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 الملخص التنفيذي 

للسـكا    الى مسـتو  ارقى م  المعيةـة الوصـول بهدفويل عالمنا( ح) ت 2030 ةالتنمية المسـتدامخطة   اعداداغلب الدول العربية  تبنت 

التي تم اعتمادها    (SDGs) 2030 اهداف التنمية المســتدامة  الخططتلك  حيث تبنت  ،والبيئية واالقتصــاديةاالجتماعية  النواحي في جميع  

وقد   ،المناخوتغير   بي  الجنســي   بهدف القضــاء على الفقر، ومكافحة عدم المســاواة 2015م  قبل جميع الدول األعضــاء في األمم المتحدة عام 

مبتكرة للوصول الى األهداف اساليب    واعتماد بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية  اهداف التنمية المستدامةتكييف ل خطوات تنفيذية العربيةالدول  تخذت  ا

  السككاني زيادة مشككتت ال  وتتمثل هذه التحديات فيالمرجوة    االهدافتلك تنفيذ   فيوبالرغم من ذلك فان الكثير من تلك الدول تواجه تحديات ،  المرجوة

باإلضككاف  ال   الدول  مناطق بين م تلف  التنمي   وتفاوت  األراضككي وضككعف كفا ة اسككت دام   للمواردغير المرشككد  من تزايد االسككتهتك   اوما يتبعه

 .المستدام  عن اعداد وتنفيذ  طط التنمي   المسؤولالتنسيق بين اجهزة الدول  ب  المتعلق  تحدياتال

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أحد القو     دباالعتماالذ  تميز  ومع ظهور الثورة التكنولوجيا خالل العقدي  الماضيي  في العالم  

  واجهة تحدياتها المحركة لالقتصاد العالمي وعماد التعاو  واالبتكار في اعمال التنمية االجتماعية واالقتصادية كما تعطى بعداً مساعدا للدول في م

خطة التنمية  كأداة داعمة لتنفيذ ستعي  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت إنمائية دو  ا  عد خطة ت  دولة  أل  م  غير الممك  أصبح ، وبذلك

أحد محاور   ( SDIالمكانية )البنية التحتية للبيانات وتعتبر ،  بهدف تحسي  فعاليتها وتحقيق االستفادة القصو  م  تلك الخطط  2030المستدامة 

ً  التيتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بقواعد البيانات المكانية    geometric spaceتختص بتخزي  واالستعالم ع  البيانات الممثلة هندسيا

التكنولوجيا والسياسات  انها ب يمك  تعريف البنية التحتية المكانية وبذلك  ،باألراضيوالتي تعتبر األساس لفهم جميع أنةطة التنمية ذات الصلة 

 . للدولة والمعايير والموارد البةرية الالزمة الكتساب ومعالجة وتخزي  وتوزيع وتحسي  استخدام البيانات الجغرافية المكانية 

حيث   لدول با استراتيجيات التنمية المستدامةاعداد  م  الوسائل الهامة في على المستو  القومي تعتبر  انةاء بنية تحتية للبيانات مكانيةوبذلك فأ  

القرارات المبنية على معلومات ذات ثقة   اتخاذ بةكل أفضل وم  ثما  للموارد واالحتياجات فهم وتحليل واجراء تخطيط فاعل وةامل تساعد على  

 وتنفيذها ومتابعة نتائج هذه القرارات بطريقة جادة وفعالة. 

الصي    مثل  الدول النامية  العديد م   إليهموانضمت  وكندا وأستراليا اليابا  والواليات المتحدة األمريكية مثل وقد قامت العديد م  الدول المتقدمة 

بياناتها  وتوحيد  National Spatial Data Infrastructure (NSDI) لبيانات المكانية لبنية تحتية  ءأنةا  في  دول ةرق أوروباو والهند

وزيادة التكامل    األراضي رفع كفاءة استخدام    م  خالل  وطموحاتهم  مواطنيهاتحقيق تطلعات  مكنها م  اعداد خطط تنموية مستدامة تلبى  لت المكانية  

 . القطاعات االقتصادية المختلفة على أفضل وجه  فياستخدام الموارد المتاحة   ترةيدوكذلك  الدولة، بي  مؤسسات وأجهزة 

  على  كانت سواء "المكانية  البيانات إدارة ب  تقوم العربية وحدات لنظم المعلومات الجغرافية بكل وزارة او هيئة حكومية  الدول العديد م  تمتلكو

منها وضياع فرص   االستفادة لتعظيم لتكامل هذه البيانات بي  الجهات المعنية ةاملة رؤية وجود دو " جدولية او رقمية  او ورقية خرائط ةكل

  او  البيانات بعض انتاج لعملية تكرارالداعمة لخطط التنمية على مستو  الدولة. ومنع  والموحدة المةتركة البيانات اتاحة التنسيق بي  الجهات و

 .  مساحية ال االعمال  او االساس  خرائط  واعداد فضائية   مصورات ةراء

بهدف  لبيانات المكانية على المستو  القومي، البنية التحتية ل وتعتبر الدول العربية م  الدول التي تحاول اللحاق بركب انةاء وتفعيل استخدام

إدخال  وكذلك  وتحقيق الرخاء والمعيةة لمواطنيها وتقليل تفاوتات التنمية بي  اقاليم او مناطق الدولة االقتصادي تحقيق معدالت مرتفعة للنمو 

 الخاصة بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة على المستو  القومي.  تغييرات أساسية على التنظيم اإلداري واللوائح واألنظمة 
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 / مقدمة 1

وبالرغم من ذلك فان الكثير من تلك الدول تواجه تحديات ومشككتت   الدولة،للتنمية على مسـتو    اطراً متكاملة تبنت اغلب الدول العربية اعداد

التنمي    وتفاوت  للموارد زيادة اعداد السكككان وما يتبعه من تزايد االسككتهتك غير المرشككد  عن ف  تنفيذ اطر التنمي  المرجوة مثل تلك التحديات الناتج  

