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الملخص التنفيذي

تبنت اغلب الدول العربية اعداد خطة التنمية المسـتدامة  ( 2030تحويل عالمنا) بهدف الوصـول الى مسـتو ارقى م المعيةـة للسـكا
في جميع النواحي االجتماعية واالقتصــادية والبيئية ،حيث تبنت تلك الخطط اهداف التنمية المســتدامة  )SDGs( 2030التي تم اعتمادها
م قبل جميع الدول األعضــاء في األمم المتحدة عام  2015بهدف القضــاء على الفقر ،ومكافحة عدم المســاواة بي الجنســي وتغير المناخ ،وقد
اتخذت الدول العربية خطوات تنفيذية لتكييف اهداف التنمية المستدامة بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية واعتماد اساليب مبتكرة للوصول الى األهداف
المرجوة ،وبالرغم من ذلك فان الكثير من تلك الدول تواجه تحديات في تنفيذ تلك االهداف المرجوة وتتمثل هذه التحديات في مشككتت الزيادة السككاني
وما يتبعها من تزايد االسككتهتك غير المرشككد للموارد وضككعف كفا ة اسككت دام األراضككي وتفاوت التنمي بين م تلف مناطق الدول باإلضككاف ال
التحديات المتعلق بالتنسيق بين اجهزة الدول المسؤول عن اعداد وتنفيذ طط التنمي المستدام .

ومع ظهور الثورة التكنولوجيا خالل العقدي الماضيي في العالم الذ تميز باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أحد القو
المحركة لالقتصاد العالمي وعماد التعاو واالبتكار في اعمال التنمية االجتماعية واالقتصادية كما تعطى بعدا ً مساعدا للدول في مواجهة تحدياتها
 ،وبذلك أصبح م غير الممك أل دولة تعد خطة إنمائية دو ا تستعي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة داعمة لتنفيذ خطة التنمية
المستدامة  2030بهدف تحسي فعاليتها وتحقيق االستفادة القصو م تلك الخطط  ،وتعتبر البنية التحتية للبيانات المكانية ( )SDIأحد محاور
تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بقواعد البيانات المكانية التي تختص بتخزي واالستعالم ع البيانات الممثلة هندسيا ً geometric space
والتي تعتبر األساس لفهم جميع أنةطة التنمية ذات الصلة باألراضي ،وبذلك يمك تعريف البنية التحتية المكانية بانها التكنولوجيا والسياسات
والمعايير والموارد البةرية الالزمة الكتساب ومعالجة وتخزي وتوزيع وتحسي استخدام البيانات الجغرافية المكانية للدولة.
وبذلك فأ انةاء بنية تحتية للبيانات مكانية على المستو القومي تعتبر م الوسائل الهامة في اعداد استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول حيث
تساعد على فهم وتحليل واجراء تخطيط فاعل وةامل للموارد واالحتياجات بةكل أفضل وم ثما اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ذات ثقة
وتنفيذها ومتابعة نتائج هذه القرارات بطريقة جادة وفعالة.
وقد قامت العديد م الدول المتقدمة مثل اليابا والواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا وانضمت إليهم العديد م الدول النامية مثل الصي
والهند ودول ةرق أوروبا في أنةاء بنية تحتية للبيانات المكانية ) National Spatial Data Infrastructure (NSDIوتوحيد بياناتها
المكانية لتمكنها م اعداد خطط تنموية مستدامة تلبى تحقيق تطلعات مواطنيها وطموحاتهم م خالل رفع كفاءة استخدام األراضي وزيادة التكامل
بي مؤسسات وأجهزة الدولة ،وكذلك ترةيد استخدام الموارد المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة على أفضل وجه.
وتمتلك العديد م الدول العربية وحدات لنظم المعلومات الجغرافية بكل وزارة او هيئة حكومية تقوم بإدارة البيانات المكانية " سواء كانت على
ةكل خرائط ورقية او رقمية او جدولية" دو وجود رؤية ةاملة لتكامل هذه البيانات بي الجهات المعنية لتعظيم االستفادة منها وضياع فرص
التنسيق بي الجهات واتاحة البيانات المةتركة والموحدة الداعمة لخطط التنمية على مستو الدولة .ومنع تكرار لعملية انتاج بعض البيانات او
ةراء مصورات فضائية واعداد خرائط االساس او االعمال المساحية.
وتعتبر الدول العربية م الدول التي تحاول اللحاق بركب انةاء وتفعيل استخدام البنية التحتية للبيانات المكانية على المستو القومي ،بهدف
تحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي وتحقيق الرخاء والمعيةة لمواطنيها وتقليل تفاوتات التنمية بي اقاليم او مناطق الدولة وكذلك إدخال
تغييرات أساسية على التنظيم اإلداري واللوائح واألنظمة الخاصة بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة على المستو القومي.
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 /1مقدمة
تبنت اغلب الدول العربية اعداد اطرا ً متكاملة للتنمية على مسـتو الدولة ،وبالرغم من ذلك فان الكثير من تلك الدول تواجه تحديات ومشككتت
ف تنفيذ اطر التنمي المرجوة مثل تلك التحديات الناتج عن زيادة اعداد السكككان وما يتبعه من تزايد االسككتهتك غير المرشككد للموارد وتفاوت التنمي
بين م تلف مناطق الدول وتحديات التنسكككيق بين اجهزة الدول المسكككؤول عن اعداد وتنفيذ طط التنمي  .وتمتلك الدول العربية العديد م البيانات
المكانية ســـواء كانت على ةـــكل خرائط ورقية او رقمية او جدولية ،وتقوم العديد م االجهزة الحكومية التابعة لها بأنةـــاء وحدات إلدارة تلك
البيانات دو وجود رؤية ةـاملة لتعظيم االسـتفادة م تلك البيانات مما انتج عنه تكرار لعملية انتاج بعض البيانات او ةـراء مصـورات فضـائية
واعداد خرائط االسـاس او االعمال المسـاحية ،وضـياع فرص التنسـيق بي اجهزتها و اتاحة البيانات المةـتركة والموحدة الداعمة لخطط التنمية
على مستو الدولة.

