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أهمية البحث

ات البنية االساسية للبيان
NSDIالوطنية المكانية 

كفاءة استخدام تحسين 

األراضي

استراتيجيات التنمية 

المستدامة 

تنفيذبعةومتااعدادفيالقوميةالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةدورعلىالضوءالقاءه

لتحقيقاعمودكمحفزاألراضياستخدامكفاءةرفعخاللمنالمستدامةالتنميةاستراتيجيات

دوتحديلحصرأدواتمنتضمهمابالقوميالمستوىعلىللتخطيطمتكاملةمنظومة

لمطلوبةاالتنميةألنشطةاألراضيتلكتخصيصاليةوكذلك،للتنميةالمتاحةاألراضي

.المرجوةالتنميةخططتنفيذمتابعةالىباإلضافة



الموضوعات

2030المستدامةالتنميةخطةركائزاحدىالمعلوماتتكنولوجيا❑

الرابعةالتكنولوجياالثورةوخصائصمفهوم▪

2030المستدامةالتنميةخطة▪

المستدامةالتنميةخططعلىالمعلوماتتكنولوجياانعكاس▪

المستدامةالتنميةدعائمأحدNSDIالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنية❑

NSDIالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةمفهوم▪

المكانيةللبياناتالتحتيةللبنيةالعاماإلطار▪

دامةالمستالتنميةخططعلىالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةفوائد▪

ميةالتنخططفيالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةاستخدامتحديات▪

المستدامة

المستدامةالتنميةخططضمناألراضياستخدامكفاءة❑

المستدامةالتنميةاهدافضمناألراضياستخداممفهوم▪

تدامةالمسالتنميةبخططاألراضيوادارةاستخدامكفاءةوتحدياتقضايا▪

العربيةبالدول

المكانيةاتللبياناالساسيةالبنيةانشاءفيالعربيةمصرجمهوريةتجربة❑

.المصريةالتخطيطلمنظومةلتطويرالقومية

ومددة البنيددة االساسددية للبيانددات المكانيددة القوميددة لتطددوير لمنظاهددداف ▪

التخطيط المصرية

ظومددة البنيددة االساسددية للبيانددات المكانيددة القوميددة لتطددوير لمنركددائز ▪

التخطيط المصرية

يددة علددى المتوقعددة مددن البنيددة االساسددية للبيانددات المكانيددة القومالفوائددد ▪

2030خطة التنمية المستدامة 

مة رفع كفاءة استخدامات أراضي ضمن خطط التنمية المستداموجهات ▪

دامة رفع كفاءة استخدامات األراضي ضمن خطدة التنميدة المسدتمقترح ▪

2030

والتوصياتالمبادرات❑

المكانيةللبياناتالعربيةاالستراتيجية▪

التوصيات▪



2030تكنولوجيا المعلومات احدى ركائز خطة التنمية المستدامة 

خصائص ثورة  تكنولوجيا المعلومات

الجهدات تحرير التجارة والمنافسة وإنشاء مدن حديثة وتنافسية قادرة على ربط
ول الددد)الفاعلددة واالقتصدداديات العالميددة مددن خدديل ترتيددم هيكددل النظددام العددالمي 

(الدول النامية/ المتقدمة  

تكار فى تعتبر احد القوى المحركة ليقتصاد العالمي وعماد التعاون واالب
 socio-economicاعمدددال التنميدددة االجتماعيدددة واالقتصدددادية 

developmentوتعطى مساعدة للدول لمواجهة تحدياتها.