 البيانات م  العديد  العربية  الدول تمتلكوعن اعداد وتنفيذ  طط التنمي .    المسكككؤول  مناطق الدول    وتحديات التنسكككيق بين اجهزة الدولبين م تلف 

ــواء المكانية ــكل  على كانت  سـ ــاء  الحكومية التابعة لها  االجهزة وتقوم العديد م   جدولية،  او  رقمية  او  ورقية  خرائط  ةـ  تلك  إلدارة  وحدات بأنةـ

 فضـائية  مصـورات  ةـراء  او البيانات بعض انتاج  لعملية تكرارمما انتج عنه   البيانات تلك م  االسـتفادة  لتعظيم  ةـاملة  رؤية  وجود  دو  البيانات

التنمية   الداعمة لخطط  والموحدة  المةـتركة البيانات  اتاحة  وضـياع فرص التنسـيق بي  اجهزتها و  ،المسـاحية  االعمال  او  االسـاس  خرائط  واعداد

 على مستو  الدولة.

اعداد اسـتراتيجيات التنمية   تعتبر الوسـيلة األهم لفهم وتحليل واجراء تخطيط فاعل وةـامل ألنةـطة  القومالبيانات المكانية على المسـتو    تعتبرو

ــتدامة ــل وم  ثما با  المســ ــكل أفضــ القرارات المبنية على معلومات ذات ثقة وتنفيذها ومتابعة نتائج هذه القرارات بطريقة جادة   اتخاذلدولة بةــ

بهدف تحقيق معدالت مرتفعة   القومي،اللحاق بركب انةـاء وتفعيل اسـتخدام البيانات المكانية على المسـتو    الىالدول العربية    مما وجهالة.  وفع

ــة لمواطنيها وتقليل تفاوتات التنمية بي  اقاليم او مناطق الدولة  االقتصــاديللنمو  ــية على التنظ  وتحقيق الرخاء والمعية ــاس يم إدخال تغييرات أس

 .القومياستراتيجيات التنمية على المستو   بأعدادالخاصة  اإلداري واللوائح واألنظمة

 أهمية البحث  /2

للبيانات المكانية القومية في اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة   البنية التحتية  الضوء على دور  ه القاءترجع أهمية البحث على 

كمحفز وداعم لتحقيق منظومة متكاملة للتخطيط    لرفع كفاءة استخدام األراضي  مكانيةالبيانات  لل  تحتيةالبنية  الانةاء  التعرف على مقترحات    وكذلك

تحديد األراضي المتاحة للتنمية ، وكذلك الية تخصيص تلك األراضي ألنةطة التنمية  ما تضمه م  أدوات لحصر وب  على المستو  القومي 

 المطلوبة باإلضافة الى متابعة تنفيذ خطط التنمية المرجوة. 

 2030التنمية المستدامة   خطة/ تكنولوجيا المعلومات احدى ركائز 3

ــادر بتاريخ  ــار تقرير األمم المتحدة ع  التحضــر الص ــمى القر  الحضــري   2014أة الذي تتميز   Urban Centuryبأ  العالم يمر بما يس

ية هي  اـس تزايد اعداد ـسكا  العالم المقيمو  بالمد  واتـسعت احجام المد  وأصـبح هناك تحد  نتيجة    Urbanization  التحضـربأربعة نقاط أـس

تحرير التـجارة والمـنافســـــة وإنةـــــاء ـمد  ـحديثة المعتـمدة على    Globalization العولـمة.  م الـمديـنة ودورـها االقتصـــــاديفي العالـقة بي  حج

. اـلدول الـنامـية(   المتـقدـمة /وتـنافســـــية ـقادرة على ربط الجـهات الـفاعـلة واالقتصـــــادـيات الـعالمـية م  خالل ترتـيب هيـكل النـظام الـعالمي )اـلدول  

اعـمال التنمـية االجتـماعـية  فيالقو  المحركة لالقتصـــــاد الـعالمي وعـماد التـعاو  واالبتـكار  أحدالتي تعتبر   تصـــــاالتواال المعلومات تكنولوجـيا

تزايد حيث انه م  المتوقع  الطبيعية  الكوارث. وتعطى مـساعدة للمد  لمواجهة تحدياتها  socio- economic developmentواالقتـصادية  

 1 .اعداد الكوارث الطبيعية حيث سببت الكوارث الطبيعية فيغير مسبوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: الباحث
 Urban Centuryمظاهر القرن الحضري ( 1شكل رقم )

 
1 World Urbanization Prospects: The 2014 Revision - Department of Economic and Social Affairs - U N 
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 fourth industrial revolution مفهوم وخصائص الثورة التكنولوجيا الرابعة  3/1

التي توفر الدعم  برامج الكمبيوتر واألجهزة بانها  1995عام  Thong & Yapتعددت المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث اعتبرها 

كل التكنولوجيا التي تستخدمها المؤسسة لجمع ومعالجة ونةر المعلومات  بأنها    Sarosa & Zowghiعرفها    2003اإلدارة ، وفى عام  لعمليات  

تكنولوجيا المعلومات  وم  ذلك يمك  الوصول الى مفهوم ةامل باعتبار  2 .وغيرها م  المفاهيمةكالها )اجهزة / برامج / تطبيقات( بجميع أ

وذلك م  خالل مجموعة م  األدوات والعمليات والمنهجيات مثل )الترميز / البرمجة ، نقل /   تختص بجميع جوانب إدارة ومعالجة المعلومات

 . التي تسهل نقل المعلومات باستخدام األجهزة والبنية التحتية ت ، التخزي  / االسترجاع ، تحليل النظم ، التحكم في األنظمة(تحويل البيانا

  2011استراتيجية التكنولوجيا الفائقة للحكومة األلمانية عام ب  fourth industrial revolutionوظهر مصطلح الثورة التكنولوجيا الرابعة 

ويمك  تعريفها بانها الثورة التى تعتمد  في دافوس World Economic Forum 2016لمنتد  االقتصادي العالمي كما وضع على اجندة ا

التي تعتمد على استخدام االنترنت والبيانات   الذكية  م  خالل استخدام التكنولوجيا اإلنتاج وعمليات خلق القيمة والتحول الرقمي للتصنيع على 

بما في ذلك األنظمة الفيزيائية    التصنيع،نها "اسم لالتجاه الحالي لألتمتة وتبادل البيانات في تقنيات  في عمليات التصنيع ويمك  تعريفها باالضخمة  

ة  الثور وقد اةارت بعض الدراسات الى ظهور 3اإللكترونية وإنترنت األةياء والحوسبة السحابية والحوسبة المعرفية وإنةاء المصنع الذكي". 

