










  تلعب نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية 

دورًا حيويًا في عملية إتخاذ القرار المبني على التحليل 

المكاني بما يؤدي إلى التخطيط السليم وتحسين العائد 

على اإلستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

في  تساهم  التي  المناسبة  القرارات  إلتخاذ  الفاعلة  األدوات  استخدام  على  اإلقتصاد  وخبراء  القرار  متخذي  ويعتمد 

األماكن  أكثر  إختيار  أجل  من  والدقيقة  المدروسة  القرارات  إلتخاذ  الالزمة   والتوصيات  الدراسات  ونشر  وعرض  تحليل 

للخدمات  الجغرافية  التغطية  نطاق  وتوسيع  التجارية  المؤسسات  وإنشاء  اإلستثمارية  المشاريع  إلقامة  مالئمة 

المتوفرة بهدف تحقيق النمو التجاري للمنشأت القائمة. وتعتبر تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أكثر التقنيات 

المستخدمة إليجاد الحلول المكانية المناسبة لتحقيق النمو اإلقتصادي المستدام وسرعة التعافي في حاالت التراجع 

ونمذجة  وتحليل  لعرض  المطلوبة  المعلوماتية  المنصة  توفر  بكونها  التقنية  هذه   تتميز  حيث  اإلقتصادي،  والركود 

الخبرة والقرار، فلم تعد أنظمة المعلومات الجغرافية أدوات إلنتاج  البيانات وتبادلها بين الجهات المختصة واصحاب 

البيانات من جهات مختلفة ومن قطاعات  التي تسمح  بدمج  المعلوماتية  البنى  الخرائط فقط بل أصبحت من أهم 

إقتصادية وجغرافية متعددة تتكامل مع بعضها البعض لتشكل ركيزة أساسية في مرحلة إتخاذ القرار والتخطيط 

السليم لمشاريع البنية األساسية واإلنتاجية.

نجاح  في  الجغرافية  المعلومات  به  تساهم  الذي  الحيوي  الدور  أهمية  الثمانينات  عقد  منذ  الحكومة  أدركت  لقد 

المعلومات  نظم  تقنية  بإعتماد  المبادرة  وأخذت  منها  التخطيطية  خاصة  أعمالها،  في  الحكومية  المؤسسات 

الجغرافية كأداة من أدوات  التخطيط العلمي ورسم سياسات إستخدام األراضي واإلستغالل األمثل للموارد الطبيعية 

التي تزخر بها السلطنة وإستجابة لهذه المبادرة، قامت العديد من المؤسسات الحكومية منذ ذلك الحين باإلستثمار 

”



في قطاع المعلومات الجغرافية وأنظمتها والبيانات والمعلومات الجغرافية وصور األقمار الصناعية، مما وفر البيئة 
المستجدات  مع  وإتساقا  السابقة  للمبادرة  إستمرارا  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  مبادرة  إلطالق  المالئمة 
الحكومية  الجهات  قدرات  لتعزيز  للسلطنة،  واالستثماري  اإلقتصادي  التنويع  إستراتيجية  لخدمة  العالمية  التقنية 
العائد من اإلستثمارات  المكانية المؤسسية وزيادة  بينها وتحسين جودة الخدمات  المكانية فيما  البيانات  تبادل  على 

الحكومية في قطاع المعلومات كذلك والمعلومات المكانية خاصة.
البنية  وتطوير  بناء  مبادرة  تنفيذ  الحكومية  الجهات  مع  وبالتعاون   والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  المركز  ويتولى 
ليشمل  اإللكتروني  التحول  لبرنامج  الجغرافي  التمكين  على  والعمل  السلطنة  في  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية 
كافة الخدمات  التي تقدمها الجهات الحكومية لألفراد العمانيين والمقيمين والزائرين وألصحاب ورواد األعمال من 
المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تجهيز مجموعة من األطر القانونية والتشريعية، واطر 
التعاون وميثاق اإللتزام للجهات المشاركة، واطر تعزيز وبناء الكفاءات والخبرات المطلوبة، واإلطار التقني بهدف التهيئة 

لإلنتقال من الخدمات الحكومية اإللكترونية الى الخدمات  الحكومية المكانية الذكية.

وتوضح اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية التي أعدها المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات الرؤية والرسالة 
واألهداف والمبادئ الرئيسية التي توجه المرحلة القادمة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، كما حددت الجهات 
اإلشرافية والتنفيذية واألدوار المناطة بكل جهة وتم رسم خريطة طريق لتنفيذ المشاريع المتصلة باإلستراتيجية من 

أجل تحقيق األهداف المرجوة.

