ت تكد ِٜبعا املكذلسات عًٖ ٢اَؼ االدتُاع:
أَ .كذلح َٔ اخل رل ايدنتٛز شٖرل ايتُ :ُٞٝسٝح افاد بعدّ ٚدٛد َٛاْع بوٕ تك ّٛناف ١ايدٍٚ
األعكا ٤بإْػاَ ٤سانص اي ٝاْات َٚسانص ايتشً ٌٝيغسض زفع ايكدزات ايفٓ ١ٝيدٜٗا.
ب .ايطٝد محٝد اٚقاض( ٞزٝ٥ظ ايفسٜل) :قسٚز ٠ايتٓطٝل ايٛطين يف نٌ دٚي َٔ ١ادٌ اختٝاز
ذلنات اإلطاز املسدعٚ ،ٞإ ٜهٖٓ ٕٛاى جلٓٚ ١طٓ ١ٝتطاِٖ يف ايتٓطٝل بني اجلٗات
ٚايكناعات احله َٔ ١َٝٛادٌ اختٝاز ذلنات اإلطاز املسدع.ٞ
ت .ايدنتٛز ضسنٝظ فدعٛع (ممجٌ اجلُٗٛز ١ٜايً ٓاْ :)١ٝقسٚزٚ ٠دٛد دعِ أ ٚتٛؾَٔ ١ٝ
ايًذٓ ١ايعسبَ ١ٝكدَ ١إىل اجلٗات احله ١َٝٛيف ايد ٍٚاألعكا ٤يتعصٜص إَهاْ ١ٝت ادٍ
املعًَٛات بني ايد ٍٚاألعكا.٤
خ .ايدنتٛز ع ْٞٛاخلؿا( ١ْٚممجٌ املًُه ١األزدْ :)١ٝعح َد ٣إَهاْ ١ٝزفع تٛؾٝات ايًذٓ١
ايعسب ١ٝإ ىل دلًظ ايٛسد ٠االقتؿاد ٟيف داَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝيغسض ٚقع ٖر ٙايتٛؾٝات
عً ٢دد ٍٚأعُاٍ ادتُاعات داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ
ز .األضتاذ ايدنتٛز ع د اا ايؿادم احلطني (ممجٌ اجلُٗٛز ١ٜايطٛداْ :)١ٝقسٚز ٠إْػاْ ٤ػس٠
دٚز ١ٜعٔ أْػنٚ ١أ عُاٍ فسٜل عٌُ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠تطاعد عً ٢قٝاّ
األعكا ٤باملتابع ١املطتُس.٠
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اخلتاّ
اختتِ ْا٥ب زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ ١ٝايطٝد محٝالد
اٚقاضالال ٞاالدتُالالاع بتكالالد ِٜايػالالهس يًًُُهالال ١ايعسبٝالال ١ايطالالعٛدَ ١ٜتُجًالال ١باشل٦ٝالال ١ايعاَالال ١يًُطالالاس ١عًالال٢
اضتكاف ١االدتُاع ايجاْ ٞيفسٜل إطاز املسدع اجلٛٝدٜط .ٞنُالا غالهس مجٝالع املػالازنني يف االدتُالاع
عًَ ٢ا قالدََ ٙٛالٔ إضالٗاَات نال رل ٠تؿالب مجٝعٗالا يف ؼطالني ٚتنالٜٛس املعًَٛالات اجلغسافٝال ١املهاْٝال١
عًالال ٢املطالالتٜٛني ايالالٛطين ٚاالقًُٝالال ،ٞنُالالا قالالدّ ايػالالهس ٚايتكالالدٜس يدٚيالال ١قنالالس عًالال ٢ايالالدع ٠ٛايهساالال١
الضتكاف ١االدتُاع ايسابالع يًذٓالٚ ،١أعالسب عالٔ أًَال٘ إٔ ًٜتكال ٞاجلُٝالع دلالددما إٕ غالا ٤اا يف االدتُالاع
ايسابع يف دٚي ١قنس ،ثِ أعًٔ ختاّ أعُاٍ االدتُاع.
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املًشل األ :ٍٚدد ٍٚأعُاٍ االدتُاع
االدتُالالاع ايجالالاْ ٞيفسٜالالل عُالالٌ " إطالالاز املسدالالع اجلٛٝدٜطالال "ٞيًذٓالال ١ايعسبٝالال ١خلالالدلا ٤االَالالِ املتشالالد ٠إلداز٠
املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاَْ ،١ٝد ١ٜٓايسٜاض – املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدْٛ 23 -22 ١ٜفُدل ّ 2016