ارث تزايددد ريددر مسددبوع فددى اعددداد الكددوارث الطبيعيددة حيددث سددببت الكددو
مليدون حالدة وفداة وخسدارة 3.3الطبيعية خيل العقود االربعة الماضية 

تريليون دوالر2.3اقتصادية تبلغ 

اك تزايد اعداد سكان العالم المقيمون بالمددن واتسدعت احجدام المددن وأصدب  هند
تحدى في العيقة بين حجم المدينة ودورها االقتصادي

World Urbanization Prospects: The 2014 Revision - Department of Economic and Social Affairs - U N

مظاهر القرن الحضري 
Urban Century

العولمة
Globalization

تكنولوجيا

المعلومات

واالتصاالت 

الكوارث

الطبيعية 

التحضر
Urbanization



2030تكنولوجيا المعلومات احدى ركائز خطة التنمية المستدامة 

اسدددددددتخدام الحوسدددددددبة خصائص ثورة  تكنولوجيا المعلومات

لتطددوير وحدددات تحكدددم 

خاصددددددة بدددددد الروبوتات 

المستقلة 

نتدائ  دراسدة الإنشداء بهددف حقيقي قائم أو مزمع تقليد نظام 

.المتوقعة

يقددات وتطبنظددم الكمبيددوتر المختلفددة مددع بعضددها ربددط 

.منسقةلتعمل معا كوحدة البرام  

مددن المكددان  أي أن الشدددخص يسددتطيع الددتحكم فددديالتحددرر 

امل األدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محّدد للتع

مع جهاز معين

ا حمايددة األنظمددة والشددبكات والبددرام  مددن الهجمددات الرقميددة   يمثددل تحدددي  

ا  اأكثر  و لوجود أجهزة نظر  .المهاجمون أكثر ابتكار 

تددي والالشددبكةعبددرالمصددادر واألنظمددة الحاسددوبية المتددوافرة 

ون تسددتطيع تددوفير عدددد مددن الخدددمات الحاسددوبية المتكاملددة د

.التقيد بالموارد المحلية 

ام  استخدام الكمبيوتر وبر

األبعددددداد النمذجدددددة ثيثيدددددة 

ومعدات الماكينات والمدواد

ثيثددددددي لتصددددددنيع مجسددددددم 

.األبعاد

علدددددددى إسدددددددقاط قدددددددائم  

يئدة األجسام الحقيقية في ب

يسدددددددددتطيع . افتراضدددددددددية

معهدددا المسدددتخدم التعامدددل 

الواقدددع المعدددزز مدددن فدددي 

.أجهزهخيل عدة 

ة لدرجدوالمعقددة الضخمة مجموعة البيانات

خدام أندده يبصددب  مددن الصددعم معالجتهددا باسددت

أدوات إدارة قواعدد البياندات مدن أداة واحدة 

أو باسددددتخدام تطبيقددددات معالجددددة البيانددددات

التقليدية

المستقلةتاترالروبو

محاك      اة

تكامل االنظمة

انترنت األشياء

االمن اإللكتروني
الحوسبة السحابية

التصنيع اإلضافي

الواقع المعزز

البيانات الضخمة



2030تكنولوجيا المعلومات احدى ركائز خطة التنمية المستدامة 

انعكاس تكنولوجيا المعلومات على خطط التنمية المستدامة

The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond

علددددددى دقددددددة التعددددددرف 

احتياجددددددددات السددددددددكان 
ولالوصدإمكانيةبفضل

الرقميددةالمنصدداتإلددى

علدددى شدددبكاتالمبنيدددة 

وبيانددددددددددات الهدددددددددداتف 

.المحمول 

سديطرة الحكومددةزيدادة 

انالسدكعلدىاتكنولوجي

أنظمددددددةمددددددن خدددددديل  

فددديالدددتحكموالمراقبدددة

.ياناتللبالتحتيةالبنية

تفاعدددل السدددكانزيدددادة 
فدددددى الحكومددددداتمدددددع

آرائهددددمعددددنالتعبيددددر

والمشدداركة فددى صددنع
.القرارات

الحكومدات نهد تغييدر

المركزيددددددة الددددددى مددددددن 

لزيددددددددادة اليمركزيددددددددة 

فرص مشاركة المجتمع
.السياساتصنعفى 

توزيددددددعتغيددددددر انمدددددداط 

التجمعدداتفددىالخدددمات
.العمرانية



دعائم التنمية المستدامةأحد NSDIالبنية التحتية للبيانات المكانية 

مفهوم البنية التحتية

المكانية الوطنية للبيانات 

NSDI

اتيالتكنولوجياااااايوالسياسااااا"