 . complete digital ecosystem  كنظام بيئي رقمي كامل  2030الصناعية الخامسة اعتباًرا م  عام  

 internet of، وإنترنت األةياء  Robotics الروبوتات ال الحصر فى  لثورة الصناعية الرابعة. على سبيل المثالا توضيح خصائصيمك  و

things واإلنترنت الصناعي لألةياء ، the industrial internet of things(IIoT والبيانات الضخمة ، )  Big data  والحوسبة ،

)مثل الطباعة    additive manufacturin  ، والتصنيع اإلضافي   augmented reality  ، والواقع المعزز cloud computing السحابية  

 fifth-generation  (5Gالجيل الخامس م  الةبكات الالسلكية )تقنيات ، باإلضافة إلى  cybersecurity ثالثية األبعاد( واألم  السيبراني

wireless technologies الذكاء االصطناعي ، artificial intelligence  تكنولوجيا النانو ،nanotechnologyالحوسبة الكمية ،  

quantum computing  التكنولوجيا الحيوية ، ogybiotechnol .  4 

 

 

László koloszár – nikoletta németh - The Characteristics of the Fourth Industrial Revolution: Buzzword, Hype 

or a Radical Change?- online scientific journal - ISSN 2063-644X - 2020 

  للثورات الصناعية التوقيتات الزمنية ( 2شكل رقم )

 
2 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 
4 László koloszár – nikoletta németh - The Characteristics of the Fourth Industrial Revolution: Buzzword, Hype or a 
Radical Change?- online scientific journal - ISSN 2063-644X - 2020 
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 خصائص الثورة التكنولوجيا الرابعة ( 3شكل رقم )

 2030 خطة التنمية المستدامة 3/2

ويعتبر أول َمْ  أةار إليه بةكل رسمي هو تقرير” مستقبلنا الماضي في أواخر الثمانينات م  القر   صطلحكمالتنمية المستدامة ظهر مفهوم 

قدرة  دو  الـتأثير على التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر والذ  عرفها بانها 1987والبيئة عام المةترك” الصادر ع  اللجنة العالمية للتنمية 

األجندة  ) اعتماد خطة طموحة للتنمية المستدامةعلى  دولة 193موافقة وب  2015وفى عام  ،5الخاصة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم 

رؤية عالمية للعمل م  أجل القضاء  و خطة ةاملة ومتكاملة بهدف ا  تكو   غاية للتنمية 169هدفاً اساسياً و  17التي تضم  ( 2030العالمية 

وضما  تمتع جميع الةعوب بالسالم  ي المناختغير م  تحديات ال حماية كوكب األرضوبي  الجنسي  ومكافحة عدم المساواة على الفقر و 

 6.  2030حتى عام   واالزدهار

أنها اهداف متكاملة   فهيوبالتالي  واالجتماعية والبيئية  الةاملة لألبعاد االقتصاديةو  المتكاملة أهداف التنمية المستدامة بترابطها وبطبيعتها تتميزو

توسـيع عالمية تعمل على  أهداف، كما انها أثرهام  مما يزيد   بموازاة األهداف األخر الهدف  أ  يتحقق  بحيث  لتتفاعل في ما بينها  صـممت

، مسـتدام  عالم بناء أجل المسـؤولية م  تقاسـم البلدا  جميع في الفاعلة م  الجهات يتطلب ما الجميع تةـمل لكي التنمية فوائد نطاق

إلى التحرك والتحول للوصــــول    تدعو جميع البلدا ، ســــواء كانت نامية أو متقدمة، إلىحيث  أهداف تحويليةباإلضــــافة الى كونها 

 7 .مسار مستدام للتنمية تحقيق

 التنمية المستدامة  خطط تكنولوجيا المعلومات على  انعكاس  3/3

ة ــاســـــي اك ثالث ركـائز اســـ انعكـاس  ترتبط هـن ا المعلومـاتـب ة تكنولوجـي دامـة على التنمـي ةاألولى الركيزة  وهى المســـــت ة التكنولوجـي  البنـي

Fundamental technologies  وما تضمه م  ةبكات حديثة  ( إنترنت األةياء ،IoT ، الحوسبة السحابية ، تحليالت البيانات الضخمة ، )

ــتدامة  ،...الخ  (  AIالذكاء االصــطناعي ) ــمل كالً   Sustainable infrastructuresوبالتالي تعتبر بنية تحتية مس ــلكية  تة ــبكات الس م  الة

باإلضـافة  بنية تحتية فعالة ومسـتدامة إلدارة نظم البياناتالمةـاركة في التنمية و  المواطني  والمؤسـسـات والمنظماتتعمل على ربط    والالسـلكية

 
5 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future - UN General Assembly  
,1987 
6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ 
االبتكار والتكنولوجيا م  أجل التنمية المستدامة آفاق واعدة في المنطقة العربية لعام 2030 - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – األمم المتحدة  7
2019 
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 .  E-services  الخدمات االلكترونيةالتي تةـمل   Servicesومةـاركتها بي  الجهات ، والخدمات  يمك  اسـتخدامها  التي   Dataالى البيانات 

ــية و  الثانية الركيزة   ــاد المبنى على المعرفة    Competitiveness & resilience  المرونةالتنافســ  Economyالتي تعتمد على االقتصــ

based Knowledge .  المةاركة المجتمعيةالركيزة الثالثة Community participation. 