دد ٍٚأعُاٍ
ايجمثاْٛ 22 ٤فُدل ّ2016
 نًَُ ١عاي ٞزٝ٥ظ ايًذٓ ١ايدنتٛز ع د ايعصٜص ايؿعب
 نًُْ ١ا٥ب زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسبٚ ١ٝزٝ٥ظ فسٜل ايعٌُ ايجايح ايطٝد محٝد اٚقاضٞ
 نًُ ١األَني ايعاّ يًذٓ ١ايعسب ١ٝايدنتٛز ضعد مٍ ُٖمٕ
 إداش ٠دد ٍٚاألعُاٍ َٔ ق ٌ زٝ٥ظ فسٜل ايعٌُ
ًَ دـ خلازط ١اينسٜل املتفل عًٗٝا يف ادتُاع أب ٛظ فدلاٜس 2016
ًَ دـ يمضت ٝاْات – املٗٓدع عجُإ اخلسٜف (اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس)١
 اضذلاسٚ ١ايتكاط ؾٛز مجاع١ٝ
 اتفاق ١ٝت ادٍ املعًَٛات (ايدلٚتٛن – )ٍٛزٝ٥ظ فسٜل ايعٌُ
 املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعسب( :ٞد .شٖرل ايتُ)ُٞٝ
 تكدَٛ ِٜدص َٔ ايد ٍٚاألعكا ٤س ٍٛغال هات ايسؾالد املسدعٝال ١ايداُ٥ال ١ايتػالغ ٌٝفٗٝالا :اعالداد
ٚتٛشٜع احملنات ،تازٜذ عًُٝات ايسؾد ،تٛفس اي ٝاْات ،ؼً ٌٝاي ٝاْات ٚخمف٘
 ايتالالصاّ ايالالد ٍٚايعسبٝالال ١باإلضالالتدداّ املػالالذلى ي ٝاْالالات ْعالالِ املمسالال ١ايفكالالا ١ٝ٥ايعاملٝالال ١مبذُٛع ال١
فسع َٔ ١ٝاحملنات (ذلنات إطاز املسدع اجلٛٝدٜط )ٞبهٌ دٚي.١
 ايتٓطٝل ايٛطين يهٌ دٚي ١الختٝاز ذلنات اإلطاز املسدع.ٞ
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األزبعاْٛ 23 ٤فُدل ّ2016
 اختٝاز ذلنات اإلطاز املسدع GNSS ٞيف ايد ٍٚايعسب ١ٝيتٓفٝر املسدع اجلٛٝدٜط ٞايعسبٞ
 ايدع ٠ٛيتكد ِٜايعسٚض اخلاؾ ١مبسانص اي ٝاْات َٚسنص ايتشً.ٌٝ
 عسٚض َٛدصٜ ٠كدَٗا املسغش ٕٛملسانص اي ٝاْات َٚسانص ايتشً ٌٝس ٍٛقدزاتِٗ
 ؼدٜد َسانص اي ٝاْات َٚسانص ايتشً ٌٝاملكذلس – ١ايدنتٛز شٖرل ايتُُٞٝ
 أعُاٍ اخلن ١املطتك ً – ١ٝايدنتٛز شٖرل ايتُُٞٝ
 تنٜٛس خازط ١طسٜل يعْػن ١املطتك ً – ١ٝمجٝع املػازنني
 اختتاّ أعُاٍ فسٜل ايعٌُ ايجايح – زٝ٥ظ ايفسٜل
 اإلعمٕ عٔ االدتُاع ايكادّ – زٝ٥ظ ايفسٜل
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املًشل ايجاْ :ٞقا ١ُ٥املػازنني
االدتُالالاع ايجالالاْ ٞيفسٜالالل عُالالٌ " إطالالاز املسدالالع اجلٛٝدٜطالال "ٞيًذٓالال ١ايعسبٝالال ١خلالالدلا ٤االَالالِ املتشالالد ٠إلداز٠
املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاَْ ،١ٝد ١ٜٓايسٜاض – املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدْٛ 23 -22 ١ٜفُدل ّ 2016

