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يمثل اإلطار املتكامل 
للمعلومات اجليومكانية 

أساًسا ودليًل لتطوير 
وتكامل وتقوية 

املعلومات اجليومكانية 
وإداراهتا.

ملخص تنفيذي
تقدم املعلومات الجيومكانية منصة متكاملة لجميع البيانات الرقمية ذات البعد   
املكاني. وتحتاج جميع الدول إىل املعلومات الجيومكانية ألغراض التنمية الوطنية 
واتخاذ القرار. وتمثل هذه الوثيقة إطاًرا متكامًل للمعلومات الجيومكانية تسرتشد 

به الدول يف تطوير وإدارة موارد املعلومات الجيومكانية لديها. 

واإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية هو إطار معتمد من قبل األمم املتحدة   
تم إعداده بالتعاون بني األمم املتحدة والبنك الدويل وهدفه األصيل هو وضع أساس 
ودليل ترجع إليه الدول ذات الدخول املنخفضة أو املتوسطة يف تطوير وتقوية ما 
عىل  بها  املتعلقة  التحتية  والبنية  الجيومكانية  املعلومات  إدارة  مجال  يف  به  تقوم 
املستوى الوطني واملحيل. ومع ذلك فقد اتضح مع تطور اإلطار، الذي يتجه نحو 
مزيد من التطوير كوثيقة حية يف السنوات املقبلة، أن كثرياً من الدول األعىل دخلً 
االسرتاتيجية  الطبيعة  من  كبري  بشكل  تستفيد  أن  أيضاً  يمكنها  املتقدمة  والدول 

التكاملية والشمولية لإلطار.

ويوفر هذا اإلطار اإلرشاد االسرتاتيجي الذي يمكن الدول من بناء وتنفيذ خطط   
مناهج  إدخال  تشمل  لإلطار  املبارشة  والفوائد  احتياجاتها.  تناسب  محددة  عمل 
حلول  وتطبيق  الوطنية،  الجيومكانية  املعلومات  إدارة  عىل  ومبتكرة  عمل جديدة 
تكاملية مبنية عىل األدلة يف اتخاذ القرارات، إضافة إىل تحقيق االستفادة القصوى 

من نظم املعلومات الوطنية املناسبة ألوضاع وظروف كل بلد.

اإللكرتوني،  االقتصاد  باتجاه  للتحرك  الدول  مساعدة  إىل  اإلطار  ويهدف   
والخدمات اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية لتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني، 
اتخاذ  الجيومكانية، وتعزيز إجراءات  التقنيات  القدرات يف مجال استخدام  وبناء 
الخاص،  القطاع  تطوير  عملية  وتسهيل  املعلومات،  عىل  املبني  الحكومي  القرار 
واتخاذ خطوات عملية لتحقيق التحول الرقمي، ولردم الفجوة الرقمية الجيومكانية 
2030م  العام  وأجندة  الوطني  املستوى  عىل  االسرتاتيجية  األولويات  تطبيق  يف 

للتنمية املستدامة.

الذي  العمل  ملجمل  الحايل  الواقع  عىل  يستندان  إرشادات  من  فيه  وما  اإلطار   
UN-( العاملية  الجيومكانية  املعلومات  إلدارة  املتحدة  األمم  لجنة خرباء  به  قامت 

GGIM( والبنك الدويل، ويهدف اإلطار إىل تحديد الفجوات التي تحتاج إىل إسهام 
يف  الجيومكانية  املعلومات  إدارة  ممارسات  تأسيس  يخص  فيما  السيما  إضايف 

البلدان النامية.
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يمثل اإلطار آلية لتوضيح 
وإثبات القيادة الوطنية، 

ورعاية وتثقيف الرشكاء 
يف جمال العمل وتطوير 
قدرات قيادات العمل 
الختاذ خطوات اجيابية.

من األهمية أن نقر بأنه نظراً إىل الطبيعة الدولية والحكومية للجنة خرباء األمم   
عىل  الرتكيز  إىل  عملها  اتجه  فقد  العاملية،  الجيومكانية  املعلومات  إلدارة  املتحدة 
الخاصة  واالحتياجات  العاملية  األهداف  إلبراز  وإرشادات  مفاهيم وطرق ومعايري 
للدول. كما يهدف اإلطار إىل ترجمة كل هذه املفاهيم إىل إرشادات عملية وتطبيقية 
غري  واملنظمات  الدولية،  واملنظمات  الدويل،  والبنك  األعضاء،  الدول  تستخدمها 
ولتحقيق  وغريهم.  الخاص،  والقطاع  األكاديمية،  واملؤسسات  الداعمة،  الحكومية 
ذلك فإن اإلطار يقوم بتفعيل سبع )7( مبادئ أساسية و ثمانية )8( أهداف وتسع 
)9( مسارات اسرتاتيجية كوسيلة تتبعها الحكومات لتأسيس ممارسات وسياسات 

أكثر فاعلية يف إدارة املعلومات الجيومكانية. 

ويركز اإلطار بشكل خاص عىل مسائل تتعلق بضمان استدامة إدارة املعلومات   
املدى  عىل  املالية  باالستدامة  الخاص  االهتمام  يعني  مما  دولة.  بكل  الجيومكانية 
واإلمكانات،  القدرات  وتطوير  األساسيني،  الرشكاء  تعدد  منهج  واتباع  الطويل، 
البيانات  واالبتكار واالتصال؛ مع معالجة الجوانب األكثر فنية مثل املحافظة عىل 

واملعايري.

ومع أن الرتكيز يف هذا اإلطار عىل االحتياجات الوطنية، فإن النهج قابل للتطبيق   
والتوسع يف املستويات الوظيفية الحكومية األخرى، بما يف ذلك املستويني اإلقليمي 
واملحيل، بهدف توفري آلية شاملة وجذابة لتحقيق التعاون والتنسيق يف جميع أنحاء 
البلد، بما يف ذلك املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ألغراض تطوير وتعزيز 

ودمج االجراءات يف إدارة املعلومات الجغرافية املكانية الوطنية.

رواد  ورعاية  الوطنية،  القيادات  وإرشاد  إلظهار  آلية  أيضاً  اإلطار  ويمثل   
االستخدام  إىل  تؤدي  ايجابية  خطوات  التخاذ  القيادية  قدراتهم  وتطوير  العمل 
الفعال للمعلومات الجيومكانية من خلل قياس ومراقبة وتحقيق تنمية اجتماعية 

واقتصادية وبيئية مستدامة – يواكبها الجميع.

اعتباره مجتمع  الجيومكانية يأخذ يف  للمعلومات  املتكامل  فإن اإلطار  وأخرياً   
املزودين ومجتمع املستخدمني يف آن واحد. إذ ينبغي عىل الطرفني أن يعمل سوياً 

يف هذه الرحلة ليثمر عملهما فوائد ملموسة لدولهم.
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تعترب املعلومات 
اجليومكانية هي املكون 

األكثر أمهية للبنية التحتية 
الوطنية واقتصاد املعرفة 
التي تؤمن خطة عمل ملا 

جيب أن حيدث وحتديد 
مكان حدوثه والطرق 

والوسائل التي متكنها من 
اجياد التكامل اللزم بني 

جمموعة واسعة التنوع من 
اخلدمات احلكومية.

مقدمة
كل يشء يحدث يف مكان ما – يا لها من عبارة بليغة -. لعقود ظلت الخرائط   
األرايض واملوارد، وتخطيط  الدفاع، والتجارة، وامللحة، وإدارة  تستخدم ألغراض 
البنى التحتية؛ واإلدارة. أما القرارات فإنها تتخذ بناًء عىل معرفة البيئة كما تعكسها 

الخرائط، لذلك فإن تطوير الخرائط يؤدي إىل اتخاذ قرارات أفضل. 

ويف هذا العرص القيمة التي توفرها املعلومات الرقمية الجيومكانية تفوق تلك   
التي نحصل عليها من خارطة بسيطة. فهي تمثل مصدراً وطنياً أساسياً للمعلومات 
ذات قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية مثبتة تتيح التكامل بني النظم والخدمات 
الحكومية من جهة ومبادرات التنمية الوطنية من الجهة األخرى باستخدام عنرص 
يدوياً  املحمولة  األجهزة  تطور  ومع  وأسايس.  مشرتك  مرجعي  كإطار  »املكان« 
يف  استخدامها  بالفعل  نشاهد  أصبحنا  واللسلكية،  السلكية  االتصاالت  وتقنيات 
خدمات مستجدة هامة مثل خدمة »أوبر« و«إير بي إن بي«، وأمازون ...وخلفه – 

وهناك الكثري-. 

جميع  فيه  تدور  الذي  الحيس  العالم  تعكس  الجيومكانية  املعلومات  إن   
الذي  للعالم  الرقمية  النسخة  وتوفر  والبيئية  منها  االقتصادية  البرشية،  األنشطة 
نعيش فيه والتي بدونها ال يمكن للقتصاد الرقمي أن يصبح ممكناً. إن املعلومات 
الجيومكانية تقوم بوصف املواقع التي تقوم عليها املعالم الجغرافية عىل الطبيعة 
كما تصف علقتها باملعالم األخرى وما يرتبط بها من معلومات إحصائية. إضافة 
إىل أن املعلومات الجيومكانية تتخذ صوراً وأشكاالً متعددة منها الخرائط والصور 

الفضائية والصور الجوية . 

دون أن يشعروا بذلك يف كثري من األحيان فأن املواطنون واملجتمعات والقطاعات   
التجارية وغريهم من الرشكاء وأصحاب املصلحة يستفيدون كثرياً من استخدامهم 
 . املوقع  املبنية عىل  الخدمات  بها من  يتعلق  وما  الجيومكانية  للمعلومات  اليومي 
ويرجع ذلك إىل حقيقة أن املعلومات الجيومكانية تمثل الرابطة الرقمية بني املكان 
والبرش الذين يعيشون فيه وما يقع فيه من أعمالهم حيث تستخدم هذه الرابطة 
للداللة عىل ما يحدث، وأين يحدث، وكيف وملاذا، وتمثيل وتصوير األثر الناتج عن 

سيناريوهات املايض والحارض واملستقبل املتوقع. 