وتعتبر البيانات المكانية على المسـتو القوم تعتبر الوسـيلة األهم لفهم وتحليل واجراء تخطيط فاعل وةـامل ألنةـطة اعداد اسـتراتيجيات التنمية
المســــتدامة بالدولة بةــــكل أفضــــل وم ثما اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ذات ثقة وتنفيذها ومتابعة نتائج هذه القرارات بطريقة جادة
وفعالة .مما وجه الدول العربية الى اللحاق بركب انةـاء وتفعيل اسـتخدام البيانات المكانية على المسـتو القومي ،بهدف تحقيق معدالت مرتفعة
للنمو االقتصــادي وتحقيق الرخاء والمعيةــة لمواطنيها وتقليل تفاوتات التنمية بي اقاليم او مناطق الدولة إدخال تغييرات أســاســية على التنظيم
اإلداري واللوائح واألنظمة الخاصة بأعداد استراتيجيات التنمية على المستو القومي.
 /2أهمية البحث
ترجع أهمية البحث على القاءه الضوء على دور البنية التحتية للبيانات المكانية القومية في اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة
وكذلك التعرف على مقترحات انةاء البنية التحتية للبيانات المكانية لرفع كفاءة استخدام األراضي كمحفز وداعم لتحقيق منظومة متكاملة للتخطيط
على المستو القومي بما تضمه م أدوات لحصر و تحديد األراضي المتاحة للتنمية  ،وكذلك الية تخصيص تلك األراضي ألنةطة التنمية
المطلوبة باإلضافة الى متابعة تنفيذ خطط التنمية المرجوة.
 /3تكنولوجيا المعلومات احدى ركائز خطة التنمية المستدامة 2030
أةــار تقرير األمم المتحدة ع التحضــر الصــادر بتاريخ  2014بأ العالم يمر بما يســمى القر الحضــري  Urban Centuryالذي تتميز
بأربعة نقاط أسـاسـية هي التحضـر  Urbanizationنتيجة تزايد اعداد سـكا العالم المقيمو بالمد واتسـعت احجام المد وأصـبح هناك تحد
في العالقـة بي حجم المـدينـة ودورهـا االقتصـــــادي .العولمـة  Globalizationالمعتمـدة على تحرير التجـارة والمنـافســـــة وإنةـــــاء مـد حـديثة
وتنـافســــيـة قـادرة على ربط الجهـات الفـاعلـة واالقتصـــــاديـات العـالميـة م خالل ترتيـب هيكـل النظـام العـالمي (الـدول المتقـدمـة  /الـدول النـاميـة).
تكنولوجيـا المعلومات واالتصـــــاالت التي تعتبر أحد القو المحركة لالقتصـــــاد العـالمي وعمـاد التعـاو واالبتكـار في اعمـال التنميـة االجتمـاعيـة
واالقتصـادية  socio- economic developmentوتعطى مسـاعدة للمد لمواجهة تحدياتها .الكوارث الطبيعية حيث انه م المتوقع تزايد
1
غير مسبوق في اعداد الكوارث الطبيعية حيث سببت الكوارث الطبيعية.

المصدر :الباحث
شكل رقم ( )1مظاهر القرن الحضري Urban Century
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 1/3مفهوم وخصائص الثورة التكنولوجيا الرابعة fourth industrial revolution
تعددت المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث اعتبرها  Thong & Yapعام  1995بانها برامج الكمبيوتر واألجهزة التي توفر الدعم
لعمليات اإلدارة  ،وفى عام  2003عرفها  Sarosa & Zowghiبأنها كل التكنولوجيا التي تستخدمها المؤسسة لجمع ومعالجة ونةر المعلومات
بجميع أةكالها (اجهزة  /برامج  /تطبيقات) وغيرها م المفاهيم 2 .وم ذلك يمك الوصول الى مفهوم ةامل باعتبار تكنولوجيا المعلومات
تختص بجميع جوانب إدارة ومعالجة المعلومات وذلك م خالل مجموعة م األدوات والعمليات والمنهجيات مثل (الترميز  /البرمجة  ،نقل /
تحويل البيانات  ،التخزي  /االسترجاع  ،تحليل النظم  ،التحكم في األنظمة) باستخدام األجهزة والبنية التحتية التي تسهل نقل المعلومات.
وظهر مصطلح الثورة التكنولوجيا الرابعة  fourth industrial revolutionباستراتيجية التكنولوجيا الفائقة للحكومة األلمانية عام 2011
كما وضع على اجندة المنتد االقتصادي العالمي  2016 World Economic Forumفي دافوس ويمك تعريفها بانها الثورة التى تعتمد
على التحول الرقمي للتصنيع واإلنتاج وعمليات خلق القيمة م خالل استخدام التكنولوجيا الذكية التي تعتمد على استخدام االنترنت والبيانات
الضخمة في عمليات التصنيع ويمك تعريفها بانها "اسم لالتجاه الحالي لألتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع ،بما في ذلك األنظمة الفيزيائية
اإللكترونية وإنترنت األةياء والحوسبة السحابية والحوسبة المعرفية وإنةاء المصنع الذكي" 3.وقد اةارت بعض الدراسات الى ظهور الثورة
اعتبارا م عام  2030كنظام بيئي رقمي كامل .complete digital ecosystem
الصناعية الخامسة
ً
ويمك توضيح خصائص الثورة الصناعية الرابعة .على سبيل المثال ال الحصر فى الروبوتات  ، Roboticsوإنترنت األةياء internet of
 ،thingsواإلنترنت الصناعي لألةياء  ، )IIoT( the industrial internet of thingsوالبيانات الضخمة  ، Big dataوالحوسبة
السحابية  ، cloud computingوالواقع المعزز  ، augmented realityوالتصنيع اإلضافي ( additive manufacturinمثل الطباعة
ثالثية األبعاد) واألم السيبراني  ، cybersecurityباإلضافة إلى تقنيات الجيل الخامس م الةبكات الالسلكية (fifth-generation )5G
 ، wireless technologiesالذكاء االصطناعي  ، artificial intelligenceتكنولوجيا النانو  ،nanotechnologyالحوسبة الكمية
4
 ، quantum computingالتكنولوجيا الحيوية . biotechnology