ريةيوالمعاييريوالموارديالبش

الالزمااةيتكتساااعيومعالجااة

ينيوتخاازينيوتوزيااعيوتحساا

افياةياستخداميالبيانااتيالجرر

"المكانيةيللدولة



دعائم التنمية المستدامةأحد NSDIالبنية التحتية للبيانات المكانية 

NSDIالبنية التحتية للبيانات المكانية اهداف 

03

01

04

02

07

05

08

06

Availability of the data

مختلفةجهاتمنللمستخدمينالبياناتتوافريضمن

Improve access to information

مختلفةمؤسساتفيالمستضافةالمعلوماتإلىالوصولتحسين

Avoid duplication & redundancy

المكانيةالبياناتمنالتكراروإزالةاالزدواجيةتجنم

Harmonizes &  facilitate views 

عدمإزالة)متكاملةعرضاساليمتكوينوالمكانيةالبياناتتنسيق

(الجغرافيةالمعلوماتبينالتجانس

Create the platform

تذاوالسياساتوالمعاييرالمعلوماتسياسةلتطويرمنصةإنشاء

الصلة

Supports the economic development

منمحليةوالواإلقليميةالوطنية:المستوياتمختلفعلىاالقتصاديةالتنميةدعم
اليزمةالمكانيةوالبياناتالخرائطكللديهمنصةتوفيرخيل

Support the development and use of GI

GIواستخدامتطويرودعمتحفيز  (الجغرافيةالمعلوماتنظمصناعةوتعزيز(

غرافيةالجالمعلوماتنظمخدماتواستخدامالبياناتلجمعالتكاليفلخفضنتيجة

Improves the cooperation

عزيزوتالخدماتتقديمودعم المختلفةواإلداراتالوكاالتبينالتعاونيحسن
والخاصالعامالقطاعينبينالشراكة

ماتالمعلواكتشافعلىالقدرةفياليومالكبرىالتحدياتمواجهةمفاتي أحدتتمثل 

.متعددةمصادرمنومشاركتهاودمجهاإليهاوالوصول



دعائم التنمية المستدامةأحد NSDIالبنية التحتية للبيانات المكانية 

NSDIالبنية التحتية للبيانات المكانية مستخدمي 

؟الفعالةلالستخداميحاجةمنيلديهي

Geo-information Users 

نيتقاديميأويسيستفيديما/ منيلديهيتفويضي

ياةي،يولكانييجاعيتحديادينوع. المعلومات

منتجاتهاااااااي،يوريبتااااااهيفااااااييمشاااااااركةي

المعلومات

Geo-information Providers 

يقيمااانيسااايكونيمسااايوت يسياسااايا يعااانيتنسااا

اإلجراءاتيإلنشاءيورصادياساتدامةيخادماتي

نظميالمعلوماتيالجررافية

Coordinating Body 



كفاءة استخدام األراضي ضمن خطط التنمية المستدامة

العربيةقضايا وتحديات كفاءة استخدام وادارة األراضي بخطط التنمية المستدامة بالدول

.لألدواتيالتكنولوجيايالتييتضمنيمتابعةيمراحليتنميةياألراضييفييضوءيالخططيالمرجوةاتفتقادي

.عدميوجوديقاعدةيبياناتيموحدةيلحصرياألراضييالمتاحةيللتنمية

.فرصياتستثماريوالتنميةتقللوجوديتداخالتيفييملكياتياألراضيي

بماييحققي-لواحديتعدديمعاييريالتسعيريلألراضييذاتيالنشاطيا–عدميوجوديمعاييريثابتةيومعلنةيلتخصيصياألراضييوكذلكيتسعيرهاي