إن املعلومات الجيومكانية هي » العملة الرقمية« للدولة تستمد منها القرارات   
واقتصاد  الوطنية  التحتية  للبنية  مهم  مكون  هي  بل  األدلة.  عىل  املبنية  الصائبة 
مكان حدوثه  وتحديد  يحدث  أن  يجب  ملا  عمل  للدولة خطة  ن  تؤمِّ والتي  املعرفة 
واسعة  مجموعة  بني  اللزم  التكامل  إيجاد  من  تمكنها  التي  والوسائل  والطرق 
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النمو االقتصادي و األمن الوطني،  التي تسهم يف  التنوع من الخدمات الحكومية 
والتنمية االجتماعية املستدامة، واالستدامة البيئية والرخاء االقتصادي للدول. 

إن جميع الحكومات عىل املستوى الوطني واملحيل لديها قدر كبري من املعلومات   
مخاطر  بيانات  وأداءها،  املدارس  بيانات  مثل  األماكن،  وبيانات  الجيومكانية 
. ولكن لألسف فأن هذه  الجوالة  الهواتف  امتلك  الفيضانات والسيول، وبيانات 
املعلومات قد تكون يف كثري من األحيان غري محدثة، كما أنها قد ال تكون متاحة 

لآلخرين أو ليست بجودة تكفي لبناء القرارات الفاعلة. 

تعتمد  التي  هي  املكانية  للقدرات  املفعلة  الدولة  فإن  ذلك  من  النقيض  وعىل   
واالقتصادية  االجتماعية  الفوائد  لتحقيق  الواسع  واالستخدام  والتكامل  املشاركة 
والبيئية. وهذا االستخدام والفوائد املرتبطة به يمتد ليشمل الحكومات وقطاعات 
املدن واملجتمعات  الوطني إىل مستويات  املستوى  األعمال واملواطنني ويتدرج من 

الصغرية. 

من  أكثر  التقليدية  الجيومكانية  التطبيقات  تفهم  بطبيعتها  الحكومات  إن   
املستدامة،  التنمية  أهداف  التطبيقات معربَّ عنها يف  لذلك فأن معظم هذه  غريها، 

مثل:

إدارة األرايض - 
الحماية البيئية- 
تخطيط واستخدام األرايض - 
الزراعة- 
إدارة املياه- 
الدفاع واألمن الوطني- 
إدارة الغابات- 

إدارة الكوارث- 
تطوير البنية التحتية- 
االحصاءات والشؤون السكانية- 
املعلومات البحرية- 
إدارة العناوين- 
االتصاالت - 
التخطيط الحرضي- 

إن قوة اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية الذي تقدمه هذه الوثيقة، تكمن   
يف كونه يدعم أيضاً مدى أوسع بكثري بحيث يشمل املجاالت التطبيقية والتحديات 

االجتماعية، ومنها عىل سبيل املثال:

السياحة - 
الصحة والتعليم- 
التنمية االقتصادية- 
التنمية الصناعية- 

نقل الطاقة- 
االندماج االجتماعي- 
املاء والطاقة واملواد الغذائية- 
املدن الذكية - 

إن القوة يف اإلطار 
املتكامل للمعلومات 
اجليومكانية تكمن يف 

كونه يدعم جماالت 
واسعة من التطبيقات 

واالحتياجات االجتامعية.



8

اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية

اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية

املوصلت الذكية- 
إرشاك املواطن- 

إدارة املخاطر- 
استقصاء الجريمة- 

لذلك نؤكد بأن املعلومات الجيومكانية هي البنية التحتية األساسية التي تقوم   
عليها جميع هذه التطبيقات. 

التي  اآللية  تمثل  الجيومكانية«  للمعلومات  املتكامل  »اإلطار  الوثيقة  وهذه   
تحتاج إليها الدول للعمل، وهي مصممة بحيث يواكبها الجميع.
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دعوة للتغيري
يف  أسهمت  التي  الكربى  العوامل  كأحد  الجيومكانية  املعلومات  برزت  لقد   
إحداث التحول االقتصادي، والحكومة اإللكرتونية، والخدمات اإللكرتونية والتجارة 

اإللكرتونية يف عدة دول. 

ومع ذلك ال يزال هناك قصور كبري يف الفهم والوعي بالدور الحاسم والتكاميل   
للمعلومات الجيومكانية وما يتعلق بها من معماريات التمكني مثل البنيات التحتية 

الوطنية للبيانات املكانية )NSDIs( من حيث إسهامها يف التنمية الوطنية. 

صنع  مستوى  عىل  خاص  بشكل  ويتجىل  الوعي  عدم  من  النوع  هذا  ويشيع   
السياسات و اتخاذ القرار بالدول النامية، وتحتاج السياسات الوطنية والطاقات 
تتاح  حتى  والقوة  التناغم  من  أفضل  مستوى  عىل  تكون  أن  إىل  الفنية  والقدرات 
املعلومات  لبيئة  ايجاد نظام وطني  النمو واملساهمة يف  الفرصة يف  الدول  لجميع 

الجيومكانية نابض بالحيوية. 

ومن الواضح بأنه عىل مستوى الحكومات، هناك اعرتاف بالحاجة إىل مزيد من   
التعاون املؤسيس، والتشغيل املشرتك، والتكامل عرب مختلف بيانات نظم املعلومات 
املتعلقة منها  الوطني، وعىل وجه الخصوص تلك  القائمة عىل املستوى  واملنصات 
باإلحصاءات البرشية واملكانية، والجوانب اإلدارية، والبيئية، ورصد أحوال كوكب 

األرض، وخلفه. 

ولكن لألسف فأنه حتى اآلن يف كثري من الدول ال تزال سياسات إدارة البيانات   
املجال  هذا  يف  التحليلية  والقدرات  وتكاملها  بها  الخاصة  واملمارسات  األساسية، 
محدودة، وذلك يمثل تحدياً ال يستهان به يف الدول النامية، إضافة إىل أن الطريق 
عن  بمعزل  تعمل  كيانات  يف  الجيومكانية  املعلومات  جمع  بها  تم  التي  القديمة 
وتصنيفات  وصيغ  ملعايري  وانتهاج  للمعلومات،  تكرار  عنها  نتج  البعض  بعضها 
مختلفة، مما أدى إىل حدوث مشاكل يف تحقيق التجانس بني البيانات واملحافظة 

عليها وتكاملها. 

إن أجندة العام 2030 للتنمية املستدامة، وإطار »سانداي« للحد من أخطار   
الكوارث 2015-2030 ومسار وسائل العمل املتسارعة للدول الجزرية الصغرية 
النامية، كلها تدعو رصاحة إىل اتخاذ قرارات منسقة عاملياً يف مناهج العمل وطرق 
توظيف  إىل  حاجة  هناك  أن  كما  وتكاملها،  الجديدة  البيانات  جمع  يف  التعامل 
املعلومات الجيومكانية للتنمية املستدامة والحد من أخطار الكوارث وتقوية توفر 

منصات البيانات الجيومكانية وامكانية الوصول إليها.

هناك حاجة إىل مزيد 
من التعاون املؤسيس، 
والتنسيق، والتشغيل 

املشرتك، والتكامل عرب 
خمتلف بيانات نظم 

املعلومات واملنصات 
القائمة عىل املستوى 

الوطني.
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أن  تـحتاج  األعضاء  الدول  فإن  للعمل  الدعوة  لنداء  االستجابة  ولغرض   
بما  الجيومكانية  املعلومات  إدارة  مع  تعاملها  مناهج  وتحدث  وتقوي  تطور 
والبنية  البيانات  وتكامل  والحوكمة،  القانونية،  والوثائق  السياسات،  يشمل 
باملعلومات  املتعلقة  للجوانب  والتعاون  واالستخدام  واالبتكار،  والتوعية،  التحتية، 
الخدمات  الطاقات والقدرات، ونظم تقديم  الحال عىل  الجيومكانية. وينطبق هذا 
املتمركزة حول املواطن و سهولة استعمالها يف كل من املؤسسات والبنيات التحتية، 
جميع  عىل  الفوائد  ويحقق  املرجوة  بالنتائج  سيأتي  االستثمار  أن  لضمان  وذلك 
املستويات. ونلحظ أنه يف معظم الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط ال يوجد 
أو  الحكومات من تحديد كيفية تنفيذ هذه االحتياجات  يمكن  إطار مقبول دولياً 

كيفية دمج املعلومات الجيومكانية يف اسرتاتيجيات وأجندة التنمية الوطنية. 

لجنة  املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  أنشأ  فقد  الغرض  ولهذا   
خرباء األمم املتحدة إلدارة املعلومات الجيومكانية العاملية يف العام 2011م بهدف 
اتخاذ خطوات هامة لتقوية التعاون الدويل يف إدارة املعلومات الجيومكانية العاملية. 
إنتاج  اتخاذ قرارات مشرتكة ووضع توجيهات بشأن  اللجنة بمسئولية  وتضطلع 
وتطبيق، واستخدام املعلومات الجيومكانية ضمن أطر سياسات وطنية واقليمية 

وعاملية.

كما أن اللجنة تمثل ملتقي للدول األعضاء لتطوير وتقوية إدارتها للمعلومات   
الوطنية الجيومكانية وقدرات وطاقات النظم املستخدمة لديها. 

التعاون عىل رؤية  الدويل عىل  املتحدة والبنك  األمم  اتفقت  العام 2017م  ويف   
املعلومات  قدرات  وتقوية  إنشاء  خلل  من  واالزدهار  النمو  تشجع  مشرتكة 
متكامل  إطار  وضع  هو  ذلك  وراء  من  الهدف  وكان  وتطويرها.  الجيومكانية 
للمعلومات الجيومكانية يمكن للدول استخدامه يف تطوير وتحسني إدارة املعلومات 

الجيومكانية الخاصة بها.