László koloszár – nikoletta németh - The Characteristics of the Fourth Industrial Revolution: Buzzword, Hype
or a Radical Change?- online scientific journal - ISSN 2063-644X - 2020
شكل رقم ( )2التوقيتات الزمنية للثورات الصناعية
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Choo Wou Onn, Shahryar Sorooshian .Mini Literature Analysis on Information Technology Definition .Information and
Knowledge Management.ISSN 2224-5758 (Paper) ISSN 2224-896X (Online).Vol.3, No.2, 2013
3
https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Home/home.html
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شكل رقم ( )3خصائص الثورة التكنولوجيا الرابعة
 2/3خطة التنمية المستدامة 2030
ظهر مفهوم التنمية المستدامة كمصطلح في أواخر الثمانينات م القر الماضي ويعتبر أول َم ْ أةار إليه بةكل رسمي هو تقرير” مستقبلنا
المةترك” الصادر ع اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987والذ عرفها بانها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دو الـتأثير على قدرة
األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة ،5وفى عام  2015وبموافقة  193دولة على اعتماد خطة طموحة للتنمية المستدامة (األجندة
العالمية  )2030التي تضم  17هدفا ً اساسيا ً و  169غاية للتنمية بهدف ا تكو خطة ةاملة ومتكاملة ورؤية عالمية للعمل م أجل القضاء
على الفقر و ومكافحة عدم المساواة بي الجنسي وحماية كوكب األرض م تحديات التغير المناخي وضما تمتع جميع الةعوب بالسالم
6
واالزدهار حتى عام .2030
وتتميز أهداف التنمية المستدامة بترابطها وبطبيعتها المتكاملة والةاملة لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبالتالي فهي اهداف متكاملة أنها
صـممت لتتفاعل في ما بينها بحيث أ يتحقق الهدف بموازاة األهداف األخر مما يزيد م أثرها ،كما انها أهداف عالمية تعمل على توسـيع

نطاق فوائد التنمية لكي تةـمل الجميع ما يتطلب م الجهات الفاعلة في جميع البلدا تقاسـم المسـؤولية م أجل بناء عالم مسـتدام،
باإلضــــافة الى كونها أهداف تحويلية حيث تدعو جميع البلدا  ،ســــواء كانت نامية أو متقدمة ،إلى التحرك والتحول للوصــــول إلى
7
تحقيق مسار مستدام للتنمية.
 3/3انعكاس تكنولوجيا المعلومات على خطط التنمية المستدامة
هنـاك ثالث ركـائز اســـــاســــيـة ترتبط بـانعكـاس تكنولوجيـا المعلومـات على التنميـة المســــتـدامـة وهى الركيزة األولى البنيـة التكنولوجيـة
 Fundamental technologiesوما تضمه م ةبكات حديثة  ،إنترنت األةياء ( ، )IoTالحوسبة السحابية  ،تحليالت البيانات الضخمة ،
الذكاء االصــطناعي (...، )AIالخ وبالتالي تعتبر بنية تحتية مســتدامة  Sustainable infrastructuresتةــمل كالً م الةــبكات الســلكية
والالسـلكية تعمل على ربط المواطني والمؤسـسـات والمنظمات المةـاركة في التنمية وبنية تحتية فعالة ومسـتدامة إلدارة نظم البيانات باإلضـافة
5