اعد تدامة  تكنولوجيا المعلومات الى   وتـس اهمت في  تعزيز خطط التنمية المـس كا  بفضـل إمكانية الوصـول حيث ـس دقة التعرف على احتياجات الـس

زيادة تفاعل الـسكا  مع الحكومات فى التعبير ع  آرائهم والمـةاركة فى ، وإلى المنـصات الرقمية المبنية على ـةبكات وبيانات الهاتف المحمول  

ــكا  ، م  خالل أنظمة الم، و  صــنع القرارات ــيطرة الحكومة تكنولوجيا على الس تغيير نهج  ، و تحكم في البنية التحتية للبياناتراقبة والزيادة س

التجمعات   فيتغير انماط توزيع الخدمات  ، والحكومات م  المركزية الى الالمركزية لزيادة فرص مةــــاركة المجتمع فى صــــنع الســــياســــات

ة ة الى العمرانـي ــاـف اإلضـــ ة ع  طريق ) فيالتحكم  ـب اج IoTالموارد الطبيعـي اً لالحتـي ة للموارد طبـق ة دقيـق ا يتيح مراقـب  فيالتحكم ، و الفعلي( مـم

تحســي  ، ومســتويات التلوث الناتجة م  ازدحام الطرق واالعتماد على وســائل النقل العام للحد م  اســتخدام الســيارات ، واإلدارة المثلى للطرق

ــول إلى الفرص التعليمية للجميع ، والتعلم مد  الحياة ، والتعليم م  خال ــية ، الوصــ ــول الدراســ ل التعلم ع  بعد ، واألجهزة الذكية في الفصــ

 8 .الرعاية الصحية عالية الجودة

 2030انعكاس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اهداف التنمية المستدامة ( 1جدول رقم )

 المعلومات واالتصاالتالنتيجة / الدور المستهدف لتكنولوجيا  األهداف اإلنمائية لأللفية

 الفقر
 القضاء على الفقر المدقع والجوع -1

زيادة القدرة على الوصول الى معلومات السوق وخفض تكاليف المعامالت على فقراء المزارعي  
 والتجار

 التعليم
 األساسيتحقيق تعليم التعليم  -2

المعزز بتكنولوجـيا المعلوـمات  زـيادة المعروض م  المعلمي  الـمدربي  م  خالل الـتدرـيب ع  بـعد 
 واالتصاالت

 بي  الجنسي  ةالمساوا
 تعزيز المساوة بي  الجنسي  وتمكي  المرأة -3

ــتخدام   ــاء الفقيرات باسـ تقديم برامج تعليمية وأخر  لمحو االمية موجهة تحديداً الى الفتيات والنسـ
 تكنولوجيا مناسبة.

 الصحة
 تقليل نسبة وفيات األطفال -4
 صحة األمهاتتحسي   -5
 مكافحة االيدز والمالريا وغيرهما م  االمراض -6

 زيادة قدرة وصول مقدمى الرعاية في المناطق الربفبة الى الدعم التخصصى والتةخيص ع  بعد
 المضي قدماً بتقديم التدريب االساسى والتدريب اثتاء الخدمة للعاملي  الصحيي 

 المرض والجوعزيادة المتابعة وتبادل المعلومات حول 

 التنمية المستدامة
 ضما  االستدامة البيئية -7

تقنيات االســتةــعار ع  بعد وةــبكات االتصــاالت تســمح بمتابعة وإدارة الموارد وتخفف م  اثار  
 المخاطر البيئية بصورة اكفا

 الةراكة العالمية م  اجل التنمية
 الةراكة العالمية م  اجل التنمية -8

 

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

 

 

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

  

 
8 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ 
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 االلكترونية واهداف التنمية المستدامة بالدول العربيةمقارنة بين مؤشر جاهزية الحكومة ( 2جدول رقم )

 ** أهداف التنمية المستدامة * اإللكترونية الجاهزية للحكومة الدولة

 المؤشر( ترتيب) 
 مدينة 193

 المؤشر( قيمة)
 "1القيمة العليا  "

 المؤشر( ترتيب)
 مدينة 166

 المؤشر( قيمة)
 "100القيمة العليا  "

 68.8 83 0.5527 111 مصر

 - - 0.3743 162 ليبيا

 71.4 63 0.6526 91 تونس

 72.3 56 0.5173 120 الجزائر

 71.3 64 0.5729 106 المغرب

 57.7 130 0.282 176 موريتانيا

 49.6 159 0.3154 170 السودان

 43.7 165 0.0875 193 جنوب السودان

 46.2 163 0.1293 191 الصومال

 54.6 138 0.2728 179 جيبوتي

 53.1 146 0.2799 177 جزر القمر

 66.7 112 0.4955 127 لبنان

 59.3 126 0.4763 131 اسوري

 68.1 89 0.5309 117 األردن

 63.1 113 0.436 143 العراق

 65.8 97 0.7991 43 السعودية

 64.7 103 0.7173 66 قطر

 63.1 112 0.7913 46 الكويت

 70.3 71 0.8555 21 اإلمارات

 69.7 76 0.7749 50 عمان

 68.8 82 0.8213 38 البحرين

 52.3 151 0.3045 173 اليمن

 المصدر: 
 UN E-Government Survey  2020* مؤةر جاهزية الحكومة اإللكترونية 

 sustainable development report 2020األمم المتحدة للتنمية المستدامة   تقرير** 

 
 دعائم التنمية المستدامة أحد  NSDI  المكانية  للبيانات  التحتية البنية  /4

بما توفره    وقيمتها لدعم النمو االقتصادي باعتبارها جزءا حيويا م  التنمية المستدامة  البيانات المكانيةتوجه عالمي ووعي متزايد الستخدام  هناك  

  لمةروعات امتابعة تنفيذ وتقييم  ،التنميةمةروعات و الخدمات  اختيار مواقعوالمساعدة في  ،الوطنيةادارة الموارد والثروات م  قدرات في 

 . المستهدفة

 NSDI المكانية   للبيانات  التحتية البنية مفهوم  4/1

مجموعة م  الترتيبات المؤـسـسية والتقنية واالقتـصادية تهدف ، وتـضم  حـسب الغرض م  انـةائها   البنية التحتية للبيانات المكانيةتعريفات تتعدد 

ــتخدام المعلومات المكانية  الى التي يلزم ا  تكو  "مصــححة  انيةلبيانات المكلأداة لدعم الوصــول الفعال م  وبالتالي هي  تعزيز الوصــول واس

Correct   محدثة ،Up – to – date   متكاملة،Integrated    مالئمة للغرض ،Fit for purpose    بوقت مناســـب ،Timely  ســـعر ،

دعم عمليات صنع القرار الى    كما تهدف  تخطيطيةال  دعم اتخاذ القرارات على مختلف المستويات" مما يساعد في  Affordable priceمناسب  

، النةـر  Analysis، التحليل    Processing، التةـغيل Collect)التجميع   لتطوير سـياسـات المعلوماتكمنصـة   المتعلقة بالتنمية المسـتدامة

Publication).  