إن هذا اإلطار، إذا ما نفذ عىل املستوى الوطني من شأنه أن يساعد الدول عىل   
مواطنيها،  إىل  املقدمة  الخدمات  وتحسني  اإللكرتونية،  االقتصاديات  نحو  التوجه 
وبناء القدرات اللزمة الستخدام التقنية الجيومكانية، وتحسني عمليات اتخاذ القرار 
الرقمي،  التحول  لتحقيق  عملية  واتخاذ خطوات  املعلومات،  املبني عىل  الحكومي 
االسرتاتيجيات  أولويات  تنفيذ  يف  الجيومكانية  الرقمية  الفجوة  ردم  عىل  والقدرة 

الوطنية وأجندة العام 2030 للتنمية املستدامة.

وللستجابة »لنداء 
التوجه نحو العمل«، 

اتفقت جلنة خرباء األمم 
املتحدة إلدارة املعلومات 

اجليومكانية العاملية 
والبنك الدويل 

عىل التعاون عىل رؤية 
مشرتكة لتطوير النمو 
واالزدهار من خلل 

تقوية إدارة املعلومات 
اجليومكانية.
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الشـكل )1(: يوضـح األجـزاء الثلثـة التي 
يتكـون منهـا اإلطـار املتكامـل للمعلومـات 

الجيومكانيـة.

اإلطار االستراتیجي الشامل

دلیل التنفیذ

خطط العمل االقلیمیة

لماذا؟

ماذا؟

كیف، متى، من؟

الجزء (۱)

الجزء (۲)

الجزء (۳)

نیة
مكا

یو
لج

ت ا
وما

معل
 لل

مل
تكا

الم
ار 

إلط
ا

فیذ
لتن

ي ل
طن

الو
ل 

دلی
ال

ونھ
ا د

وم
ي 

طن
الو

ى 
تو

مس
ال

هيكلة الوثيقة
كما يظهر يف الشكل )1( فإن اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية يتكون   

من ثلثة أجزاء باعتبارها وثائق مستقلة ولكنها مرتابطة فيما بينها.

مبني  تطلعي  إطار  عن  عبارة  وهو  الشامل  االسرتاتيجي  اإلطار   :)1( الجزء 
عىل االحتياجات والظروف الوطنية لكل بلد، ويقدم الرسائل االسرتاتيجية الشاملة، 
ويوفر إطاراً وطنياً أكثر اتساعاً وأكثر تكاملً ويركز بشكل خاص عىل السياسات، 
السياق  املذكور  اإلطار  ويهيئ  الجيومكانية.  املعلومات  وعنارص  النظر  ووجهات 
من  حاسماً  عنرصاً  الجيومكانية  البيانات  إدارة  تعترب  ملاذا  التايل:  السؤال  لطرح 
 )7( سبع  عىل  باشتماله  وذلك  الوطنية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عنارص 
مبادئ أساسية داعمة، وثمانية )8( أهداف وتسع )9( مسارات اسرتاتيجية تؤسس 
ملنهج معالجة وطني يأخذ يف االعتبار اختلف ظروف كل بلد وأولوياته ونظرته. 
لذلك فإن اإلطار االسرتاتيجي الشامل معد لرشيحة واسعة من الرشكاء وأصحاب 
السياسات  صناع  من  األعىل  املستوى  األول  املقام  يف  هؤالء  ويشمل   - املصلحة 
عىل  وخارجها  الحكومية  املنظومة  يف  واملنظمات  واملؤسسات  القرارات،  ومتخذي 

السواء. 

 الجزء)2( دليل التنفيذ وهو عبارة عن وثيقة مفصلة تدور حول السؤال »ماذا؟«، 
املسارات  من  واحد  كل  يف  وللتوسع  اإلطار.  لتطبيق  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات 
االسرتاتيجية التسعة، يشتمل الدليل عىل مجموعة أدلة مرجعية، وممارسات جيدة، 
ومبادئ محددة لكل واحد من املسارات االسرتاتيجية بما فيها تلك التي نتجت عن 
لفريق خرباء  التابعة  العمل  الخرباء ومجموعات  الفرعية، ولجنة  اللجان  عمل كل 
تزويد  هو  الدليل  هذا  من  والهدف  الجيومكانية.  املعلومات  إلدارة  املتحدة  األمم 
الحكومات بدليل إلنشاء إطار وطني متكامل للمعلومات الجيومكانية للدول املعنية 

بحيث يصبح التحول االنتقايل ممكناً و واضحاً ومستداماً.

وأدلة  نماذج  الجزء  هذا  يوفر  الدول  مستوى  عىل  العمل  خطط  الجزء)3( 
توجيهية لتفعيل اإلطار عىل املستويني الوطني واملحيل. إن هذه الوثيقة التي تحاول 
اإلجابة عىل أسئلة » كيف ومتى ومن« ستساعد الدول يف إعداد وتنفيذ خطط عملها 
بلد  لكل  الداخلية  وامللبسات  الظروف  اعتبارها  يف  آخذة  االقليمي  املستوى  عىل 
وأولوياته. وعىل خطط العمل الوطنية لكل دولة أن تحتوي عىل عنارص مثل التأثري 
االستثمار  احتياجات  وتحديد  وقيمتها،  الجيومكانية  املعلومات  لنظم  االقتصادي 
واملتوسط  القصري،  املدي  عىل  تحديدها  يتم  ألعمال  املتسلسل  والتنفيذ  وأولوياته، 

ومصادر التمويل املحتملة.
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بخطط  للتعريف  الجيومكانية،  للمعلومات  املتكامل  اإلطار  استخدام  يمكن   
كيفية  عىل  الضوء  يلقي  ألنه  وذلك   .)2 )شكل  فيها  واملساهمة  الوطنية  التنمية 
اإلفادة من املعلومات الجيومكانية ذات العلقة يف سياق استغلل التقنيات املتوفرة 
التي يمكن الوصول إليها لدعم الدول واملناطق النامية لتمكينها من إنشاء وتعزيز 
التي  املناسبة  الجيومكانية من خلل استخدام اإلطار، والطرق، واملعايري  قدرتها 

يمكن تجربتها، واستنساخها وإيصالها داخل أو عرب الدول واملناطق.

من املناسب واملهم أن نعرف أن اإلطار يقدم منهجاً مستقبلياً ينحو إىل االبتكار   
والتجديد ويوفر بيئة فاعلة تمكن الحكومات الوطنية من تنسيق وتطوير، وتقوية 
لصياغة  الجيومكانية  للمعلومات  والفعال  املؤثر  والتشارك  االستخدام  وتفعيل 
لجميع  مشرتكة  لرؤية  يؤسس  أنه  كما  واالبتكار.  القرارات  وصنع  السياسات 
واقع،  إىل  الرؤية  ل  تحوِّ التي  املقاصد  عن  اإلطار  يعرب  كما  الحكومية،  املؤسسات 
والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق تلك املقاصد واملخرجات والفوائد اللزمة لدعم 

التنمية الوطنية.

واستعراض  رؤية  من  واملجتمع  املواطنني  تمكن  آلية  اإلطار  يؤمن  كذلك   
واكتساب معلومات دقيقة معربه عن بلدهم ومجتمعهم من مختلف املنظمات أو 
املؤسسات؛ كما تقوم اآللية التي يقدمها اإلطار بتقليص املعاناة التي كان يتكبدها 

املستخدم يف سبيل تحديد واستعمال بيانات كانت يف املايض غري متكاملة.

وتعترب مشاركة املجتمع جزءاً ال يتجزأ من اإلطار. فاملعرفة املحلية إضافة إىل   
الطبيعية  لبيئاتنا  فهمنا  من  تعزز  الحكومية  املعلومات  العلمية ومصادر  املناهج 

والعمرانية.

يتمتع اإلطار بإمكانية 
تتيح له القيام بالتنسيق 

والتطوير وتقوية 
وترقية املشاركة الفعالة 

للمعلومات اجلغرافية 
املكانية لصياغة 

السياسات وصنع 
القرارات وجلب األفكار 

اجلديدة.
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الرؤية
االستخدام الفعال للمعلومات الجيومكانية من قبل جميع الدول بما يمكِّنها من قياس ومراقبة وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة يف 

مسرية يواكبها الجميع.

الرسالة
تفعيل ودعم االبتكار وتوفري القيادة والتنسيق واملعايري اللزمة للوصول إىل معلومات جيومكانية يمكن اإلفادة منها إليجاد حلول مستدامة لتطوير التنمية 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

املحركات االسرتاتيجية
أجندة التنمية الوطنية • األولويات الوطنية االسرتاتيجية • برنامج التحول الوطني • تطلعات املجتمع • االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف • تحويل 
عاملنا: أجندة العام 2030 للتنمية املستدامة • األجندة الحرضية الجديدة • إطار سنداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030 • أجندة أديس أبابا 

للعمل • ووسائل العمل املتسارعة للدول القائمة عىل الجزر الصغرية )أي مسار ساموا( • ومعاهدة األمم املتحدة اإلطارية للتغري املناخي ) اتفاقية باريس( 
• مؤتمر األمم املتحدة للمحيطات: دعوة للعمل.