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايداكساط ١ٝايػع ١ٝ
 .1ايطٝد محٝد أٚقاضٞ
ْا٥ب زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛالات اجلغسافٝال ١املهاْٝالٚ ١األَالني ايعالاّ
يًُذًظ ايٛطين يإلعمّ اجلغسايف
 .2ايطٝد سطإ ع د ايمٟٚ
َدٜس عاّ املعٗد ايٛطين يًدساٚ ٥ايهػف عٔ بعد
 .3ايطٝد ضامل نشًٛؽ
ايٛناي ١اجلصا٥س ١ٜايفكا١ٝ٥
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مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ
 .4عذاز ايدنتٛز دلد ٟذلُد سطين
َدٜس َعٗد عٛخ املطاس١
 .5ايطٝد طازم دٛد ٠ايطٝد
َدٜس عاّ اجلٛٝدٜطٝا باشل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًُطاس١
 .6ايدنتٛز مجع ١ذلُد داٚٚد
َعٗد عٛخ املطاس١
 .7ايطٝد ع د احلً ِٝإبساٖ ِٝذلُد
اجلٗاش املسنص ٟيًتع  ١٦ايعاَٚ ١االسؿا٤

املًُه ١األزدْ ١ٝاشلاسل١ٝ
 .8ايطٝد ع ْٞٛذلُد اخلؿا١ْٚ
َدٜس عاّ املسنص اجلغسايف املًه ٞاألزدْٞ
 .9ايطٝد ْاؾس اي دٟٚ
املسنص اجلغسايف املًه ٞاألزدْٞ

اجلُٗٛز ١ٜايً ٓاْ١ٝ
 .10ايدنتٛز ضسنٝظ فدعٛع
زٝ٥ظ اإلؼاد ايعسب ٞيًطٝاس١
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املًُه ١املغسب١ٝ
 .11ايطٝد ايهشاى َؿنف٢
َدٜس اخلسا٥ن١ٝ
ايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُشافع ١عً ٢األَمى ايعكازٚ ١ٜاملطح ايعكازٚ ٟاخلسا٥ن١ٝ
 .12ايطٝد طازم يغصٌٜ
زٝ٥ظ قطِ اجلٛٝدٜطٝا
بايٛناي ١ايٛطٓ ١ٝيًُشافع ١عً ٢األَمى ايعكازٚ ١ٜاملطح ايعكازٚ ٟاخلسا٥ن١ٝ

ضًنٓ ١عُإ
 .13ايطٝد زاغد بٔ عاَس ايعًٟٛ
اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُطاس١