  Federal Geographic Data Committee  (FGDC )  لجنة البيانات الجغرافية الفيدراليةويعتبر التعريف األكثر ةيوعاً هو الذ  اعلنته  

  كانية "التكنولوجيا والسياسات والمعايير والموارد البةرية الالزمة الكتساب ومعالجة وتخزي  وتوزيع وتحسي  استخدام البيانات الجغرافية المبانها  

  9. "للدولة 

لجميع   المكانية توافر البياناتو مةاركةضما  تجمع بي  التقنيات والسياسات واألةخاص لتعزيز وبالتالي فأ  البنية التحتية للبيانات المكانية 

وخفض   المكانيةتجنب االزدواجية وإزالة التكرار م  البيانات لبيانات المكانية لد  الجهات المةاركة، وا جودة تحسي  الجهات ذات الصلة، و

 تكاليف انةاء البيانات المكانية. 

 
9 https://www.fgdc.gov/ 
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 العام للبنية التحتية للبيانات المكانية   اإلطار 4/2

 Policies & Institutional السياسات والترتيبات المؤسسيةيعتمد اإلطار العام للبنية التحتية للبيانات المكانية على أربع محاور أساسية هي 

Arrangements   )التدريب ، التطوير المهني ،  ، الكوادر البةرية    )الحوكمة وخصوصية البيانات وأمنها ومةاركة البيانات واسترداد التكلفة(

  Technologyوجيا التكنول،  ، اإلحصائية( التخصصية والموضعية )الخريطة األساسية الرقمية ،  Data البيانات،  التعاو  ، التواصل( 

 . )األجهزة والبرمجيات والةبكات وقواعد البيانات وخطط التنفيذ الفني(

  6العام للبنية التحتية للبيانات المكانية بانه يتكو  م   اإلطار يمك  إيضاح 

  غرفة المقاصة  ،metadata البيانات الوصفيةمكونات أساسية وهى 

clearinghouse، المعايير standards، راإلطا framework،  

المةاركة   ، geospatial data البيانات الجغرافية المكانية

partnerships، الطار العام للبنية في تأسيس ا وتتةابك هذه المكونات

 التحتية للبيانات المكانية م  خالل: 

ويمك  حصر ةركاء تنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية ثالث مجموعات  

ورغبته نوعيتها يجب تحديد  للبيانات المكانية التي منتجة األولى الجهات ال

الثانية الجهات التي ، Geo-information Providersمةاركة في 

 Geo-informationالستخدام البيانات المكانية  فعلية  حاجة  هالدي 

Users   ع  تنسيق اإلجراءات إلنةاء   ة مسؤول ، الثالثة الجهة التي ستكو

 . Coordinating Bodyالبيانات المكانية ورصد استدامة خدمات 

https://www.fgdc.gov/components 

 العام للبنية التحتية للبيانات المكانية  اإلطار ( 5شكل رقم )

 خطط التنمية المستدامةعلى فوائد البنية التحتية للبيانات المكانية   4/3

كل الخرائط   ا م  خالل توفير منصة لديه " المحلية/اإلقليمية /الوطنية بمستوياتها المتعددة " المستدامة التنمية خطط  تتمثل تلك الفوائد في دعم 

وكذلك تعظيم استفادة الجهات لبيانتها  ذات الصلة بالتنمية لجهاتبي  ا التعاو  والتنسيق  مما يسمح بتحسي  فرص والبيانات المكانية الالزمة

إدارة الموارد   والكوارث،إدارة المخاطر  ،األراضيإدارة  مثل مجاالت متعددة وتخدم البنية التحتية للبيانات المكانية األمثل.المكانية بالةكل 

 ، إدارة الخدمات العامة.  إدارة المرافق " المياه / الصرف الصحي / الكهرباء / االتصاالت / الغاز"  النقل،إدارة  الطبيعية،

 في خطط التنمية المستدامة  البنية التحتية للبيانات المكانية  استخدامتحديات   4/4

  الدراسات   بأعدادنقص البيانات المكانية المتعلقة  تنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية م  أهمها  ل  متعددة  العديد م  الدول العربية م  تحديات   تعاني

  مةروعات( )خرائط ورقية / مصورات فضائية / رفع مساحة /   هامصادر انتاج نتيجة اختالف بعضهاتضارب و العمرانية والبيئية واالقتصادية 

قلة اعداد  باإلضافة الى تم بةكل جزئ ت  حيث  تحديث البياناتوال توجد خطط واضحة ل لبياناتمما يعطى اختالفات م  حيث دقة وتفاصيل ا

 الكوادر البةرية القادرة على التعامل مع البيانات المكانية. 