املبادي األساسية
التمكني 

االسرتاتيجي
شفافة وخاضعة 

للمحاسبة
موثوقة، ويمكن 
الوصول إليها 

وسهلة االستعمال

مستدامة وعالية حل تكاميلاملشاركة والتعاون
القيمة

القيادة وااللتزام

األهداف
اإلدارة الفعالة للمعلومات 

الجيومكانية

برامج تعليمية وتدريبية مستدامة

زيادة الطاقات والقدرات ونقل 
املعرفة

التعاون الدويل واالستفادة القصوى 
من الرشاكات

نظم وخدمات معلومات جيومكانية 
متكاملة

تعزيز املشاركة وااللتزام والتواصل 
عىل املستوى الوطني

العائد االقتصادي للستثمار

إثراء القيمة االجتماعية والفوائد 
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الرؤية والرسالة
للمعلومات  املتكامل  لإلطار  الشامل  الهدف  والرسالة  الرؤية  عبارات  تحدد   
الجيومكانية للجهات ذات العلقة. فعبارة الرؤية تصف حالة مستقبلية تستخدم 
فيها املعلومات الجيومكانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة؛ 
تحقيق  من  الحكومات  سيمكن  الذي  العمل  إىل  دعوة  الرسالة  عبارة  تمثل  فيما 

الرؤية عىل أرض الواقع.

الرؤية
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تحقيق  عىل  الحكومات  قدرة  تربز  الرؤية   
والنظم  الجيومكانية،  للمعلومات  الفعال  االستخدام  املستدامة من خلل  والبيئية 
لذا  األدلة.  الوطنية واملحلية لوضع سياسات واتخاذ قرارات مبنية عىل  والقدرات 
فإن عبارة الرؤية هي إعلن مسترشف للمستقبل وافصاح طموح عن الغاية من 

وجود االطار. 

التخطيط لتحقيق مخرجات أفضل ألجيال  الدول عن  والرؤية تبني مسئولية   
املستقبل والطموح املشرتك بأن ننطلق للتنمية يف مسرية يواكبها الجميع.

أضف إىل ذلك أن الرؤية توضح أن التطبيقات املثىل للمقاصد الوطنية للتنمية   
املعلومات  دمج  عىل  تعمل  وأطر  اسرتاتيجيات  باستخدام  تكون  إنما  املستدامة 

الجيومكانية يف مجمل الخطط الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

الرسالة
الرسالة تبني أن الدول يجب أن تقوم بتفعيل ودعم اللزم من االبتكار، والقيادة،   
للمعلومات  والتنسيق واملعايري من أجل تطوير وتقوية وتكامل وغرس سياسات 
يف  بها  الخاصة  والقدرات  والخدمات  واألدوات،  والنظم،  والبيانات،  الجيومكانية، 

صلب السياسات واالسرتاتيجيات والرتتيبات اإلنمائية لكل بلد.

والرسالة مصممة لتحفيز العمل باتجاه ردم الفجوة الرقمية؛ وإليجاد حلول   
التغيري  إحداث  يف  والتأثري  والبيئية؛  واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  مستدامة 
الوطنية  والظروف  لألولويات  وفقاً  املواطنني  لجميع  الشامل  التحويل  االجتماعي 

الخاصة بكل بلد.

الرؤية
االستخدام الفعال 

للمعلومات اجليومكانية 
من قبل مجيع الدول بام 

نها من قياس التنمية  يمكِّ
االجتامعية واالقتصادية 
والبيئية بصورة فعلية يف 

مسرية يواكبها اجلميع.

الرسالة
إشاعة ومساندة مبدأ 

ابتكار األفكار اجلديدة 
وهتيئة روح القيادة 
والتنسيق واملعايري 

اللزمة لتأمني معلومات 
جيومكانية يمكن تفعليها 

إلجياد حلول قابلة 
للستدامة لعملية التنمية 

االجتامعية واالقتصادية 
والبيئية.
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تعكس هذه األهداف 
الثامنية احلالة املستقبلية 
التي تكون فيها الدول 
املعنية مالكة للقدرات 

واملهارات اللزمة لتنظيم 
وإدارة ورعاية وتفعيل 
املعلومات اجليومكانية 

لرتقية قدرات وصنع 
وتوجيه السياسات 

احلكومية وآلية صنع 
القرارات.

األهداف
من أجل تحقيق الرؤية الشاملة فإن اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية   

حدد ثمانية )8( أهداف.

لذلك فإن اإلنجاز املتدرج لهذه األهداف سينقل الدول املعنية إىل حالة مستقبلية   
وتفعيل  ورعاية  وإدارة  لتنظيم  اللزمة  واملهارات  للقدرات  مالكة  فيها  تكون 
السياسات  بصنع  الخاصة  بالقدرات  االرتقاء  سبيل  يف  الجيومكانية  املعلومات 
والقرارات الحكومية، ولردم الفجوة الرقمية، وللتأثري يف إحداث التغيري االجتماعي 
ولضمان  االجتماعي،  والتطور  االقتصادي  االزدهار  ولتحقيق  الشامل،  التحويل 

اإلدارة الفعالة للبيئة. وتلك األهداف الثمانية هي:

الهدف رقم )1(: اإلدارة الفعالة للمعلومات الجيومكانية
تمكني حوكمة املعلومات الجيومكانية، والسياسات والرتتيبات املؤسسية التي   
والرتتيبات  املتطلبات  وتستوعب  الجيومكانية،  للمعلومات  الفعالة  اإلدارة  تضمن 
الفردية للمنظمات واملؤسسات التي تنسجم مع أطر السياسات العاملية والوطنية.

الهدف رقم )2(: زيادة الطاقات والقدرات ونقل املعرفة 
الجيومكانية،  املعلومات  استخدام  وفائدة  بقيمة  الوعي  لزيادة  آليات  إنشاء   
وتفعيل الطاقات والقدرات، وبناء عقليات إبداعية يف القطاعات الحكومية، وقطاع 
وذات  املجتمع  وقطاعات  الخاص  والقطاع  األكاديمية،  واملؤسسات  الصناعة، 

إمكانيات واسعة. 

الهدف رقم )3(: نظم وخدمات معلومات جيومكانية متكاملة
أن املعلومات الجيومكانية شاملة معلومات املجتمع، يتم تكاملها عرب القطاع   
الحكومي واالستفادة منها لوضع سياسات وصنع قرارات اعتماًد عىل قواعد مبنية 

عىل األدلة.

الهدف رقم )4(: العائد االقتصادي لالستثمار
اإلدارية  املمارسات  أفضل  باتباع  للستثمار  االقتصادي  العائد  تحقيق   

وباالستغلل األمثل واإلبداعي للمعلومات الجيومكانية املتكاملة.

الهدف رقم )5(: الربامج املستدامة للتوعية والتدريب 
إنشاء برامج التوعية والتدريب لتحقيق النمو يف أعداد املتخصصني يف مجاالت   
تطوير  إىل  إضافة  الجيومكانية،  املعلومات  وتقنيات  البيانات،  وعلم  الجغرافيا، 
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املهارات التخصصية ذات الصلة بالنظم املالية الجيومكانية، والسياسات والقوانني، 
وإدارة املشاريع. 

الهدف رقم )6(: رفع مستوى التعاون والرشاكات الدولية 
رفع مستوى التعاون والرشاكات الدولية من خلل أتباع أساليب ترعى إدارة   

وتبادل املعلومات الجيومكانية دعماً ملصالح التنمية الوطنية. 

الهدف رقم )7(: تعزيز التواصل املشاركة الوطنية 
التزام كافة الجهات ذات العلقة، وعىل وجه الخصوص املستويات العليا من   
صناع القرار وقادة األعمال، بأهمية قيمة املعلومات الجيومكانية املتكاملة يف عملية 

صنع القرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية.

الهدف رقم )8(: إثراء القيمة والفائدة االجتماعية 
إثراء التنمية االجتماعية واالقتصادية، واالستدامة البيئية يتم من خلل الزيادة   

يف مستويات استخدام املنتجات والخدمات للمعلومات الجيومكانية املتكاملة.

ويتمثل أحد األهداف 
الرئيسية يف تفعيل التعاون 

الدويل وإقامة الرشاكات 
الدولية من أجل دعم 

مصالح التنمية الوطنية 
وبناء القدرات.
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األمهية
والجودة  الرتابط  بأن  به  ومعرتف  متنامي  إجماع  هناك  أن  من  األهمية  تنبع   
العالية والتوفر يف التوقيت املناسب للمعلومات الجيومكانية وعمليات تحليلها يمثل 
البيانات،  وتعدد  زيادة  وإن  الجيدة.  السياسات  صنع  رشوط  من  مسبقاً  رشطاً 
واالتصاالت،  الرقمية  التقنيات  عىل  استجدت  التي  الحديثة  بالتطورات  مقرونة 
كانت شاهداً عىل بروز املعلومات الجيومكانية كعنرص من أكرب العنارص املساهمة 
التحديات  من  كثري  مع  التعامل  يف  أفضل  واستجابة  للسياسات،  أمثل  يف صياغة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تواجه املواطنني واملجتمعات والدول. ويتجىل 
هذا األمر بصفة خاصة حني ننظر إىل القدرة عىل تكامل املعلومات الكمية والنوعية 
إىل  املعلومات  هذه  وتقديم  مختلفة  صناعية  قطاعات  وعرب  متعددة  منصات  عرب 

صناع القرار بصيغ مبتكرة مفيدة.

وعىل العكس من ذلك يكون الحال مع عدم وجود القدر الكايف من املعلومات   
الجيومكانية املوثوقة والعالية الجودة يف التوقيت املناسب، الذي يؤدي إىل البطء يف 
اتخاذ القرار و/أو تدني مستوى جودته؛ بل وإىل عدم صدور القرار أصلً يف بعض 
األحيان. كما أنه يحد من كفاءة وفعالية توزيع السلع والخدمات، ويعرقل النمو 
االقتصادي، و يقلص فرص التقدم، ويؤدي إىل تراجع مستويات وسبل املعيشة، 

السيما يف الحاالت التي يكون فيها التخطيط الذي يفي بالغرض ناقصاً.