دٚي ١قنس
 .14ايطٝد ذلُد عً ٞاملسٟ
ٚشاز ٠اي ًدٚ ١ٜاي ١٦ٝ
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املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
 .15ايدنتٛز ع د ايعصٜص بٔ إبساٖ ِٝايؿعب
زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ١ٝ
زٝ٥ظ اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس١
 .16ايدنتٛز ضعد مٍ ُٖمٕ
األَني ايعاّ يًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .17ايدنتٛز بٓد ؾاحل املطًُاْٞ
اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس١
 .18ايطٝد عجُإ ع د احملطٔ اخلسٜف
اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس١
 .19ايطٝد عاؾِ بٔ ابساٖ ِٝايغاَدٟ
األَاْ ١ايعاَ ١يًذٓ ١ايعسب ١ٝخلدلا ٤األَِ املتشد ٠إلداز ٠املعًَٛات اجلغساف ١ٝاملهاْ١ٝ
 .20ايطٝد ضعد بٔ ذلُد ايكشناْٞ
اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس١
 .21ايطٝد ضًُإ بٔ ْاؾس ايٓفٝعٞ
اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُطاس١
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مجٗٛز ١ٜايطٛدإ
 .22االضتاذ ايدنتٛز ع د اا ايؿادم عً ٞاحلطني
َدٜس عاّ ٖ ١٦ٝاملطاس ١ايطٛداْ١ٝ

اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط١ٝ
 .23ايطٝد َساد ايؿاحلٞ
َدٜس عاّ املسنص ايٛطين يسضِ اخلساٚ ٥االضتػعاز عٔ بعد
 .24ايطٝد أمحد ايعدْٞٚ
َدٜس عاّ دٜٛإ قٝظ األزاقٚ ٞاملطح ايعكازٟ
 .25ايطٝد دمٍ شٜد
دٜٛإ قٝظ األزاقٚ ٞاملطح ايعكازٟ

خدلاَ ٤دع َٔ ٕٚٛفسٜل ايعٌُ:
 .26ايدنتٛز شٖرل ايتُُٞٝ
املعٗد ايفسْط ٞاجلَٛٝهاْٞ
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املًشل ايجايح :دد ٍٚاحملنات املكذلس َٔ ١ق ٌ االعكالاَ ٤الع ايالد ٍٚايساو ال ١يف اضتكالاف١
َسانص اي ٝاْات َٚسانص ايتشًٌٝ
عدد احملنات املسغش َٔ ١ق ٌ ايد ٍٚاألعكاSharing GNSS CORS Data ٤
ّ

ايدٚي١

عدد احملنات املسغش١

1

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايداكساط ١ٝايػع ١ٝ

10

2

مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ

*4

3

املًُه ١األزدْ ١ٝاشلاسل١ٝ

1

4

اجلُٗٛز ١ٜايً ٓاْ١ٝ

1

5

املًُه ١املغسب١ٝ

4

6

ضًنٓ ١عُإ

4

7

دٚي ١قنس

2

8

اجلُٗٛز ١ٜايطٛداْ١ٝ

2

9

املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ

10

10

اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط١ٝ

3

*عً ٢إٔ ٜك ّٛممجٌ مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب ١ٝبايتونٝد عً ٢عدد احملنات املسغش ١يف أقسب ٚقت
ممهٔ.
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DC’s & AC’s hosted by Arab Countries members
ايد ٍٚاملطتكٝف ١ملسانص اي ٝاْات  ٚايتشًٌٝ
ّ

AC

ايدٚي١

َسنص بٝاْاتDC

1

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايداكساط ١ٝايػع ١ٝ

√

√

2

مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ

-

√

3

املًُه ١األزدْ ١ٝاشلاسل١ٝ

-

√

4

اجلُٗٛز ١ٜايً ٓاْ١ٝ

-

√

5

املًُه ١املغسب١ٝ

-

√

6

ضًنٓ ١عُإ

-

√

7

دٚي ١قنس

-

√

8

اجلُٗٛز ١ٜايطٛداْ١ٝ

-

√

9

املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ

√

√

10

اجلُٗٛز ١ٜايتْٛط١ٝ

√

√
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َسنص ؼًٌٝ

ات االدتُاعٝؾٍٛ تٚ دد:املًشل ايسابع
٠ إلداز٠ األَالالِ املتشالالد٤ خلالالدلا١الالٝ ايعسب١" يًذٓالالٞطالالٜدٛٝالالل عُالالٌ " إطالالاز املسدالالع اجلٜ يفسْٞاالدتُالالاع ايجالالا
ّ 2016 فُدلْٛ 23 -22 ١ٜدٛ ايطع١ٝ ايعسب١اض – املًُهٜ ايس١ٜٓ َد١ْٝ املها١َٝات اجلغسافًٛاملع
Main Recommendations ١ٝطٝ٥ات ايسٝؾٛايت
Main Recommendations ١ٝطٝ٥ات ايسٝؾٛايت