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future - UN General Assembly
,1987
6
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
7
االبتكار والتكنولوجيا م أجل التنمية المستدامة آفاق واعدة في المنطقة العربية لعام  - 2030اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – األمم المتحدة
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الى البيانات  Dataالتي يمك اسـتخدامها ومةـاركتها بي الجهات  ،والخدمات  Servicesالتي تةـمل الخدمات االلكترونية . E-services
الركيزة الثانية التنافســــية و المرونة  Competitiveness & resilienceالتي تعتمد على االقتصــــاد المبنى على المعرفة Economy
 . based Knowledgeالركيزة الثالثة المةاركة المجتمعية .Community participation
وتسـاعد تكنولوجيا المعلومات الى تعزيز خطط التنمية المسـتدامة حيث سـاهمت في دقة التعرف على احتياجات السـكا بفضـل إمكانية الوصـول
إلى المنصـات الرقمية المبنية على ةـبكات وبيانات الهاتف المحمول  ،وزيادة تفاعل السـكا مع الحكومات فى التعبير ع آرائهم والمةـاركة فى
صــنع القرارات  ،وزيادة ســيطرة الحكومة تكنولوجيا على الســكا  ،م خالل أنظمة المراقبة والتحكم في البنية التحتية للبيانات  ،وتغيير نهج
الحكومات م المركزية الى الالمركزية لزيادة فرص مةــــاركة المجتمع فى صــــنع الســــياســــات ،وتغير انماط توزيع الخدمات في التجمعات
العمرانيـة بـاإلضـــــافـة الى التحكم في الموارد الطبيعيـة ع طريق ( )IoTممـا يتيح مراقبـة دقيقـة للموارد طبقـا ً لالحتيـاج الفعلي  ،والتحكم في
مســتويات التلوث الناتجة م ازدحام الطرق واالعتماد على وســائل النقل العام للحد م اســتخدام الســيارات  ،واإلدارة المثلى للطرق ،وتحســي
الفرص التعليمية للجميع  ،والتعلم مد الحياة  ،والتعليم م خالل التعلم ع بعد  ،واألجهزة الذكية في الفصــــول الدراســــية  ،الوصــــول إلى
8
الرعاية الصحية عالية الجودة.
جدول رقم ( )1انعكاس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اهداف التنمية المستدامة 2030
األهداف اإلنمائية لأللفية
الفقر
 -1القضاء على الفقر المدقع والجوع
التعليم
 -2تحقيق تعليم التعليم األساسي
المساواة بي الجنسي
 -3تعزيز المساوة بي الجنسي وتمكي المرأة
الصحة
 -4تقليل نسبة وفيات األطفال
 -5تحسي صحة األمهات
 -6مكافحة االيدز والمالريا وغيرهما م االمراض
التنمية المستدامة
 -7ضما االستدامة البيئية
الةراكة العالمية م اجل التنمية
 -8الةراكة العالمية م اجل التنمية

النتيجة  /الدور المستهدف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
زيادة القدرة على الوصول الى معلومات السوق وخفض تكاليف المعامالت على فقراء المزارعي
والتجار
زيـادة المعروض م المعلمي المـدربي م خالل التـدريـب ع بعـد المعزز بتكنولوجيـا المعلومـات
واالتصاالت
تقديم برامج تعليمية وأخر لمحو االمية موجهة تحديدا ً الى الفتيات والنســـاء الفقيرات باســـتخدام
تكنولوجيا مناسبة.
زيادة قدرة وصول مقدمى الرعاية في المناطق الربفبة الى الدعم التخصصى والتةخيص ع بعد
المضي قدما ً بتقديم التدريب االساسى والتدريب اثتاء الخدمة للعاملي الصحيي
زيادة المتابعة وتبادل المعلومات حول المرض والجوع
تقنيات االســتةــعار ع بعد وةــبكات االتصــاالت تســمح بمتابعة وإدارة الموارد وتخفف م اثار
المخاطر البيئية بصورة اكفا

المصدر :أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التخفيف م الفقر – وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة WWW.dfid.gov.uk

المصدر :الباحث
شكل رقم ( )4انعكاس ثورة تكنولوجيا المعلومات على التنمية المستدامة

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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جدول رقم ( )2مقارنة بين مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية واهداف التنمية المستدامة بالدول العربية
الدولة
مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب
موريتانيا
السودان
جنوب السودان
الصومال
جيبوتي
جزر القمر
لبنان
سوريا
األردن
العراق
السعودية
قطر
الكويت
اإلمارات
عمان
البحرين
اليمن

الجاهزية للحكومة اإللكترونية *
(قيمة المؤشر)
(ترتيب المؤشر)
القيمة العليا ""1
 193مدينة
0.5527
111
0.3743
162
0.6526
91
0.5173
120
0.5729
106
0.282
176
0.3154
170
0.0875
193
0.1293
191
0.2728
179
0.2799
177
0.4955
127
0.4763
131
0.5309
117
0.436
143
0.7991
43
0.7173
66
0.7913
46
0.8555
21
0.7749
50
0.8213
38
0.3045
173

أهداف التنمية المستدامة **
(قيمة المؤشر)
(ترتيب المؤشر)
القيمة العليا ""100
 166مدينة
68.8
83
71.4
63
72.3
56
71.3
64
57.7
130
49.6
159
43.7
165
46.2
163
54.6
138
53.1
146
66.7
112
59.3
126
68.1
89
63.1
113
65.8
97
64.7
103
63.1
112
70.3
71
69.7
76
68.8
82
52.3
151

المصدر:
* مؤةر جاهزية الحكومة اإللكترونية UN E-Government Survey 2020
** تقرير األمم المتحدة للتنمية المستدامة sustainable development report2020
 /4البنية التحتية للبيانات المكانية  NSDIأحد دعائم التنمية المستدامة
هناك توجه عالمي ووعي متزايد الستخدام البيانات المكانية وقيمتها لدعم النمو االقتصادي باعتبارها جزءا حيويا م التنمية المستدامة بما توفره
م قدرات في ادارة الموارد والثروات الوطنية ،والمساعدة في اختيار مواقع الخدمات ومةروعات التنمية ،متابعة تنفيذ وتقييم المةروعات
المستهدفة.
 1/4مفهوم البنية التحتية للبيانات المكانية NSDI
تتعدد تعريفات البنية التحتية للبيانات المكانية حسـب الغرض م انةـائها  ،وتضـم مجموعة م الترتيبات المؤسـسـية والتقنية واالقتصـادية تهدف
الى تعزيز الوصــول واســتخدام المعلومات المكانية وبالتالي هي أداة لدعم الوصــول الفعال م للبيانات المكانية التي يلزم ا تكو "مصــححة
 ،Correctمحدثة ، Up – to – dateمتكاملة  ، Integratedمالئمة للغرض  ، Fit for purposeبوقت مناســـب  ، Timelyســـعر
مناسب  "Affordable priceمما يساعد في دعم اتخاذ القرارات على مختلف المستويات التخطيطية كما تهدف الى دعم عمليات صنع القرار
المتعلقة بالتنمية المسـتدامة كمنصـة لتطوير سـياسـات المعلومات (التجميع  ،Collectالتةـغيل  ، Processingالتحليل  ، Analysisالنةـر
.)Publication
ويعتبر التعريف األكثر ةيوعا ً هو الذ اعلنته لجنة البيانات الجغرافية الفيدرالية )FGDC( Federal Geographic Data Committee
بانها "التكنولوجيا والسياسات والمعايير والموارد البةرية الالزمة الكتساب ومعالجة وتخزي وتوزيع وتحسي استخدام البيانات الجغرافية المكانية
9
للدولة".
وبالتالي فأ البنية التحتية للبيانات المكانية تجمع بي التقنيات والسياسات واألةخاص لتعزيز ضما مةاركة وتوافر البيانات المكانية لجميع
الجهات ذات الصلة ،وتحسي جودة البيانات المكانية لد الجهات المةاركة ،وتجنب االزدواجية وإزالة التكرار م البيانات المكانية وخفض
تكاليف انةاء البيانات المكانية.