إدراكاً بأن للمعلومات الجيومكانية قيمة اجتماعية واقتصادية كربى. فإن كلً   
من املواطنني، واملجتمعات، واملؤسسات األكاديمية، وقطاعات األعمال، والحكومات 
األحيان  من  كثرياً  ويف  يومي،  بشكل  يستفيدون  العلقة  ذات  الجهات  من  وكثري 
وما  الجيومكانية  املعلومات  استخدام  من  منهم،  إدراك  أو  علم  بغري  ذلك  يكون 
للستخدام  انتشاراً  األوجه  أكثر  املوقع. ومن  املبنية عىل  الخدمات  من  بها  يتصل 
اليومي للمعلومات الجيومكانية يف حياة الناس أن نرى ببساطة ونعرف أين نحن 
عىل شاشات أجهزة الهاتف الجوال، وكذا االنتقال من موقع إىل آخر. كما أن معرفة 
موقع الطريق، واسم الطريق، وحجم كثافة املرور عليه، يساعد يف نطاق واسع من 
التطبيقات املختلفة مثل تطبيقات التنقل بني األماكن، وصيانة الطرق، والتبليغ عن 
الحوادث وتطبيقات معرفة أمكانيات التنمية االقتصادية. وتصبح معالم الطريق، 
رابطاً اسرتاتيجياً عندما تظهر علقتها بالعناوين الربيدية التي تستخدم يف توصيل 
الرسائل الربيدية إىل عناوين السكن أو العناوين التجارية، أو تشكل حداً لوحدة 
واملوارد  املرافق  لتخطيط  املجتمع  يستخدمها  احصائية  ببيانات  ترتبط  إدارية 
الصحية اللزمة، ونسب حضور التلميذ يف املدارس ورسم حدود مناطق املدارس 

للمعلومات اجليومكانية 
قيمة اجتامعية واقتصادية 

كربى . فإن كًل من 
املواطنني، واملجتمعات، 
واملؤسسات األكاديمية، 

وقطاعات األعامل، 
واحلكومات وكثري 

من الرشكاء وغريهم 
يستفيدون منها بشكل 

يومي.
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أو مسارات حافلت نقل الطلب.

بالتعامل  الطوارئ حينما يتعلق األمر  الجوانب لتشمل خدمات  وتتوسع هذه   
مع حادث أو كارثة يف الوقت املناسب- مثل انقاذ الحياة واملمتلكات. ويرجع ذلك 
الفئات  مثل  السكانية  الخصائص  توضح  الجيومكانية  املعلومات  أن  حقيقة  إىل 
العمرية املختلفة، وأعداد كبار السن من املواطنني، وأصحاب اإلعاقة، وتربط هذه 
املعلومات باألحوال الجوية القائمة وتوقعات الطقس. فتوقعات الطقس تساعد يف 
توقع اآلثار املحتملة للفيضانات عىل املناطق الصغرية والتجمعات الكبرية، وتحديد 

من يكون عرضه لألخطار – بما يف ذلك أصحاب اإلعاقة وكبار السن. 

وتشكل شبكة الكهرباء جزاًء بالغ األهمية يف البنية التحتية ألي دولة. وتمثل   
الكهربائية،  الشبكة  موقع  إظهار  يف  األهمية  بالغ  عنرصاً  الجيومكانية  املعلومات 
والحاجة إىل زيادة تمديدات الشبكة وتوسيعها وعمليات إدارة الخدمة املقدمة إىل 
يمكن  كذلك  الكهربائي.  التيار  انقطاع  مواقع  تحديد  ذلك  يف  بما  الشبكة،  عملء 
للمعلومات الجيومكانية أن تكون عاملً حيوياً يف إظهار حدود التغطية العريضة 
وأهميتها  االتصاالت،  من خدمة  األخرى  واألشكال  االنرتنت  لخدمة شبكة  النطاق 
قليلة  أمثلة  مجرد  وهذه  الخدمات.  هذه  تقديم  لتطوير  التخطيط  يف  املساعدة  يف 
للداللة عىل الكيفية التي تشكل بها املعلومات الجيومكانية جزءاً من األساس الذي 
تقوم عليه األشكال األخرى من البنية التحتية الحيوية للدولة أو االقليم أو الحكومة 
املحلية. إضافة إىل ذلك فأن انتشار تقنية املعلومات واالتصاالت والرتابط بني دول 
العالم يبرشان بتأثري مستقبيل كبري يزيد من رسعة تقدم املجتمع االنساني باتجاه 

ردم الفجوة الرقمية، وتنمية مجتمعات املعرفة، وتفعيل االبتكار العلمي والتقني.
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الفوائد
الفوائد االجتماعية

أن معظم التحسينات التي يتم إدخالها عىل األنشطة الحكومية لها تأثري مبارش   
التعليم،  وفرص  الصحية،  املنشآت  توفري  فمثلً  للمواطنني.  املعيشية  الحياة  عىل 
واملياه النقية وخدمات الرصف الصحي تؤدي إىل رفع مستوى الرفاه االجتماعي 
للمواطنني. وإذا تكاملت املعلومات الجيومكانية الجيدة مع التخطيط، واإلحصاء 
لذات  ويمكن  فعالة.  بصورة  املوارد  توزيع  تيرس  الصحية  والبيانات  السكاني، 
املنهج أن يسهل عملية التخطيط الحرضي املتكامل الذي يدمج التعليم، التوظيف، 
والصحة والتعايف. وينطبق نفس اليشء عىل مسألة املساواة بني الجنسني، الناتجة 
عن سلسلة من الخطوات مثل تحسني خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتأمني 
حق امتلك األرض والترصف فيها وحق االستفادة من خدمات النقل والتوظيف 
املعلومات  بواسطة  أفضل  بصورة  لها  التمكني  يمكن  التي  األشياء  من  وجميعها 
الجيومكانية. بما أن زيادة قدرة املواطنني عىل التواصل مع تعاظم الوظيفة التي 
تضطلع بها املعلومات الجيومكانية تلعب دور كبري يف تطبيقات الهواتف الذكية 
للمعلومات  العالية  الجودة  عىل  صناعياً  الطلب  تزايد  إىل  يؤدي  سوف  ذلك  فأن 
الجيومكانية، ويف نفس الوقت إىل تصاعد تطلعات املواطنني إىل خدمات الحكومة 

الرقمية. 

الفوائد االقتصادية 
األعمال  تلك  كانت  سواء  الناجحة،  التجارية  األعمال  عىل  تعتمد  االقتصادات   
كبرية أو صغرية. وتستخدم املعلومات الجيومكانية عرب القطاعات املختلفة، بدءاً 
بالتسويق، مروراً باإلسناد اللوجستي إىل التأمني، واملرافق واالتصاالت. وتستخدم 
البنوك املعلومات الجيومكانية لكشف التزوير كما تستخدمها الحكومات لتحسني 
للخدمات  العاملية  االقتصادية  القيمة  أن  إىل  التقديرات  الرضائب. وتشري  تحصيل 
مستوى  عىل  اإلجمايل  املحيل  الناتج  حجم  من   ٪0.2 حدود  يف  هي  الجيومكانية 
العالم1. غري أنه ليس من السهل استقراء هذه الدراسات بوضع الدول بعضها جنباً 
إىل جنب. ونظراً للختلف والتفاوت يف الرتكيز عىل قطاع دون آخر واالختلف يف 

احتياجات األعمال التجارية فقد تقل الفوائد أو تكثر. 

عىل  متوفر  الشبكة(  )عىل  الجغرافية،  للخدمات  االقتصادي  األثر  هو  ما  )2013م(  أوكزيرا   1

الرابط -

https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/03/What-is-the-economic-
impact-of-Geo-services_1-1.pdf تم الدخول عليه يف شهر يوليو 2018م

وتشري التقديرات إىل أن 
القيمة االقتصادية العاملية 

للخدمات اجليومكانية 
هي يف حدود %0.2 

من حجم الناتج املحيل 
اإلمجايل العاملي )1(.
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الفوائد البيئية 
والبحريات،  املياه  مصادر  خاص  وبشكل  للبيئة،  املستدامة  اإلدارة  تعتمد   
عىل  الغلل،  إنتاج  وتوقعات  الوطنية،  واملحميات  الساحلية،  واملناطق  والغابات، 
املعلومات الجيومكانية. وتعترب إدارة تأثري التغري املناخي وندرة املوارد من دوافع 
االهتمام باملعلومات الجيومكانية وغالباً ما يجعل ذلك االستشعار عن بعد باستخدام 
األقمار الصناعية يف الصدارة. وتوفر املعلومات الجيومكانية أفضل قياس للوضع 
الراهن، ومراقبة التغري، والتخطيط إلجراءات الحد من الخسائر، واتخاذ القرارات 
للدول  خاصة  بصفة  مهم  وهذا  االجراءات.  تلك  تنفيذ  ثم  ومن  أدلة،  عىل  املبنية 
للتغريُّ  عرضة  األكثر  األخرى  الدول  من  وغريها  صغرية  جزر  من  املكونة  النامية 

املناخي والكوارث الطبيعية.
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الدوافع املحركة للتغيري
الفوائد كدافع أسايس للتغيري

من السهل قياس كثري من الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية، لذا، ومن   
خلل إظهار هذه الفوائد للعائد اإليجابي للستثمار، فإنها تساعد يف بلورة مرشوع 
عمل مقنع. ولكن هناك دوافع أخرى ال بد للحكومات من النظر يف أمرها نعرض 

لها فيما ييل:

املواءمة االسرتاتيجية مع األجندة العاملية
من  كثري  يف  يشكل  معها  واملواءمة  للتنمية  العاملية  األجندة  يف  االسهام  إن   
األحيان دافعاً للحفاظ عىل معلومات جيومكانية عالية الجودة لتوجيه السياسات 
الحكومية بصورة أفضل واظهار تقدم الدولة أمام العالم. ويف الوقت الراهن يمكن 
للحد  سانداي  وإطار  املستدامة،  للتنمية   2030 العام  أجندة  من  كلً  بأن  القول 
تمثل  وغريها  الجديدة  الحرضية  واألجندة  باريس  واتفاقية  الكوارث،  خطر  من 
محركات عاملية، مع ما توفره املعلومات الجيومكانية من تقييم وقياس ومراقبة ملا 
يتم إنجازه من تقدم، إضافًة إىل دعمها تحقيق األهداف. إن أجندة العام 2063، 
املستقبل الذي نريده لقارة أفريقيا هو دافع إقليمي. وكذلك تعترب البنية التحتية 
للمعلومات املكانية يف أوروبا )INSPIRE(، والترشيعات املساندة لها، دافعاً خاصاً 
بالدول األوروبية. وهذه األطر املذكورة هي أطر تستجيب لكل من األجندة العاملية 

واألجندة اإلقليمية.