تحديث  ألنةاء بنية تحتية تكنولوجيا موحدة م  التكاليف المالية الضخمة  األمثل، وزيادة عدم االستفادة م  البيانات المكانية بالةكل باإلضافة الى 

عدم توافر معايير ومواصفات فنية  و المنافسة بي  الجهات المتعددة في امتالك البيانات المكانية في نطاق الدولة والى  خريطة اساس الموحدة 

 وتداول البيانات المكانية.  إلنتاج

  وترتب   الجغرافية   المعلومات   لنظم   المةغلة  الحكومية   الجهات   تفتت   يزيد م   على مستو  الدولة   المكانية   لبياناتل  ةاملة  رؤية   عدم وجود حيث ا   

  وقصور  المختلفة بالجهات الجغرافية المعلومات نظم ألنةاء المرةد غير المكانية واالنفاق البيانات إلنتاج الفنية  المواصفات ضعف ذلك على

 . تخصيص وادارة األراضي  لمنظومة للبيانات المكانية التحتية البنية

 كفاءة استخدام األراضي ضمن خطط التنمية المستدامة  /5

 مفهوم استخدام األراضي ضمن اهداف التنمية المستدامة  5/1

بةكلها العام وفقاً لتعريف األمم المتحدة بانها أي منطقة محددة على سطح األرض تةمل جميع خصائص الغالف   Landيدل مفهوم كلمة ارض 
الحيوي فوق سطح األرض او تحته مباةرة بما في ذلك خصائص المناخ القريب م  السطح والتربة واةكال التضاريس األرضية والهيدرولوجيا  

واالنهار والمستنقعات( والطبقات الرسوبية القريبة م  سطح األرض وما يرتبط م  احتياطي المياه  السطحية )بما في ذلك البحيرات الضحلة
ونمط المستوطنات البةرية والنتائج المادية للنةاط البةر  في الماضي والحاضر م  قبيل التةييد وتخزي  المياه   الجوفية والنباتات والحيوانات
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البعد الوظيفي لألرض ألغراض بةرية  الى  land useبينما يةبر مفهوم استخدام األراضي  10 لمباني.وهياكل الصرف والهياكل األساسية وا
الفئات النموذجية الستخدام األراضي هي المساك  أو االستخدام الصناعي أو النقل أو االستخدام الترفيهي أو مناطق  و أو أنةطة اقتصادية مختلفة 

 11  حماية الطبيعة.

القضاء على  بثماني اهداف تنمية مستدامة وهي الهدف األول " UN-HABITATويرتبط مفهوم األراضي طبقاً لمنظمة المستوطنات البةرية 

"  م  أوجه عدم المساواة   دالح" والهدف العاةر “المياه النظيفة والنظافة الصحية " والهدف السادس "المساواة بي  الجنسي " والهدف الخامس "الفقر

السالم والعدل والمؤسسات  " والهدف السادس عةر "في البر  ة“الحيا" والهدف الخامس عةر  مد  ومجتمعات محلية مستدامة دف الحادي عةر "واله

الى ا  تحديات   UN-HABITAT، وقد أوضحت منظمة المستوطنات البةرية  " عقد الةراكات لتحقيق األهداف" والهدف السابع عةر "القوية

  2030بحلول عام  %175بنسبة  التحضر معدالت ، زيادةحيازات األراضي في البلدا  النامية غير موثقة%  90االتي: األراضي تتمثل في 

م  األراضي الزراعية  % 70، تداخل قضايا ادارة األراضي ، محدودية المساوة بي  الجنسي  والةباب في تملك األراضي ، زيادة الحاجة الى 

 12 .2050لزيادة إنتاج الغذاء بحلول عام 

 

https://unhabitat.org/topic/land 

 باألرض  ذات الصلةداف موضح عليها األه  2030أهداف التنمية المستدامة ( 6شكل رقم )

 بالدول العربية   بخطط التنمية المستدامة األراضيوادارة   كفاءة استخدامقضايا وتحديات  5/2

اال ا  هذه الجهود قد االســـتثمارات لتنفيذ العديد م  المةـــروعات وخطط التنمية  م  الكثير  ووجهت  الجهود م  الكثير الحكومات العربية  بذلت

بالبنية ســيتم التركيز على القضــايا والتحديات التي ترتبط  –واجهت العديد م  القضــايا والتحديات التي تعيق كفاءة اســتخدام وإدارة األراضــي  

فعال، وم  اهم تلك م القدرة على متابعتها بةــــكل عدكذلك  و  المســــتدامة التنمية  خطط  توجيهاثرت ســــلباً في  والتي   –  التحتية للبيانات المكانية

 القضايا والتحديات:

 عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر األراضي المتاحة للتنمية. -

 فرص االستثمار والتنمية. تقللوجود تداخالت في ملكيات األراضي  -

بما   -تعدد معايير التســعير لألراضــي ذات النةــاط الواحد   –علنة لتخصــيص األراضــي وكذلك تســعيرها عدم وجود معايير ثابتة وم -

 يحقق الةفافية ويخدم خطط التنمية المستدامة.

الخ( / ...  األراضـي/ تقييم   األراضـي/ تـسجيل    األراضـيذات الصـلة باألراضـي او قصـور بعضـها " تخصـيص    عدم توفر منظومات -

 .القومي المستو  على ومستدام منهج بةكل منها االستفادة تحقيق يمنع بما

نظراً لعدم وجود الية فعالة   خطط التنمية المستدامة  بأعداد  بي  الجهات ذات الصلة  باألراضي الخاصة والبيانات المعلومات عدم اتاحة -

 لنقل وتبادل البيانات المكانية بي  الجهات ذات الصلة.

تغالل والتصـرف في   تعدد - ريعات والقواني  التي تحكم إدارة واـس وبالتالي الجهات المناط لها التصـرف في هذه   األراضـي،وتنوع التـة

 .األراضي

 في ضوء الخطط المرجوة. األراضياالفتقاد لألدوات التكنولوجيا التي تضم  متابعة مراحل تنمية  -

 
 تخطيط استعماالت الموارد األرضية م  اجل اإلدارة المستدامة لألراضي – ورقة عمل رقم 14 - منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة - 2019   10
11 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6493   
12 https://unhabitat.org/topic/land   
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 . لمنظومة التخطيط المصرية  لتطوير القومية  المكانية للبيانات   انشاء البنية االساسية  في  تجربة جمهورية مصر العربية /6

 المكانيللتنمية م  خالل تحديد العديد م  المةـــروعات ذات البعد  المكانيالبعد   "2030  مصـــر  "رؤية  اســـتراتيجية التنمية المســـتدامة  نافةـــة

، وقد اةـــارت  المكانيتقيس معدالت النمو  التيكالمةـــروعات القومية والمةـــروعات االســـتثمارية االخر  كما تم وضـــع بعض المؤةـــرات  

محكم وقاعدة  الكرتونيلمتابعة تحقيق مؤةــرات قياس االداء وإنةــاء نظام    كأداةمتكامل يســتخدم  معلوماتيية بناء نظام  االســتراتيجية الى اهم

عملـية المـتابـعة والتقييم والـتأـكد م  تـكاـمل الجهود وتضـــــافرـها ومنع تضـــــارب البرامج  فيبـياـنات متـكامـلة لجميع المؤةــــرات المســــتـخدـمة  

 والمةروعات.

 البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية اهداف  6/1

بهدف  2017عام   البنية االســاســية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصــريةالى انةــاء  وانطالقاً م  ذلك فقد اتجهت الدولة  
ــهيل ــاركة وإتاحة البيانات المكانية فائقة الجودة "محدثة / دقيقة / معتمدة " بي  الجهات الحكومية لدعم منظومة التخطيط   تسـ ــرية  مةـ  م المصـ
 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. 

 على مستو  الدولة في بيئة منظمة وآمنه. البيانات المكانيةإيجاد نظام مستقر لتبادل  -
ــتخدمة إلدارة الدولة   جهات  لكافةالممثلة   مكانيةال البيانات تكامل - ــية المس ــتدام مع األنظمة المعلوماتية الرئيس ــكل منظم ومس الدولة بة

 األراضي في بيئة معلوماتية آمنه. وادارة التخطيط وتسجيلب وفي مقدمتها النظم الخاصة 
ــلةجهات  إتاحة البيانات المكانية فائقة الجودة "محدثة / دقيقة / معتمدة " بي  ال - م  خالل بوابة جغرافية توفرعرض وتحليل   ذات الصـ

 .2030البيانات لدعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 
ــر الخرائط الرقمية على  - ــاء ونة ــتخدمة في انة ــاء ورقمنه الخرائط وتوحيد المواصــفات المس ــيد اوجه االنفاق الحكومي في انة ترة

 .فاعليةمستو  الدولة ودعم عمليات وخدمات حكومية أكثر 
 
 البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية  ركائز  6/2

الثانية   االصــطناعية،  لألقمارالتقنيات   أحدثالدقة اعتماداً على   وعاليمتوســط    الفضــائياالولى التصــوير    :محاور اســاســية  أربععلى   ارتكزت
ــية   المكانية،تحليل الصــور الفضــائية ورصــد المتغيرات  لخدمة  الرابعة تحليل البيانات المكانية  والتخصــصــية،الثالثة البيانات المكانية األســاس

 عم جهود التنمية المستدامة وعمليات اتخاذ القرارات التنمويةمما يد عددةالمت قطاعات التنمية 

 
 2020وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  –المصدر: مةروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية 

 ( مكونات البنية األساسية للبيانات المكانية الوطنية بجمهورية مصر العربية 7شكل رقم )

 2030للبيانات المكانية القومية على خطة التنمية المستدامة  المتوقعة من البنية االساسية الفوائد  6/3

المؤةــرات اعداد   ،التنميةمختلف جهود   البيانات المكانية بي  جهات الدولة ذات الصــلة بما يســمح بتوحيدتبادل   الخطة:مرحلة اعداد  -
 .استهداف فجوات التنمية مكانيا   ،2030المكانية لرؤية مصر 

ً  وربط جهات متابعة تنفيذ المةروعات الخطة:مرحلة تنفيذ  -  التمويل المحلية والدولية بالمةروعات مكانيا
 الدولة. أراضيتخصيص  الدولة، ألصولاالستغالل األمثل  ،الخدماتتقييم كفاءة مرحلة بناء التطبيقات المكانية:  -
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رفع كفاءة اســتخدامات األراضــي على مجموعة م  األدوات والتطبيقات التي تهدف الى    القوميةالبنية األســاســية للبيانات المكانية وقد تضــمنت  
 المستو  الوطني مثل 

 أراضــيالزراعية وكذا    األراضــيعلى   التعدييهدف الى الحد م    والذي  Change detection  األراضــيمتابعة التغيرات على  -
 الدولة.

 .الدولة أراضيوتخصيصات  ألنةطة Dynamic mapديناميكية انتاج خريطة  -
 تقييم االراضـى،  Site selection  اختيار المواقع"الذ  يعتمد على مبادئ   land suitabilityللتنمية   األراضــيتقييم صــالحيات   -

Land evaluation     ،ــى ــتعماالت االراضـ ــنيف اسـ ــى،      Land use classification  تصـ ــيص االراضـ  Land  نخصـ
allocation " 

  
 ألنةطة وتخصيصات أراضي الدولة Dynamic mapديناميكية خريطة  Change detection األراضيمتابعة التغيرات على 

 2020 االقتصاديةوزارة التخطيط والتنمية  –مصدر: مةروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية 
أراضي الدولة بالبنية األساسية للبيانات المكانية الوطنية بجمهورية مصر    تالمستخدمة لرفع كفاءة استخداما التطبيقات بعض ( 8شكل رقم )

 العربية 

   أراضي ضمن خطط التنمية المستدامة ترفع كفاءة استخداما موجهات  6/4

مةـاركة جميع يضـم    تصـور لالسـتخدام األمثل لألراضـي أعداد( يسـمح ب البنية األسـاسـية للبيانات المكانية) متكامل إطار معلوماتي -

 .يحقق مستهدفات خطط التنمية المستدامةو جهات الدولة

اتاحة ومةـاركة البيانات المكانية والوصـفية بي  الجهات ذات الصـلة وزيادة مجاالت اسـتخدامها لتعظيم االسـتفادة منها وكذلك تيسـير  -