.الشفافيةيويخدميخططيالتنميةيالمستدامة

( الا / ...تقيايمياألراضاي/ تساجيلياألراضايي/ تخصايصياألراضايي" عدميتوفريمنظوماتيذاتيالصلةيباألراضيياويقصوريبعضهاي

.بماييمنعيتحقيقياتستفادةيمنهايبشكليمنهجيومستداميعلىيالمستوىيالقومي

تصارفيفاييهاذهيتعدديوتنوعيالتشريعاتيوالقوانينيالتييتحكميإدارةيواسترالليوالتصرفيفيياألراضي،يوبالتاالييالجهااتيالمنااطيلهاايال

.األراضي

جاوديالياةيعدمياتاحةيالمعلوماتيوالبياناتيالخاصةيباألراضييباينيالجهااتيذاتيالصالةيباعاداديخطاطيالتنمياةيالمساتدامةينظارا يلعادميو

.فعالةيلنقليوتبادليالبياناتيالمكانيةيبينيالجهاتيذاتيالصلة



تجربة جمهورية مصر العربية في انشاء البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية

لمصريةاهداف البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط ا

ساتوىيالدولاةياوجهياتنفاقيالحكومييفييانشاءيورقمنهيالخرائطيوتوحيديالمواصفاتيالمساتخدمةيفاييانشااءيونشاريالخارائطيالرقمياةيعلاىيمترشيدي

.فاعليةودعميعملياتيوخدماتيحكوميةيأكثري

( الا .... رانية،ياقتصادية،ياجتماعية،يخدمية،يعم)المتعددةانشاءيخريطةياساسيموحدةيومحدثةيبمواصفاتيفنيةيتسمحيبدمجيالبياناتيالمكانيةي

طااطيالدولااةيعلااىيلتحقيااقيالتكامااليبااينيتلااكيالبياناااتيواعتبارهااايماانيالركااائزياألساساايةيألعااداديومتابعااةيخعليهااابالدولااةقطاعاااتيالتنميااةلكاال

.والمحليةمستوياتهايالوطنيةي

.علىيمستوىيالدولةيفييبيئةيمنظمةيوآمنهالبياناتيالمكانيةإيجادينظاميمستقريلتبادلي

ةيالدولااةيوفااييالدولااةيبشااكليماانظميومسااتداميمااعياألنظماةيالمعلوماتيااةيالرئيساايةيالمسااتخدمةيإلدارجهااتلكافااةالممثلااةيالمكانيااةالبياناااتتكامال

.األراضييفييبيئةيمعلوماتيةيآمنهوادارةالتخطيطيوتسجيلبمقدمتهايالنظميالخاصةي

البيانااتيتحلياليوتاوفرعرضمنيخالليبواباةيجررافياةيذاتيالصلةبينيالجهاتي" معتمدةي/ دقيقةي/ محدثةي"المكانيةيفائقةيالجودةيإتاحةيالبياناتي

.2030لدعميمتخذيالقراريلتنفيذيرييةيمصري



تجربة جمهورية مصر العربية في انشاء البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية

لمصريةركائز البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط ا



تجربة جمهورية مصر العربية في انشاء البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية

موجهات رفع كفاءة استخدامات أراضي ضمن خطط التنمية المستدامة

أراضيتخصيص في االبتكار ياالستخدام األمثل لألراضSDIمتكامل إطار معلوماتي  ومشاركة البياناتاتاحة 