https://www.fgdc.gov/
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 2/4اإلطار العام للبنية التحتية للبيانات المكانية
يعتمد اإلطار العام للبنية التحتية للبيانات المكانية على أربع محاور أساسية هي السياسات والترتيبات المؤسسية Policies & Institutional
( Arrangementsالحوكمة وخصوصية البيانات وأمنها ومةاركة البيانات واسترداد التكلفة)  ،الكوادر البةرية (التدريب  ،التطوير المهني ،
التعاو  ،التواصل)  ،البيانات ( Dataالخريطة األساسية الرقمية  ،التخصصية والموضعية  ،اإلحصائية)  ،التكنولوجيا Technology
(األجهزة والبرمجيات والةبكات وقواعد البيانات وخطط التنفيذ الفني).
يمك إيضاح اإلطار العام للبنية التحتية للبيانات المكانية بانه يتكو م 6
مكونات أساسية وهى البيانات الوصفية  ،metadataغرفة المقاصة
 ،clearinghouseالمعايير ، standardsاإلطار ،framework
البيانات الجغرافية المكانية  ،geospatial dataالمةاركة
 ،partnershipsوتتةابك هذه المكونات في تأسيس االطار العام للبنية
التحتية للبيانات المكانية م خالل:
ويمك حصر ةركاء تنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية ثالث مجموعات
األولى الجهات المنتجة للبيانات المكانية التي يجب تحديد نوعيتها ورغبته
في مةاركة  ،Geo-information Providersالثانية الجهات التي
لديها حاجة فعلية الستخدام البيانات المكانية Geo-information
 ، Usersالثالثة الجهة التي ستكو مسؤولة ع تنسيق اإلجراءات إلنةاء
ورصد استدامة خدمات البيانات المكانية .Coordinating Body
https://www.fgdc.gov/components
شكل رقم ( )5اإلطار العام للبنية التحتية للبيانات المكانية
 3/4فوائد البنية التحتية للبيانات المكانية على خطط التنمية المستدامة
تتمثل تلك الفوائد في دعم خطط التنمية المستدامة بمستوياتها المتعددة "الوطنية /اإلقليمية /المحلية" م خالل توفير منصة لديها كل الخرائط
والبيانات المكانية الالزمة مما يسمح بتحسي فرص التعاو والتنسيق بي الجهات ذات الصلة بالتنمية وكذلك تعظيم استفادة الجهات لبيانتها
المكانية بالةكل األمثل .وتخدم البنية التحتية للبيانات المكانية مجاالت متعددة مثل إدارة األراضي ،إدارة المخاطر والكوارث ،إدارة الموارد
الطبيعية ،إدارة النقل ،إدارة المرافق " المياه  /الصرف الصحي  /الكهرباء  /االتصاالت  /الغاز"  ،إدارة الخدمات العامة.
 4/4تحديات استخدام البنية التحتية للبيانات المكانية في خطط التنمية المستدامة
تعاني العديد م الدول العربية م تحديات متعددة لتنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية م أهمها نقص البيانات المكانية المتعلقة بأعداد الدراسات
العمرانية والبيئية واالقتصادية وتضارب بعضها نتيجة اختالف مصادر انتاجها (خرائط ورقية  /مصورات فضائية  /رفع مساحة  /مةروعات)
مما يعطى اختالفات م حيث دقة وتفاصيل البيانات وال توجد خطط واضحة لتحديث البيانات حيث تتم بةكل جزئ باإلضافة الى قلة اعداد
الكوادر البةرية القادرة على التعامل مع البيانات المكانية.
باإلضافة الى عدم االستفادة م البيانات المكانية بالةكل األمثل ،وزيادة التكاليف المالية الضخمة ألنةاء بنية تحتية تكنولوجيا موحدة م تحديث
خريطة اساس الموحدة والى المنافسة بي الجهات المتعددة في امتالك البيانات المكانية في نطاق الدولة وعدم توافر معايير ومواصفات فنية
إلنتاج وتداول البيانات المكانية.
حيث ا عدم وجود رؤية ةاملة للبيانات المكانية على مستو الدولة يزيد م تفتت الجهات الحكومية المةغلة لنظم المعلومات الجغرافية وترتب
على ذلك ضعف المواصفات الفنية إلنتاج البيانات المكانية واالنفاق غير المرةد ألنةاء نظم المعلومات الجغرافية بالجهات المختلفة وقصور
البنية التحتية للبيانات المكانية لمنظومة تخصيص وادارة األراضي.
 /5كفاءة استخدام األراضي ضمن خطط التنمية المستدامة
 1/5مفهوم استخدام األراضي ضمن اهداف التنمية المستدامة
يدل مفهوم كلمة ارض  Landبةكلها العام وفقا ً لتعريف األمم المتحدة بانها أي منطقة محددة على سطح األرض تةمل جميع خصائص الغالف
الحيوي فوق سطح األرض او تحته مباةرة بما في ذلك خصائص المناخ القريب م السطح والتربة واةكال التضاريس األرضية والهيدرولوجيا
السطحية (بما في ذلك البحيرات الضحلة واالنهار والمستنقعات) والطبقات الرسوبية القريبة م سطح األرض وما يرتبط م احتياطي المياه
الجوفية والنباتات والحيوانات ونمط المستوطنات البةرية والنتائج المادية للنةاط البةر في الماضي والحاضر م قبيل التةييد وتخزي المياه
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وهياكل الصرف والهياكل األساسية والمباني 10 .بينما يةبر مفهوم استخدام األراضي  land useالى البعد الوظيفي لألرض ألغراض بةرية
أو أنةطة اقتصادية مختلفة والفئات النموذجية الستخدام األراضي هي المساك أو االستخدام الصناعي أو النقل أو االستخدام الترفيهي أو مناطق
11
حماية الطبيعة.
ويرتبط مفهوم األراضي طبقا ً لمنظمة المستوطنات البةرية  UN-HABITATبثماني اهداف تنمية مستدامة وهي الهدف األول "القضاء على
الفقر" والهدف الخامس "المساواة بي الجنسي " والهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية" والهدف العاةر “الحد م أوجه عدم المساواة"
والهدف الحادي عةر "مد ومجتمعات محلية مستدامة" والهدف الخامس عةر “الحياة في البر" والهدف السادس عةر "السالم والعدل والمؤسسات
القوية" والهدف السابع عةر "عقد الةراكات لتحقيق األهداف"  ،وقد أوضحت منظمة المستوطنات البةرية  UN-HABITATالى ا تحديات
األراضي تتمثل في االتي % 90 :حيازات األراضي في البلدا النامية غير موثقة ،زيادة معدالت التحضر بنسبة  %175بحلول عام 2030
 ،تداخل قضايا ادارة األراضي  ،محدودية المساوة بي الجنسي والةباب في تملك األراضي  ،زيادة الحاجة الى  %70م األراضي الزراعية
12
لزيادة إنتاج الغذاء بحلول عام .2050