إننا نطمح ونعمل على أن تكون البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية من أفضل البنى الوطنية على مستوى المنطقة 
والعالم بالتعاون مع الجهات المشاركة الحالية والتوسع لتضم جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص وندرك 
أهمية العمل المشترك والتعاون بين كافة األطراف للنجاح في هذه المبادرة الوطنية والهامة لكافة فئات المجتمع 
عمل  فرص  وتوفير  اإلستثمار  لجلب  الملحة  والحاجة  اإلقتصادية  والمستجدات  المتغيرات  ظل  في  وخاصة  العماني 

للشباب العماني.

د. خليفة بن عبد اهلل البرواني 
الرئيس التنفيذي 

للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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مقـدمـة

أدركت سلطنة عمان مبكرًا أهمية الدور الحيوي للمعلومات 

في  الحكومية  الجهات  نجاح  في  المكانية  الجغرافية 

أعمالها.

على  األولى  المبادرة  السلطنة  إتخذت   1988 عام  ففي 

المعلومات  نظم  تقنية  إلعتماد  المنطقة  مستوى 

والتي  للحكومة،  التخطيطية  األعمال  في  الجغرافية 

بإقتناء  منفصل  بشكل  الحكومية  الجهات  قيام  إلى  أدت 

برامج نظم المعلومات الجغرافية وتعيين وتدريب الكوادر 

المشاريع  لدعم  الالزمة  المكانية  البيانات  وإنتاج  المختصة 

اإلنمائية وإعداد خطط التوسع العمراني لتلبية إحتياجاتها 

الخاصة ودعم متطلبات الخطط التنموية المختلفة.

الجهات  بين  للتنسيق  الشاملة  السلطنة  رؤية  وضمن 

والبيانات  اإلمكانيات  من  لإلستفادة  الحكومية  والهيئات 

في  المستثمر  العائد  وزيادة  الجهات  هذه  لدى  المتوفرة 

الجغرافية  بالمعلومات  المتصلة  خاصة  والبيانات  التقنيات 

التي  والصعوبات  التحديات  من  مجموعة  برزت  فقد 

والمعايير  السياسات  لتوحيد  عمل  إطار  إيجاد  إستدعت 

التحديات  على  للتغلب  الشراكة  وتعزيز  واإلجراءات  الفنية 

الوطنية  البنية  إنشاء  تم  السياق  هذا  وفي  الراهنة، 

للمعلومات الجغرافية.
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البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

1. تعريف البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

وضع  على  لتعمل  إنشاؤها  تم  حكومية،  مبادرة  هي  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية 
الالزمة  التقنية  والبنية  المؤسسية  والترتيبات  والسياسات  المكانية  الجغرافية  للمعايير  إطار 
لتنسيق الجهود وتسهيل ودعم تبادل البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية إلستخدامها 
البشرية  الكفاءات  بناء  على  أيضا  المبادرة  وتركز  السلطنة  في  الحكومية  الجهات  قبل  من 
عملية  في  الجغرافية  المعلومات  من  اإلستفادة  أهمية  إلبراز  المكاني  الوعي  ونشر  الالزمة 

الحكومية. القرارات  إتخاذ 

المعايير والسياسات 
الجغرافية

الحوكمة

التحول المكاني

اإلطار الموحد 
للتطبيقات المكانية

التدريب والقدرات

قاعدة البيانات 
المكانية



10

خاصة  بصفة  المكانية  والمعلومات  عامة  بصفة  المعلومات  فإن  العالمية  للممارسات  بالنظر 
تشهد إهتماما متزايدا على المستويات الوطنية وقد غدت من مكونات البنية التحتية ألي دولة 
الطرق والمطارات والموانئ  البنية األساسية مثل  الدرجة من اإلهتمام كباقي مكونات  وبنفس 
الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  وتعرف   . وغيرها  ومياه  كهرباء  من  الخدمية  والمرافق 
بأنها “مجموعة من التقنيات والسياسات والترتيبات المؤسسية التي تنظم البيانات والمعلومات 

المكانية وتسهل الوصول إليها إلستخدامها في التطبيقات والخدمات المختلفة ”.