تطلعات املجتمع
التقنية  عالم  يف  يحدث  الذي  التقدم  مع  وطموحاته  املجتمع  تطلعات  تتطور   
وزيادة عدد من يجيدون التعامل مع الحاسب اآليل. كما أن الحكومات تقر برضورة 
إنتاج  إىل  رضورة  يولد  وهذا  املجتمع.  أوساط  يف  السائدة  باالحتياجات  الوعي 
معلومات جيومكانية محدثة ومواكبة للواقع بطريقة تمكن من إعدادها يف شكل 
مرئي وادخالها يف أي مجال ويف أي زمان وعىل أي نوع من األجهزة اإللكرتونية. إن 
املواكبة املستمرة لتطلعات املجتمع والقدرة عىل تحسس االحتياجات ذات القيمة 
يهدف  اإلطار  وهذا  للحكومات.  األساسية  املسؤوليات  من  هما  األعىل  املجتمعية 

للتجاوب مع تطلعات املجتمع املذكورة.

التحول الحكومي 
للحكومات  بالنسبة  جوهرياً  عنرصاً  الجيومكانية  املعلومات  نظم  إدارة  تمثل   
التي تسري عىل خطى أجندة التحول. فهي التي تمكن من دمج البيانات املشرتكة، 

تعترب األجندة العاملية 
للتنمية دافًعا رئيسًيا 
للحفاظ عىل جودة 

البيانات اجليومكانية 
لتوجيه السياسة بصورة 

أفضل والداللة عىل تقدم 
األوطان عىل امتداد الكرة 

األرضية.
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وتحسني الشفافية وعملية اتخاذ القرار املبنية عىل األدلة. ومن خلل ذلك تحقق 
املعلومات  تمثل  الحكومات  من  ولكثري  الحكومات.  عىل  التكاليف  خفض  أيضاً 
والفرص  املفتوحة،  للبيانات  الحكومية  األجندة  يف  أساسياً  مكوناً  الجيومكانية 
الجاذبة، ويشمل ذلك نظم تقديم الخدمات الحكومية الفعالة والعالية الكفاءة التي 

يكون مدارها خدمة املواطن.

ردم الفجوة الرقمية
أجهزة  يف  واملتمثلة  الجيومكانية،  املعلومات  إدارة  وعمليات  لتقنيات  يمكن   
تطبيقات  خلل  من  الذكية  الهواتف  تطبيقات  إىل  الصناعية  األقمار  استشعار 
الخدمات السحابية الجيومكانية أن تقدم للحكومات والرشكات واملجتمعات فرصة 
لتحسني الكفاءة وتشجيع االبتكار. وهناك نوعان من النتائج املستقبلية: )أ( أن ترتك 
املؤسسات الوطنية يف الخلف وتصبح الحكومات هي املتفاعلة مع دوافع املنظمات 
غري الحكومية؛ أو )ب( يمكن للدول »أن تقفز« من فوق املؤسسات الناشئة األخرى 
باستخدام األساليب األكثر تقدًما وفعالية من حيث التكلفة لردم الفجوة الرقمية 

دون تأخري، وتقديم الفوائد مبكراً.

إن اإلقرار واالعرتاف 
بأمهية املعلومات 

اجليومكانية هو اخلطوة 
األوىل نحو التغلب عىل 

العوائق التي تعرتض 
التنفيذ ردم الفجوة 

الرقمية.
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عوائق النجاح
املعلومات  إىل  الحاجة  بحقيقة  اإلقرار  دون  تحول  شك  بل  عوائق  هناك   
الجيومكانية والفوائد املنتظرة منها، وبشكل خاص عند النظر إىل أن تلك الفوائد ال 
تتضح يف كثري من األحيان إال بعد فرتة طويلة من بدء االستثمار. مما يجعلها غري 
ملموسة أو عىل األقل يكون من الصعب اثبات قيمتها ودور املعلومات الجيومكانية 
يف تحقيق تلك النتائج. إن الرتدد يف االستثمار يف املعلومات الجيومكانية، وترتيب 
املعلومات  استخدام  ثقافة  وغياب  التغيري،  ومقاومة  املوارد،  توجيه  يف  األولويات 
الجيومكانية، كلها أمثلة عىل العوائق الكربى التي تقف يف طريق التقدم والنجاح. 
يف  إسهامها  وكيفية  أهميتها،  وأسباب  الجيومكانية،  املعلومات  ماهية  رشح  لكن 
اختصاص الحكومة أو املنظمة املعينة، ورؤيتها، وغاياتها، وأهدافها، هي الخطوة 

األوىل عىل طريق التقدم إىل األمام.

الحاجة إىل االستثمار. وينطوي  الجيومكانية يتبعه  املعلومات  اإلقرار بأهمية   
األمر عىل تكاليف وموارد الزمة يتم تخصيصها لتخطيط وتنفيذ قدرات جيومكانية 
ناجحة وفاعلة. ومن الرضورة إذن الحصول عىل تمويل إما عن طريق االستثمار 
أما عن حجم االستثمار املطلوب فإنه  الحكومي أو مصادر أخرى مثل املتربعني. 

يتحدد الحقاً حسب النطاق واملنهج املتبع.

أحد  تحديد  مثل  صغرية  بخطوة  البدء  اتباعها  يمكن  التي  املنهجيات  فمن   
األولويات الوطنية؛ أو التخطيط للتنفيذ الكامل. ويف كلتا الحالتني، يتحدد مستوى 
التمويل املطلوب وفقاً لطريقة العمل املقرتحة والنتائج املتوقعة بعد التنفيذ. ومن 
األهمية أن يؤخذ يف االعتبار املكان الذي تنمو فيه القدرات الوظيفية والفنية حتى 
ال تتعرقل الخطط بسبب استخدام منهجيات بائدة ال طائل من ورائها. فمثلً، منذ 
من  كميات ضخمة  ملعالجة  فيه  الوحيد  املتاح  الخيار  كان  بالطويلة،  ليست  فرتة 
البيانات الجيومكانية هو رشاء وتركيب واملحافظة عىل خوادم كبرية الحجم، مما 
نتج عنه تكاليف باهظة للمعدات والخربات الفنية والحيز املكاني، ولكن بدخول 
الحوسبة السحابية، توفرت لنا إمكانيات جديدة يتم من خللها تحويل املسؤوليات 
الداخلية إىل خدمات خارجية. فبدالً من االستمرار يف دفع تكاليف باهظة لرتقية 
يمكن  للبيانات،  العالية  السعات  ذات  التخزينية  املساحات  و  واألنظمة  العتاد 
للمؤسسات واملنظمات أن يدفعوا فقط ثمن الخدمة التي يستفيدون منها. ولكن 
وإدارة  بتوفري  املتعلقة  املعلومات  تقنية  تكاليف  أعباء  تحمل  من  يعفيها  ال  هذا 

خدمات مماثلة داخلياً عىل مستوى املؤسسة أو املنظمة.

للمعلومات  الفاعل  التخطيط  أمام  آخر محتملً  عائقاً  البرشية  املوارد  وتعترب   

يمكن اآلن التغلب عىل 
املوانع التي حتول دون 

ختزين كميات هائلة من 
البيانات مع دخول التقنية 
السحابية، التي وفرت لنا 
إمكانيات جديدة يتم من 

خلهلا حتويل املسؤوليات 
الداخلية إىل خدمات 

خارجية.
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والخدمات الجيومكانية وتنفيذها وصيانتها واملحافظة عليها. فاملعرفة بالجغرافيا 
وتقنية املعلومات الجيومكانية وإدارة البيانات هي من املهارات األساسية املطلوبة 
للنجاح. ويف الحاالت التي تضعف فيها هذه املهارات أو تنعدم، يمكن اللجوء إىل 
وتدريب  التعاقد،  طريق  عن  اللزمة  الخربات  مع  التوظيف  منها  أخرى  خيارات 
جهات  من  خارجية  مساعدات  عىل  الحصول  أو  األساسية  القدرات  عىل  الكوادر 
املؤهلة  الكوادر  املحافظة عىل  مطلب  أيضاً  التحديات  استشارية. ومن  أو  متربعة 
حيث أن اتباع الطرق الفنية للتقليل من استقالة الكوادر هو من األسباب املساعدة 
عىل ثبات الربنامج واستقراره. ومن الطرق الفنية للحفاظ عىل الكوادر إتاحة فرص 
تجاه  املسؤولية  حجم  وزيادة  كالحوافز،  واالمتيازات  املناسبة  والرواتب  التدريب 
الربنامج، والرتقيات وإتاحة فرص السفر بما يدعم الربنامج. ومن الخيارات أيضاً 
تتطلب  التي  تلك  سيما  ال  الوظائف  بعض  لتوفري  الخارجية  باملصادر  االستعانة 

مستوى عالياً من املهارات.