https://unhabitat.org/topic/land
شكل رقم ( )6أهداف التنمية المستدامة  2030موضح عليها األهداف ذات الصلة باألرض
 2/5قضايا وتحديات كفاءة استخدام وادارة األراضي بخطط التنمية المستدامة بالدول العربية
بذلت الحكومات العربية الكثير م الجهود ووجهت الكثير م االســـتثمارات لتنفيذ العديد م المةـــروعات وخطط التنمية اال ا هذه الجهود قد
واجهت العديد م القضــايا والتحديات التي تعيق كفاءة اســتخدام وإدارة األراضــي – ســيتم التركيز على القضــايا والتحديات التي ترتبط بالبنية
التحتية للبيانات المكانية – والتي اثرت ســــلبا ً في توجيه خطط التنمية المســــتدامة وكذلك عدم القدرة على متابعتها بةــــكل فعال ،وم اهم تلك
القضايا والتحديات:
-

عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر األراضي المتاحة للتنمية.
وجود تداخالت في ملكيات األراضي تقلل فرص االستثمار والتنمية.
عدم وجود معايير ثابتة ومعلنة لتخصــيص األراضــي وكذلك تســعيرها – تعدد معايير التســعير لألراضــي ذات النةــاط الواحد  -بما
يحقق الةفافية ويخدم خطط التنمية المستدامة.
عدم توفر منظومات ذات الصـلة باألراضـي او قصـور بعضـها " تخصـيص األراضـي  /تسـجيل األراضـي  /تقييم األراضـي ... /الخ)
بما يمنع تحقيق االستفادة منها بةكل منهج ومستدام على المستو القومي.
ً
عدم اتاحة المعلومات والبيانات الخاصة باألراضي بي الجهات ذات الصلة بأعداد خطط التنمية المستدامة نظرا لعدم وجود الية فعالة
لنقل وتبادل البيانات المكانية بي الجهات ذات الصلة.
تعدد وتنوع التةـريعات والقواني التي تحكم إدارة واسـتغالل والتصـرف في األراضـي ،وبالتالي الجهات المناط لها التصـرف في هذه
األراضي.
االفتقاد لألدوات التكنولوجيا التي تضم متابعة مراحل تنمية األراضي في ضوء الخطط المرجوة.