REC- I

االزت اط
ٌُ ايع١غن

Encourage UN-GGIM-AS members to coordinate their contribution to
REC01

ARABREF at the national level

(A1, A9)

طينٛ اي٣ٛ املطت٢ًسد عٛ املٌٞ َػازنتِٗ يف املسدع ايعسبٝ تفع٢ً ع٤ٍ األعكاٚع ايدٝتػذ
Approval of the need to establish ARABREF: an Arab common geodetic
reference frame for cross-boundary geodetic, geospatial, geophysical, and other
REC02

(A2, A9)

applications
١َْٝهاٛٝكات اجلٝ  يًتن١ٍٝ ايعسبٚسد يًدٛ املٞ املسدع ايعسب٤ إْػا٢ً ع١افكٛامل
Approve the principle, importance and spirit of data sharing to support the

REC03

realization of ARABREF

(A3, A9)

سدٛ املٞ املسدع ايعسب٤ص إْػاٜتعصٚ  يتُهني١ٝ َ دأ ايتػازن٢ً ع١افكٛامل

REC04

 Define two phases for building the ARABREF: تحديد مراحل التنفيذ
o Phase 1: GNSS data analysis of ARABREF CORS network
ٞ يًُسدع ايعسب١اْات ذلنات ايسؾد املكذلسٌٝ بًٝ ؼ:ىلٚ األ١ً املسسo
o Phase 2: physical geodesy data analysis of ARABREF vertical network
(e.g. Geoid, gravity, leveling, tide gauges)
 ذلنات املد،١ٝ اجلاذب،دٜٛٝ (اجلٞ يًُسدع ايسأض١ٝطٜدٛٝاْات اجلٝ ٌ ايًٝ ؼ:١ْٝ ايجا١ً املسسo

(A4, A9)

) اخل.... ،اجلصزٚ
 Adopt and start with Phase 1 ىلٚ األ١ًل املسسٝ  بتن٤اي د
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REC- I

Main Recommendations ١ٝطٝ٥ات ايسٝؾٛايت

االزت اط
ٌُ ايع١غن

Provide GNSS data (RINEX and metadata files) of at least 10%, with an
appropriate distribution of the CORS network of each country
REC05

عٜشٛ) َع االخر يف االعت از ايت١يٚ نٌ د٣ يد٠فسٛ َٔ احملنات املت%10 ٌ األق٢ًاْات احملنات (عٝفرل بٛت

(A5, A6, A9)

٤ٍ األعكاِٚ حملنات ايسؾد يف ايد٥املم
Establish 2-3 Data Centers to store and archive GNSS CORS RINEX and
metadata files with privilege access to all AS Members
REC06

٤ٍ األعكاٚ ايطُاح يًد١ْٝاْات ذلنات ايسؾد َع إَهاٝ ب١أزغفٚ ٜٔاْات يتدصٝ َسانص ب4 -3 ٤إْػا

(A7, A9)

اْاتٝ  َٔ اي٠اإلضتفادٚ  املسانصٍٙ إىل ٖرٛبايدخ
Establish at least 2-3 Analysis Centers for routine daily analysis of ARABREF
CORS network, and should be extended to all Arab Member States.