ليسددددددددتخدام األمثددددددددل تصددددددددور 

مشدداركة جميددعيضددمن لألراضددي 

يحقدددق الدولدددة وبالتدددالي جهدددات 

مسددددددددتهدفات خطددددددددط التنميددددددددة 

.المستدامة 

أفضدددل وانسدددم)مبدددد  تحقيدددق 

يده علدى نوعوالتركيز ( استخدام

اسددتخدام األراضددي التددي تهدددف

ار الى تعظيم العائد منهدا فدي إطد

.منظومة متكاملة

ل علدى االصددوبمدا يضدمن الحفدداظ 

للدولددددددة ويسددددددم  االسددددددتثمارية 

فددددددددي المشددددددددروعات بالتوسدددددددع 

اكة بالشددراالسددتثمارية المتكاملددة 

.الخاصمع القطاع 

/ الصددددلة الجهددددات ذات بددددين 

وزيددادة مجدداالتالمسددتثمرين 

ادة اسددتخدامها لتعظدديم االسددتف

اتخدددداذ والتمكددددين مددددن منهددددا 

ارالقرارات الميئمة ليستثم

تشريعيأطار 

خصوصددية كددل الجهددات يضددمن 

المشددددددداركة ودقدددددددة البياندددددددات 

المخرجة



تجربة جمهورية مصر العربية في انشاء البنية االساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير لمنظومة التخطيط المصرية

2030مقترح رفع كفاءة استخدامات األراضي ضمن خطة التنمية المستدامة 

خريطة أساس موحدة

البيانات التخصصية

توحيددددددددددد المرجعيددددددددددات 

ليها واألسس التي تبنى ع

ظم بدددنالعمليدددات المتعلقدددة 

إدارة األراضي

قاعدة بيانات موحدة

مصنفة

ب مكانيددددددددا  / قطاعيددددددددا  طبقددددددددا

لقطاعات التنمية 

ة قياسدددديمواصددددفات فنيددددة 

/ تضددددددمن اليددددددات تبددددددادل 

.حفظ البيانات / تحديث 

يةاألراضي المتاحة للتنم

البنك الوطني لألراضي

معددددددددددايير 

تسددددددددددعير 

واضحة

معددددددددددايير 

اختيددددددددددار 

االستخدام

يالبوابة الجغرافية لألراض

المخططات التنموية

الطلبات االستثمارية

إجراءات التخصيصاختيار األراضي

متابعة التنفيذ



المبادرات والتوصيات

AR-SDIالمكانية  للبيانات االجندة العربية 

الهدف من المبادرة

.ةدعم التعاون االقتصادي واطيع المشروعات التنموية المشتركة بين الدول العربي

.يةالمستدامة بين الدول العربتعزيز تكامل خطط التنمية 

.لرفع كفاءة استخدام األراضي للدول العربيةاليات تكنولوجيا اعداد 

المحاور االساسية

انات بنية تحتية للبيانشاء 

المكانية
ةاعداد مواصفات فنية موحد

ت بوابة جغرافية للمشروعا

التنموية

StandardsGeo - portal

جاهزيةمؤشر لقياس مدى 

الدول العربية

SDI - index



المبادرات والتوصيات

منصة للبيانات المكانية

عمليات تنمية األراضيتدعم كافة 

".  التخطيط  المتابعة  التنفيذ"

الجهات الحكومية بالبياناتمشاركة 

قرارالمكانية بشكل يسم  بدعم اتخاذ ال

وير التصد)تكنولوجية بأدوات االستعانة 

 )طيداربدون طائرات /ليدار/ الفضائي 
.األراضيأنشطة تنمية لمتابعة 

صدددددددناعة نظدددددددم المعلومدددددددات تعزيدددددددز 

تحفيددددز ودعددددم تطددددوير  GIالجغرافيددددة 

AIواستخدام 

طار مع البيانات المكانية في أالتعامل 

أمن يضمن خصوصية بيانات كل 

الجهات المشاركة

بأعداد الكوادر الفنية االهتمام 

وتدريبهم على أحدث التقنيات

يتوصيات رفع كفاءة استخدامات األراض



THANK YOU FOR THE ATTENTION!