تخطيط استعماالت الموارد األرضية م اجل اإلدارة المستدامة لألراضي – ورقة عمل رقم  - 14منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 2019 -
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6493
12
https://unhabitat.org/topic/land
10
11
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 /6تجربة جمهورية مصر العربية في انشاء البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية.
نافةـــة اســـتراتيجية التنمية المســـتدامة "رؤية مصـــر  "2030البعد المكاني للتنمية م خالل تحديد العديد م المةـــروعات ذات البعد المكاني
كالمةـــروعات القومية والمةـــروعات االســـتثمارية االخر كما تم وضـــع بعض المؤةـــرات التي تقيس معدالت النمو المكاني  ،وقد اةـــارت
االســتراتيجية الى اهمية بناء نظام معلوماتي متكامل يســتخدم كأداة لمتابعة تحقيق مؤةــرات قياس االداء وإنةــاء نظام الكرتوني محكم وقاعدة
بيـانـات متكـاملـة لجميع المؤةــــرات المســــتخـدمـة في عمليـة المتـابعـة والتقييم والتـأكـد م تكـامـل الجهود وتضـــــافرهـا ومنع تضـــــارب البرامج
والمةروعات.
 1/6اهداف البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية
وانطالقا ً م ذلك فقد اتجهت الدولة الى انةــاء البنية االســاســية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصــرية عام  2017بهدف
تســـهيل مةـــاركة وإتاحة البيانات المكانية فائقة الجودة "محدثة  /دقيقة  /معتمدة " بي الجهات الحكومية لدعم منظومة التخطيط المصـــرية م
خالل:
 انةاء خريطة اساس موحدة ومحدثة بمواصفات فنية تسمح بدمج البيانات المكانية المتعددة (اقتصادية ،اجتماعية ،خدمية ،عمرانية، ....الخ) لكل قطاعات التنمية بالدولة عليها لتحقيق التكامل بي تلك البيانات واعتبارها م الركائز األساسية ألعداد ومتابعة خطط
الدولة على مستوياتها الوطنية والمحلية..
 إيجاد نظام مستقر لتبادل البيانات المكانية على مستو الدولة في بيئة منظمة وآمنه. تكامل البيانات المكانية الممثلة لكافة جهات الدولة بةــكل منظم ومســتدام مع األنظمة المعلوماتية الرئيســية المســتخدمة إلدارة الدولةوفي مقدمتها النظم الخاصة بالتخطيط وتسجيل وادارة األراضي في بيئة معلوماتية آمنه.
 إتاحة البيانات المكانية فائقة الجودة "محدثة  /دقيقة  /معتمدة " بي الجهات ذات الصـــلة م خالل بوابة جغرافية توفرعرض وتحليلالبيانات لدعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر .2030
 ترةــيد اوجه االنفاق الحكومي في انةــاء ورقمنه الخرائط وتوحيد المواصــفات المســتخدمة في انةــاء ونةــر الخرائط الرقمية علىمستو الدولة ودعم عمليات وخدمات حكومية أكثر فاعلية.
 2/6ركائز البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية
ارتكزت على أربع محاور اســاســية :االولى التصــوير الفضــائي متوســط وعالي الدقة اعتمادا ً على أحدث التقنيات لألقمار االصــطناعية ،الثانية
تحليل الصــور الفضــائية ورصــد المتغيرات المكانية ،الثالثة البيانات المكانية األســاســية والتخصــصــية ،الرابعة تحليل البيانات المكانية لخدمة
قطاعات التنمية المتعددة مما يدعم جهود التنمية المستدامة وعمليات اتخاذ القرارات التنموية

المصدر :مةروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية – وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2020
شكل رقم ( )7مكونات البنية األساسية للبيانات المكانية الوطنية بجمهورية مصر العربية
 3/6الفوائد المتوقعة من البنية االساسية للبيانات المكانية القومية على خطة التنمية المستدامة 2030
-

مرحلة اعداد الخطة :تبادل البيانات المكانية بي جهات الدولة ذات الصــلة بما يســمح بتوحيد مختلف جهود التنمية ،اعداد المؤةــرات
المكانية لرؤية مصر  ،2030استهداف فجوات التنمية مكانيا.
مرحلة تنفيذ الخطة :متابعة تنفيذ المةروعات وربط جهات التمويل المحلية والدولية بالمةروعات مكانيا ً
مرحلة بناء التطبيقات المكانية :تقييم كفاءة الخدمات ،االستغالل األمثل ألصول الدولة ،تخصيص أراضي الدولة.
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وقد تضــمنت البنية األســاســية للبيانات المكانية القومية مجموعة م األدوات والتطبيقات التي تهدف الى رفع كفاءة اســتخدامات األراضــي على
المستو الوطني مثل
 متابعة التغيرات على األراضــي  Change detectionوالذي يهدف الى الحد م التعدي على األراضــي الزراعية وكذا أراضــيالدولة.
 انتاج خريطة ديناميكية  Dynamic mapألنةطة وتخصيصات أراضي الدولة. تقييم صــالحيات األراضــي للتنمية  land suitabilityالذ يعتمد على مبادئ "اختيار المواقع  ،Site selectionتقييم االراضـى ، Land evaluationتصـــنيف اســـتعماالت االراضـــى  ، Land use classificationنخصـــيص االراضـــى Land
" allocation

متابعة التغيرات على األراضي Change detection

خريطة ديناميكية  Dynamic mapألنةطة وتخصيصات أراضي الدولة

مصدر :مةروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية – وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 2020
شكل رقم ( )8بعض التطبيقات المستخدمة لرفع كفاءة استخدامات أراضي الدولة بالبنية األساسية للبيانات المكانية الوطنية بجمهورية مصر
العربية
 4/6موجهات رفع كفاءة استخدامات أراضي ضمن خطط التنمية المستدامة
-

إطار معلوماتي متكامل (البنية األسـاسـية للبيانات المكانية) يسـمح بأعداد تصـور لالسـتخدام األمثل لألراضـي يضـم مةـاركة جميع
جهات الدولة ويحقق مستهدفات خطط التنمية المستدامة.
اتاحة ومةـاركة البيانات المكانية والوصـفية بي الجهات ذات الصـلة وزيادة مجاالت اسـتخدامها لتعظيم االسـتفادة منها وكذلك تيسـير
اتاحة البيانات للمستثمري لتمكنهم م اتخاذ القرارات المالئمة لالستثمار.
تحقيق مبدئ االســتخدام األمثل لألراضــي (أفضــل وانســب اســتخدام) بالتركيز على نوعيه اســتخدام األراضــي التي تهدف الى تعظيم
العائد منها في إطار منظومة متكاملة.
اتباع اســاليب مبتكرة في أســلوب تخصــيص أراضــي الدولة والتوســع في المةــروعات االســتثمارية المتكاملة التي تتعد بها مجاالت
التنمية بالةراكة مع القطاع الخاص مثل ا تكو بنظام حق االنتفاع دو التملك حفاظا على االصول االستثمارية للدولة.
أطار تةريعي أم يضم خصوصية كل الجهات المةاركة ودقة البيانات المخرجة.