REC07 ًٌٝفرل َسانص ؼٛ ت١ًٝ َع أفك،سدٛ املٞ حملنات املسدع ايعسب١َٝٛٝ اي١ٌ يًُعاجلًٝ َسانص ؼ3 -2 ٤إْػا

(A8, A9)

٤ٍ األعكاٚ َٔ ايد١يٚيف نٌ د
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ٌُ ايع١ خن:املًشل اخلاَظ
"ٞطٜدٛٝل عٌُ " إطاز املسدع اجلٜ يفسْٞاالدتُاع ايجا

Action Table ٌُ ايع١خن
GRF - AI

Action
UN-GGIM-AS Members are invited to report on
progress of REC01 at the 4th UN-GGIM-AS

GRF- A1

Responsibility

All MS

meeting in Qatar
ىل يفٚ األ١ٝؾٛس إزلاش عٔ ايتِٜ تكسٜ بتكد٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق

Deadline

٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 21, 2017

 قنس١يٚاإلدتُاع ايسابع يف د
UN-GGIM-AS Members are officially invited to
approve the need to establish ARABREF
GRF- A2

٤ سادتٗا إلْػا٣ عٔ َد١ٝ ززل١كٝثٚ ِٜ بتكد٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق
سدٛ املٞاملسدع ايعسب

All MS
٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 1, 2017

GRF - AI

Action
UN-GGIM-AS Members are officially invited to
approve the principle of data sharing

GRF- A3

ُاٝاْات فٝ  ت ادٍ اي٢ً ع١ٝ ايسزل١افكٛ بامل٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق

Responsibility

Deadline

All MS
٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 1, 2017

)اْاتٝ ٍ ت ادٍ ايٛنٛتٚٓٗا (بسٝب
UN-GGIM-AS Members are officially invited to
(1) approve the two phases of the ARABREF and
GRF- A4

(2) prepare for phase 1 (GNSS analysis)
ٌُ َساسٌ ايع٢ً ع١افكٛ بامل٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق

All MS
٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 1, 2017

GRF - AI

Action
UN-GGIM-AS Members are officially invited to

Responsibility

Deadline

approve the provision of GNSS data (RINEX and
metadata files) of at least 10% with an appropriate
GRF- A5

distribution of the CORS network of each country

All MS

اْات ذلنات ايسؾدٝفرل بٛ ت٢ً ع١افكٛ بامل٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق

٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 1, 2017

ٌ ن٣ يد٠فسٛ َٔ احملنات املت%10 ٌ األق٢ًِٗ (عٜ يد٠فسٛاملت
)١يٚد
UN-GGIM-AS Members are invited to provide
the approximate locations of their ARABREF
GRF- A6

CORS stations

All MS
٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 1, 2017

١ات ذلنات ايسؾد املسغشِٝ إسداثٜ بتكد٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق
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GRF - AI

Action
UN-GGIM-AS Members who will host Data

Responsibility

Deadline

Centers are invited to present a progress report at
GRF-A7

Declared Data Centers

the 4th UN-GGIM-AS meeting in Qatar
ٙس إزلاش عٔ ٖرِٜ تكسٜاْات بتكدٝ  ملسانص اي١فٍٝ املطتكٚاّ ايدٝق

١اْات املسغشٝ َسانص اي

February 21, 2017

املسانص
UN-GGIM-AS Members are invited to present a
progress report at the 4th UN-GGIM-AS meeting
GRF-A8

in Qatar on their GNSS analysis capabilities
٠ املساسٌ املٓذص١س إزلاش عٔ نافِٜ تكسٜ بتكد٤ٍ األعكاٚاّ ايدٝق

All MS
٤ٍ األعكاٚنٌ ايد

February 21, 2017

 قنس١يٚذيو يف إدتُاع دٚ
The WG3 Chair to follow up the implementation
of the recommendations
GRF-A9

WG3 Chair

 َع٠ املطتُس١ باملتابعٞطٜدٛل عٌُ إطاز املسدع اجلٜظ فسٝ٥اّ زٝق

لٜظ ايفسٝ٥ز

Continued

٤ٍ األعكاٚايد
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