 .تخاذ القرارات المالئمة لالستثماراتاحة البيانات للمستثمري  لتمكنهم م  ا

تعظيم التي تهدف الى    األراضــينوعيه اســتخدام    التركيز علىب   اســتخدام(  انســبو  أفضــل)  لألراضــياالســتخدام األمثل   مبدئتحقيق   -

 .العائد منها في إطار منظومة متكاملة

مجاالت التي تتعد بها   المتكاملةالتوســع في المةــروعات االســتثمارية و  الدولة أراضــي  تخصــيصفي أســلوب   مبتكرة  اســاليب اتباع -

 االستثمارية للدولة. االصولتكو  بنظام حق االنتفاع دو  التملك حفاظا على  مثل ا بالةراكة مع القطاع الخاص التنمية 

 أم  يضم  خصوصية كل الجهات المةاركة ودقة البيانات المخرجة.  تةريعيأطار  -

 2030 التنمية المستدامة خطةضمن   األراضيرفع كفاءة استخدامات   مقترح 6/5

 الصلةذات  جهات  الالتكامل بي    م  خالل 2030التنمية المستدامة    ةطبقاً لخط  استغالل  أفضل  تحقيقبهدف    الدولة  ألراضينظام متكامل انـةاء  
 National land bank  إنةاء قاعدة بيانات لألراضي " البنك الوطني ألراضي الدولة"بما يضم     ،المحلىسواء على المستو  المركزي او  

اسـتغالل لمنظومة   أفضـلتحقيق  بما يضـم     مخططات التنمية االسـتراتيجيةوكذلك   قواعد بيانات اصـول الدول المسـتغلة وغير المسـتغلةتضـم  
 :المقترح يضمبحيث  بأصولهاعائد للجهات المةاركة  أفضلبةكل يحقق التكامل بي  جهات الدولة مع تحقيق  األراضي
تبنى عليها العمليات المتعلقة بالبيانات  التيبهدف توحيد المرجعيات واألســـس    خريطة اســـاس تضـــم طبقات رئيســـية موحدة انةـــاء -

 إدارة األراضي. المكانية وخاصة نظم

 االهتمام بإصدار مواصفات قياسية لخرائط األساس والبيانات المكانية التخصيصية بما يخدم خطط التنمية المستدامة. -

 فق صالحيات ومسؤوليات كل جهة. بي  الجهات و   حفظ البيانات/ تحديث /    واليات تبادل ومواصفات موحدة  معايير اعداد -

انةــــاء وربط وتصــــنيف قواعد البيانات المكانية للجهات المســــئولة ع  خطط التنمية طبقاً للمســــتويات التخطيطية )الدولة / اإلقليم  -

/   قاعدة بيانات الخدمات/    قاعدة بيانات التنمية العمرانية، وكذلك تصــنيفها قطاعياً )القرية"  –"المحافظة" / التجمع العمراني "المدينة  

 / ...الخ(. قاعدة بيانات الطرق والنقل/  قاعدة بيانات البنية التحتيةاإلسكا  / قاعدة بيانات 

إتاحة البيانات المكانية األساسية القومية بهدف اعداد مخططات التنمية وتوجيه االستثمارات وتوحيد نظم المدفوعات الحكومية   -

 . واالستثمار

   . وفقاً لخطط التنميةي توحيد خطوات وإجراءات عمليات تخصيص أراض -
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 المصدر: الباحث

 2030مقترح رفع كفاءة استخدامات األراضي ضمن خطة التنمية المستدامة اإلطار العام ل( 9شكل رقم )

 المبادرات والتوصيات  /7

 AR-SDI العربية للبيانات المكانية  االجندة 7/1

تعزيز تعمل على   (AR-SDI)  للبيانات المكانية على مســتو  الدول العربية التحتية المعلوماتيةلبنية لاعداد اســتراتيجية تهدف هذه المبادرة الى 

تدامة   هم في قياس مد  التقدم التنموي وكذلك   وتنفيذتكامل خطط التنمية المـس تركة بي  الدول وتـس روعات التنموية المـة تخدام المـة رفع كفاءة اـس

 :االتيوتتضم  المبادرة األراضي 

ــاء   - ــاركة بي  الدول العربية بنية تحتية للبيانات المكانيةانة ــهيل مة ــتخدامات األراضــيالبيانات المكانية   لتس بي  دول   التي تخص اس

 دعم التعاو  االقتصادي بي  دول المنطقة العربية.ب مما  العربية

عربية بما يسـمح بعرض األراضـي القابلة اتاحة بوابة جغرافية لمواقع المةـروعات التنموية ذات األثر التنموي على مسـتو  الدول ال -

 لالستثمار المةترك بي  الدول العربية.

)على غرار البنـية  ام  وموـحدة المـقاييس بي  اـلدول العربـيةالمـكانـية بـياـنات اللـتداول  Standards  موـحدة مواصـــــفات فنـية اـعداد -

 (inspireاألوروبي  التحتية المكانية لالتحاد

  SDI Readinessبنية تحتية للبيانات المكانية للاعداد مؤةر لقياس مد  جاهزية الدول العربية  -

 التوصيات  7/2

حَدث باسـتمرار لخدمة أهداف تضـم بياناتمكانية  إنةـاء منصـة  - تلك  م واالسـتفادة    اسـتخدامات األراضـيالدولة فيما يخص   تنمية  م 

  ".التخطيط، المتابعة، التنفيذ" تنمية األراضي في كافة عملياتالمنصة 

 . القرار اتخاذ عمبدمةاركة الجهات الحكومية بالبيانات المكانية بةكل يسمح  -

ــتعانة - ــائي    بأدوات تكنولوجية حديثة  االســ ــوير الفضــ ــطة    ( لمتابعةroneDطائرات بدو  طيار    /  Lidarليدار   /)التصــ تنمية أنةــ

 استخدامات األراضي.

 تحديد انسب االستخدامات المالئمة لألراضي. بهدف    AIتحفيز ودعم تطوير واستخدام  ،  GIالجغرافية  تعزيز صناعة نظم المعلومات   -

 .المةاركةكل الجهات  بيانات أطار أم  يضم  خصوصية فيتعامل مع البيانات المكانية ال -
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