 5/6مقترح رفع كفاءة استخدامات األراضي ضمن خطة التنمية المستدامة 2030
انةـاء نظام متكامل ألراضي الدولة بهدف تحقيق أفضل استغالل طبقا ً لخطة التنمية المستدامة  2030م خالل التكامل بي الجهات ذات الصلة
سواء على المستو المركزي او المحلى ،بما يضم إنةاء قاعدة بيانات لألراضي " البنك الوطني ألراضي الدولة" National land bank
تضـم قواعد بيانات اصـول الدول المسـتغلة وغير المسـتغلة وكذلك مخططات التنمية االسـتراتيجية بما يضـم تحقيق أفضـل اسـتغالل لمنظومة
األراضي بةكل يحقق التكامل بي جهات الدولة مع تحقيق أفضل عائد للجهات المةاركة بأصولها بحيث يضم المقترح:
 انةـــاء خريطة اســـاس تضـــم طبقات رئيســـية موحدة بهدف توحيد المرجعيات واألســـس التي تبنى عليها العمليات المتعلقة بالبياناتالمكانية وخاصة نظم إدارة األراضي.
 االهتمام بإصدار مواصفات قياسية لخرائط األساس والبيانات المكانية التخصيصية بما يخدم خطط التنمية المستدامة. اعداد معايير ومواصفات موحدة واليات تبادل  /تحديث  /حفظ البيانات بي الجهات وفق صالحيات ومسؤوليات كل جهة. انةــــاء وربط وتصــــنيف قواعد البيانات المكانية للجهات المســــئولة ع خطط التنمية طبقا ً للمســــتويات التخطيطية (الدولة  /اإلقليم"المحافظة"  /التجمع العمراني "المدينة – القرية" ،وكذلك تصــنيفها قطاعيا ً (قاعدة بيانات التنمية العمرانية  /قاعدة بيانات الخدمات /
قاعدة بيانات اإلسكا  /قاعدة بيانات البنية التحتية  /قاعدة بيانات الطرق والنقل ... /الخ).
 إتاحة البيانات المكانية األساسية القومية بهدف اعداد مخططات التنمية وتوجيه االستثمارات وتوحيد نظم المدفوعات الحكوميةواالستثمار.
 -توحيد خطوات وإجراءات عمليات تخصيص أراضي وفقا ً لخطط التنمية.
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المصدر :الباحث
شكل رقم ( )9اإلطار العام لمقترح رفع كفاءة استخدامات األراضي ضمن خطة التنمية المستدامة 2030
 /7المبادرات والتوصيات
 1/7االجندة العربية للبيانات المكانية AR-SDI
تهدف هذه المبادرة الى اعداد اســتراتيجية للبنية التحتية المعلوماتية للبيانات المكانية على مســتو الدول العربية ( )AR-SDIتعمل على تعزيز
تكامل خطط التنمية المسـتدامة وتنفيذ المةـروعات التنموية المةـتركة بي الدول وتسـهم في قياس مد التقدم التنموي وكذلك رفع كفاءة اسـتخدام
األراضي وتتضم المبادرة االتي:
-

انةــاء بنية تحتية للبيانات المكانية بي الدول العربية لتســهيل مةــاركة البيانات المكانية التي تخص اســتخدامات األراضــي بي دول
العربية مما بدعم التعاو االقتصادي بي دول المنطقة العربية.
اتاحة بوابة جغرافية لمواقع المةـروعات التنموية ذات األثر التنموي على مسـتو الدول العربية بما يسـمح بعرض األراضـي القابلة
لالستثمار المةترك بي الدول العربية.
اعـداد مواصــــفـات فنيـة موحـدة  Standardsلتـداول البيـانـات المكـانيـة بي الـدول العربيـة ام وموحـدة المقـاييس (على غرار البنيـة
التحتية المكانية لالتحاد األوروبي )inspire
اعداد مؤةر لقياس مد جاهزية الدول العربية للبنية تحتية للبيانات المكانية SDI Readiness

 2/7التوصيات
-

إنةـاء منصـة مكانية تضـم بيانات محدَث باسـتمرار لخدمة أهداف تنمية الدولة فيما يخص اسـتخدامات األراضـي واالسـتفادة م تلك
المنصة في كافة عمليات تنمية األراضي "التخطيط ،المتابعة ،التنفيذ".
مةاركة الجهات الحكومية بالبيانات المكانية بةكل يسمح بدعم اتخاذ القرار.
االســــتعانة بأدوات تكنولوجية حديثة (التصــــوير الفضــــائي  /ليدار  / Lidarطائرات بدو طيار  )Droneلمتابعة أنةــــطة تنمية
استخدامات األراضي.
تعزيز صناعة نظم المعلومات الجغرافية  ،GIتحفيز ودعم تطوير واستخدام  AIبهدف تحديد انسب االستخدامات المالئمة لألراضي.
التعامل مع البيانات المكانية في أطار أم يضم خصوصية بيانات كل الجهات المةاركة.
االهتمام بأعداد الكوادر الفنية وتدريبهم على أحدث التقنيات واالســــتعانة بالجهات البحثية لضــــما اســــتدامة األنظمة ذات الصــــلة
باألراضي.
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