الجهة  سياسة  أو  و/  ثقافة  فيه  تنعكس  عائقاً  البيانات  يف  التشارك  ويعترب   
قيمته،  له  الجيومكانية  للمعلومات  نموذج  أو  مثال  وكل  املؤسسة.  أو  الحكومية 
تبادل  أو  بعضها،  إىل  البيانات  هذه  ضم  يتم  حني  أكرب  تكون  القيمة  هذه  ولكن 
استخدامها، أو مقارنتها، أو تكاملها، ويكون ذلك إما مع بيانات جيومكانية أخرى 
أو مع أنواع أخرى من البيانات مثل البيانات اإلحصائية ذات املرجعية الجيومكانية. 
باستخدام  تربط  أن  مثلً،  مدينة  كحدود  إدارية،  ملنطقة  يمكن  ذلك  عىل  وكمثال 
محددات جغرافية تتعلق بمستويات الفقر يف أوساط السكان )بيانات إحصائية(؛ 
ذاتها عىل  الناتجة عن ذلك ذات قيمة مرئية وواضحة بحد  التكاملية  فاملعلومات 
الخارطة، ولكن يمكن أيضاً مقارنتها مع مدن أخرى يف الدولة أو عرب اإلقليم الذي 
تنتمي إليه. والنتيجة هي وجود مؤرش معريف للتخطيط وصناعة القرار واملراقبة. 
وإذا كانت املؤسسة ال تسمح يف تعاملها بتداول البيانات الجيومكانية، فإن األمر 
تعطيل  أو  منع  إىل  يتعداه  بل  البيانات  استخدام  يف  التدني  مجرد  عند  يقف  لن 
االستخدامات املبتكرة ألنواع البيانات املختلفة يف شتى األغراض. لذلك فإن اتاحة 
البيانات وتعاون املؤسسات واملنظمات عىل تشجيع التشارك فيها من األمثلة عىل 

كيفية تخفيف وإزاله العائق.
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املبادئ األساسية 
يحدد اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية سبع )7( مبادئ أساسية. وتمثل   
هذه املبادئ الخصائص والقيم األساسية التي يجب استخدامها كدليل إرشادي عند 
تنفيذ هذا اإلطار. تعتمد طريقة تطبيق هذه املبادئ عىل النهج التنفيذي الذي تتبناه 
بالتطبيق، ولكنها تتسم بمرونة تسمح  الخاصة  البوصلة  كل دولة. فاملبادئ هي 
االلتزام بهذه  الطرق وفًقا الحتياجات وظروف كل دولة عىل حده.  بتكييف هذه 
املبادئ يؤدي إىل إيجاد إدارة معلومات جيومكانية متسقة، مما ينتج عنه حكومة 
األساسية  للمحاسبة ورسيعة االستجابة وفعالة، واملبادئ  انفتاحاً وخاضعة  أكثر 

السبعة )والقيم( الخاصة بهذا اإلطار هي:

املبدأ األول: التمكني االسرتاتيجي 
يتطلب تنفيذ هذا اإلطار دعًما سياسيًا وماليًا، وبالتايل يجب أن يواءم مع ويدعم   
والرفاه  االقتصادي  النمو  تخص  التي  املسائل  يف  للحكومة  االسرتاتيجي  التوجه 
واملحافظة  البيئة  وإدارة  الطبيعية  املوارد  ومراقبة  الوظائف  وايجاد  االجتماعي 

عليها.

املبدأ الثاني: شفافة وخاضعة للمحاسبة
يتم تطوير املعلومات الجغرافية املكانية للحكومة والتشارك فيها وفقا للمبادئ   
التوجيهية الرئيسية للمحاسبة والشفافية حتى يتمكن جميع املواطنني والجهات 
املورد  هذا  إىل  الوصول  من  الخاص  والقطاع  األكاديمية  واملؤسسات  الحكومية 

الوطني األسايس عايل القيمة.

املبدأ الثالث: موثوقة ويمكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة
وكذلك  إليها  الوصول  إمكانية  وإتاحة  موثوقة  جيومكانية  معلومات  تقديم   
استخدامها بسهولة بحيث يمكن االستفادة منها يف عمليات البحث والتطوير، وأن 
تستخدم يف تحفيز االبتكار، والعمل عىل دعم وابداع خدمات ومنتجات مستدامة 

لتحسني التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

املبدأ الرابع: املشاركة والتعاون 
واملؤسسات  األعمال  وقطاع  الحكومة  )بني  والتعاون  املشاركة  تضمني  تم   
تقوية  أجل  من  العمل  إطار  تطبيق  يف  واملانحني(  املدني  واملجتمع  األكاديمية 
التشارك يف املعلومات بني مزودي الخدمة واملستخدمني، وتقليل ازدواجية الجهود 
واملسؤوليات  األدوار  يف  وضوح  مع  قوي،  نظام  وإيجاد  الحكومي،  القطاع  عرب 

املنوطة بكل طرف.

متثل املبادئ اخلصائص 
والقيم األساسية التي 

يمكن استخدامها 
كبوصلة موجهة لتطبيق 

اإلطار، وهي التي تسمح 
بإجياد طرق مفصلة عىل 

احتياجات كل دولة 
وحسب ظروف الدولة 

املعنية.
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املبدأ الخامس: الحل التكاميل
يجب أن يكون تطبيق اإلطار ذا طبيعة تكاملية بحيث يراعي الكيفية التي يتم   
فيها تعاون األفراد واملنظمات واألنظمة والهياكل القانونية والسياسية معاً لتشكيل 

ال إلدارة املعلومات الجيومكانية واستخدامها. نظام فعَّ

املبدأ السادس: مستدامة وعالية القيمة 
سيتم تنفيذ إطار العمل بطريقة تقوم عىل تعزيز الكفاءة واإلنتاجية الوطنية؛   
وأن تكون مستدامة عىل املدى الطويل؛ وأن يتم نرشها بطريقة تمكن من تقديم 

خدمات حكومية مطورة للمواطنني.

املبدأ السابع: القيادة وااللتزام

صارماً،  والتزاماً  قوية  قيادة  يتطلب  اإلطار  تنفيذ  أن  معرفة  جداً  املهم  من   
األجل  طويلة  القيمة  لتعزيز  وذلك  العليا،  املستويات  من  ذلك  يكون  الغالب  ويف 
للستثمارات يف مجال املعلومات الجيومكانية. ويتم تحقيق ذلك من خلل التحليل 
الدقيق، وتحديد األولويات والتسلسل لتطوير خطة عمل تطبق بعناية التداخلت 
التي تحدث عىل املدى القصري واملتوسط والطويل، وتكون هذه الخطة معتمدة من 

أعىل املستويات وتحظى بالدعم الحكومي.
يعني املبدأ األسايس أن 
التعاون واملشاركة مها 

العاملن املهامن يف عملية 
تطبيق و تنفيذ اإلطار 

لتقوية وتعزيز تبادل 
املعلومات.
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املسارات االسرتاتيجية
يرتبط اإلطار بتسع )9( مسارات اسرتاتيجية موزعة عىل ثلث )3( مجاالت   

تأثري رئيسية وهي: الحوكمة؛ التقنية؛ واملوارد البرشية.

تطبيق  إىل  الحكومات  ارشاد  هو  االسرتاتيجية  املسارات  هذه  من  والهدف   
النظم املتكاملة للمعلومات الجيومكانية بطريقة من شأنها أن تقدم رؤية للتنمية 

املستدامة يف املجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

تحقيق  يف  الدول  ملساعدة  محددة  بأهداف  اسرتاتيجي  مسار  كل  تعزيز  يتم   
النتائج املطلوبة. ويتم عرض املسارات االسرتاتيجية كأجزاء منفصلة مثل أحجية 
الصورة املبعثرة، وذلك إدراكاً بأن هناك جوانب وأبعاداً متعددة لكل مسار فردي، 
يوضح  اإلطار.  وتطبيق  وتكامل  ربط  يتم  فأنه  معاً  املسارات  هذه  تجميع  وعند 
الشكل رقم »3« املسارات االسرتاتيجية التسع التي تحيط بها الفوائد التي يمكن 
إدراكها عند تطبيق هذه املسارات مجتمعًة. نشري إىل أنه يف األسفل تم تلخيص كل 
واحد من املسارات االسرتاتيجية التسعة. بينما تم رشحها بمزيد من التفصيل، إىل 

جانب إجراءات محددة يف الجزء 2: دليل التطبيق.
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المؤسسات

البیانات

الشراكات

المعاییر االبتكار
والتجدید

القدرات
والتعلیم

التواصل
والشراكات

الجانب
القانوني

والسیاسات

الجانب
المالي

الشـكل )3(: يرتكـز اإلطار عىل تسـعة مسـارات اسـرتاتيجية وثلثـة مجاالت تأثري رئيسـية 
وسـوف تحقـق املسـارات االسـرتاتيجية فوائد جمة عنـد تنفيذها.
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املسار االسرتاتيجي األول
الحوكمة واملؤسساتية

للرتتيبات  وأيضاً  والحوكمة  القيادة  لنموذج  االسرتاتيجي  املسار  هذا  يؤسس   
متعددة  املشاركة  لتقوية  كوسائل  الواضحة  املقرتحة  والقيمة  املؤسساتية 
التخصصات و القطاعات والتزام بتحقيق اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية.

والهدف من هذا املسار هو الحصول عىل اعتماد من القيادة السياسية وتقوية   
الفهم  خلل  من  البيانات  لتشارك  تعاونية  بيئة  وبناء  املؤسساتية  الصلحيات 
واملسؤوليات  واألدوار  الجيومكانية  للمعلومات  املتكامل  اإلطار  لقيمة  املشرتك 

لتحقيق الرؤية.

املسار االسرتاتيجي الثاني
القانوني والسياسات

يؤسس هذا املسار االسرتاتيجي إطاراً قانونيًا وسياسية قويان البد من وجودهما   
لوضع ترشيعات وسياسات وطنية ملئمة للمعلومات الجيومكانية والتي تمكن من 

توفري واتاحة وتبادل وتطبيق وإمكانية الوصول وإدارة املعلومات الجيومكانية.

الحالية من  القانونية والسياسية  القضايا  والهدف من هذا املسار هو إظهار   
خلل تحسني القوانني والسياسات املرتبطة بإدارة املعلومات الجيومكانية والتي 
فيما  سيما  وال  والسياسية،  القانونية  للبيئة  االستباقية  والرقابة  عليها؛  تأثري  لها 
يتعلق  فيما  وكذلك  البيانات،  بإنتاج  الخاصة  الرسمية  املسؤولية  بتحديد  يتعلق 
القضايا التي تحدثها التقنيات الناشئة واالستخدام املتطور املتسم باإلبداع واالبتكار 

للمعلومات الجيومكانية.

املسار االسرتاتيجي الثالث
املايل

وتنمية  التجارية،  لألعمال  نموذج  لوضع  االسرتاتيجي  املسار  هذا  يؤسس   
وتطوير الرشاكات املالية، وتحديد احتياجات االستثمار ومصادر التمويل من أجل 
تقديم إدارة متكاملة للمعلومات الجيومكانية، فضلً عن التعرف عىل معالم إدراك 

الفوائد التي من شأنها تحقيق هذا الزحم واملحافظة عليه.

املايل  وااللتزام  التنفيذ  تكاليف  لفهم  الوصول  هو  املسار  هذا  من  والهدف   
املستمر اللزم لتقديم إدارة للمعلومات الجيومكانية املتكاملة التي يمكن استدامتها 

واملحافظة عليها عىل املدى الطويل. 

نموذج
الحوكمة

الھیاكل
المؤسسیة

إظھار
القیمة

المقترحة

القیادة

التشریع

التنفیذ وتحمل
المسؤولیة

حمایة
البیانات

والتراخیص

القواعد،
السیاسات

واألدلة اإلرشادیة

النموذج
التجاري

تحقیق
االستثمارالفوائد

الشراكات
والفرص المتاحة
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املسار االسرتاتيجي الرابع 
البيانات

يحدد هذا املسار االسرتاتيجي إطاراً للبيانات الجيومكانية و إرشادات الوصاية   
تكون  بحيث  املتكاملة  الجيومكانية  املعلومات  وإدارة  املمارسات يف جمع  ألفضل 

ملئمة للستخدام لدى القطاعات املختلفة والتعاون بني التخصصات املتعددة.

بالتزاماتهم  الوفاء  من  البيانات  عن  املسئولني  تمكني  هو  ذلك  من  والهدف   
الخاصة بإدارة البيانات والتشارك فيها وإعادة استخدامها مع الحكومة ومجتمع 
للقيام  للبيانات  جيد  بشكل  محددة  توريد  سلسل  تنفيذ  خلل  من  املستخدمني 
الرقابة،  الصيانة،  اإلدارة،  االندماج،  االستحواذ،  التخطيط،  التنظيم،  بعمليات 

الرعاية، والنرش، واألرشفة الخاصة باملعلومات الجيومكانية.

املسار االسرتاتيجي الخامس
االبتكار

التكنولوجيا واآلليات تتطور باستمرار مما  بأن  املسار االسرتاتيجي  يقر هذا   
يستحدث زيادة يف فرص االبتكار واإلبداع التي تمّكن الحكومات من ردم الفجوة 

الرقمية برسعة.

التقنيات من  الهدف من هذا املسار االسرتاتيجي هو تحفيز استخدام أحدث   
حيث فعالية التكلفة، وتحسني اآلليات واالبتكارات بحيث يمكن للحكومات، بغض 
املعلومات  إلدارة  واملمارسات  النظم  بأحدث  تظفر  أن  الحايل،  عن وضعها  النظر 

الجيومكانية.

املسار االسرتاتيجي السادس
املعايري

  يؤسس ويضمن هذا املسار االسرتاتيجي تبني تطبيق أفضل املعايري وآليات 
املطابقة التي تمكن من التشغيل القانوني واملعلوماتي و الفني القانوني والبيني 
املعلومات  لتقديم  أساسية  عنارص  جميعها  هي  والتي  للبيانات،  الداللة  الواضح 

الجيومكانية املتكاملة و االستحداث املعريف.

من  مختلفة  معلومات  أنظمة  تمكني  هو  االسرتاتيجي  املسار  هذا  من  الهدف   
األنظمة  بني  واالستدالل  املعريف  للسكتشاف  والتمكني  البيانات،  وتبادل  االتصال 
باستخدام معايري ال غموض فيها، وتزويد املستخدمني بوصول قانوني مرخص به 

للمعلومات الجيومكانية وإعادة استخدامها.

الطبقات األساسیة
للبنیة التحتیة
للمعلومات
الجیومكانیة

سلسلة تورید
البیانات والترابط

البیني

رعایة
البیانات
وإیصالھا

الرعایة
والحیازة
واإلدارة

التطور
التقني

تشجیع
االبتكار
واالبداع

تجسیر وسد
الفجوة
الرقمیة

تحسین
المعالجات

الفنیة

التشغیل
البیني

للمشروع

التشغیل
ذو الدالالت
الواضحة

التشغیل
البیني
الفني

التشغیل
البیني

للبیانات
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املسار االسرتاتيجي السابع
الرشاكات

يؤسـس هـذا املسـار االسـرتاتيجي لتعـاون فعـال بـني مختلـف القطاعات   
والتخصصـات ورشاكة بني قطـاع الصناعة والقطـاع الخاص، وللتعـاون الدويل 
باعتبـاره منطلقـاً مهمـاً لتطويـر اإلطـار املتكامـل للمعلومـات الجيومكانيـة 

املسـتدامة.

الهـدف مـن هـذا املسـار هـو إنشـاء وتعزيـز وتقويـة قيمـة املعلومـات   
الجيومكانيـة مـن خـلل الثقافـة القائمة عـىل الـرشاكات املوثوقـة والتحالفات 
االسـرتاتيجية التـي تعـرتف باالحتياجـات والطموحـات املشـرتكة واألولويـات 

الوطنيـة.

املسار االسرتاتيجي الثامن 
القدرات والتعليم

يؤسـس هـذا املسـار االسـرتاتيجي برامـج ثابتـة لبنـاء القـدرات وأنظمـة   
تعليميـة تمكـن مـن اسـتدامة إدارة املعلومـات الجيومكانية والريـادة فيها عىل 

املـدى الطويـل.

الهـدف مـن هـذا املسـار رفـع مسـتوى الوعـي والفهـم لعلـم املعلومـات   
املهـارات والغرائـز والقـدرات  الجيومكانيـة، ويشـمل ذلـك تطويـر وتقويـة 
واآلليـات واملـوارد التـي تحتاجهـا املنظمـات واملجتمعـات لتسـخري املعلومـات 

القـرار. صنـع  يف  الجيومكانيـة 

املسار االسرتاتيجي التاسع
التواصل واالرتباط

املجتمع  ذلك  يف  )بما  العلقة  ذات  الجهات  بأن  االسرتاتيجي  املسار  هذا  يقر   
الجيومكانية  املعلومات  وإدارة  نظم  تنفيذ  مسرية  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  العام( 

املتكاملة ويعترب قبولهم والتزامهم بها أمراً بالغ األهمية للنجاح.

بالفعالية  تتسم  وترابط  تواصل  عمليات  تقديم  هو  املسار  هذا  من  والهدف   
إلنجاز  املشاركات  من  املزيد  تقديم  عىل  العلقة  ذات  الجهات  لتشجيع  والكفاءة 

قرارات ذات شفافية عند تنفيذ اإلطار املتكامل للمعلومات الجيومكانية.

التعاون عبر
القطاعات

في تخصصات
متعددة

مساھمة
المجتمع

التعاون
الدولي

المشاركات
الصناعیة
والمشاریع
المشتركة

رفع
الوعي

ریادة
األعمال

التدریب
االحترافي
بمقر العمل

التعلیم
النظامي

تحدید الشركاء 
وأصحاب
المصلحة

التخطیط
والتنفیذ

المراقبة
والتقییم

االلتزام
االستراتیجي

المتكامل
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اخللصة
بإدارة  الخاصة  الرتتيبات  وتقوية  لتطوير  مرجعياً  دليلً  ليكون  الجيومكانية  للمعلومات  املتكامل  اإلطار  تطوير  تم   
للبلدان ذات الدخول املنخفضة واملتوسطة والدول النامية املكونة من  املعلومات الجيومكانية الوطنية. وقد ُصمم خصيصاً 

جزر صغرية.

الجزء األول: ويحدد اإلطار االسرتاتيجي الشامل املسارات االسرتاتيجية التسع ملساعدة الحكومات عىل بدء رحلة تنفيذ   
ممارسات إدارة املعلومات الجيومكانية املتكاملة وإدراجها من ضمن خططها واسرتاتيجياتها الوطنية. وأن يستخدم اإلطار 
كأداة التزام إلحداث وتحقيق عمليات التنسيق والتعاون واالنسجام يف القطاعات الحكومية املختلفة عندما تقوم بالعمل عىل 

تقوية إدارة املعلومات الوطنية الجيومكانية. 

ويشكل الجزء األول أيًضا آلية يستطيع القادة من خللها توضيح أهمية وفوائد املعلومات الجيومكانية املتكاملة لبناء   
ال للمعلومات الجيومكانية  القيادة والقدرات خلل مبارشتهم العمل يف وضع برامج وأنشطة لتحقيق رؤية االستخدام الفعَّ

لقياس ومراقبة وتحقيق التنمية االجتماعية، واالقتصادية والبيئية املستدامة التي يواكبها الجميع.

الجزء الثاني: سيستخدم الدليل التطبيقي لتقديم االرشاد والتوجيه واإلرشاف عىل وضع خطط العمل عىل مستوى الدولة   
ومتابعة تنفيذها )الجزء 3( وذلك من خلل مؤرشات تتضمن املعلومات الجيومكانية عىل املستوى الوطني، وكذلك عىل مستوى 
إدارة معلومات جيومكانية  الدليل عىل إجراءات تفصيلية وأمثلة وروابط ملواد مرجعية لدعم تطبيق  املناطق. ويشتمل هذا 

وطنية متسقة.
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يف ذلك.