بالعناصر  أيضا  بلد الخر، لكنها تعرف  الجغرافية من  الوطنية للمعلومات  البنية  ويختلف تعريف 
المكونة لها أو التي تتولى مسؤولية إعدادها وإعتمادها والتي تشمل األطر واإلجراءات المؤسسية 
والمعايير الوطنية للمعلومات الجغرافية ومجموعة بيانات األساس واإلدارة الفنية واألطر التقنية 
وإستخدامها  الوطنية  الجغرافية  البيانات  إلى  والوصول  البحث  من  المستخدمين  تمكن  التي 

بغض النظر عن مكان تواجدها بطريقة سهلة وآمنة.

قاعدة البيانات الجغرافية 
الوطنية

تدريب القدرات 
الوطنية

بوابة تكامل البيانات 
المكانية

اإلطار الموحد للتطبيقات 
الذكية

اإلطار الموحد المؤسسي 
للبنية

تطوير معايير المعلومات 
الجغرافية الوطنية

2. مفهوم البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

التمكين المكاني ودعم الجهات الحكومية
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3. الخلفيات

لتعميم  توجهت  عندما  متشابهة  تحديات  العالم  أنحاء  في  الدول  من  العديد  واجهت 
معظم  وكانت  الحكومية،  خدماتها  في  بفعالية  المكانية  الجغرافية  المعلومات  إستخدام 
البيانات  لتبادل  الالزمين  المختلفة  الجهات  بين  والتنسيق  باإلدارة  متصلة  التحديات  هذه 
البيانات  من  كبير  كم  إنتاج  تم  فقد  الجهات،  هذه  بين  فيما  إنتاجها  تم  التي  الجغرافية 
الجغرافية من قبل عدة جهات وإنتشرت هذه البيانات في عدة أماكن في صيغة مجموعات 
والمواصفات  المعايير  غياب  بسبب  بينها  فيما  المتجانسة  غير  والمعزولة  المبعثرة  البيانات  من 
الجهات  مع  لتبادلها  واضحة  إجراءات  أية  ودونما  اإلنتاج  لعمليات  الضابطة  الموحدة   الفنية 
األخرى حيث كان  انتاج هذه البيانات موجها فقط لتلبية اإلحتياجات االنية للجهة التي تنتجها 
القدرة  التكاليف واإلنفاق وضعف  وزيادة في  العمل  إزدواجية في  إلى  أدى  بشكل فردي مما 

على اإلستفادة منها في مشاريع حكومية اخرى. 

البنى  بتأسيس  الدول  من  العديد  قامت  التراكمية،  التحديات  هذه  على  التغلب  أجل  ومن 
القرارات  إتخاذ  في  إليها  والحاجة  البيانات  هذه  وألهمية  الجغرافية.  للبيانات  الوطنية 
ودولية  وطنية  مبادرات  عدة  العالمي  الصعيد  على  برزت  فقد  اليومية  الحياة  وفي  الحكومية 
إنجازات  حقق  المبادرات  هذه  من  كبير  وقسم  الجغرافية،  للمعلومات  الوطنية  البنى  ألنشاء 
واصبح قطاع مهم من القطاعات اإلقتصادية الوطنية وأصبح من أفضل الممارسات العالمية 
ذلك  على  عالوة  والتطوير  اإلنشاء  قيد  يزال  ال  المبادرات  من  العديد  وهناك  المجال.  هذا  في 
والمقترحات  األبحاث  وقدمت  بخبراتها  واألكاديمية  التقنية  المجتمعات  ساهمت  فقد 
ومن  العالم  مستوى  على  الجغرافية  المعلومات  بنى  تنفيذ  وتسريع  الصعوبات  لتذليل 
للمعايير  الدولي  واإلتحاد   )GSDI( الجغرافية  للمعلومات  العالمية  البنية  المجتمعات  هذه 
)GINIE( والبنية األوربية  )OGC( والشبكة األوربية  للمعلومات الجغرافية  المفتوحة  المكانية 
للمعلومات الجغرافية )INSPIRE( واللجنة اإلتحادية للبيانات الجغرافية )FGDC( في الواليات 
المتحدة  المملكة  )NSDI UK( في  الجغرافية  الوطنية للمعلومات  المتحدة األمريكية والبنية 
والبنية  المتحدة  العربية  اإلمارات  في   )AD-SDI( أبوظبي   - المكانية  للبيانات  الوطنية  والبنية 

البحرين.  مملكة  في   )BSDI( المكانية  للبيانات  البحرينية 

والسلطنة حالها حال معظم الدول األخرى تواجه تحديات مشابهة لما واجهته وتواجهه هذه 
الدول والتي تتصل بإستخدام المعلومات الجغرافية على نطاق حكومي شامل لتقنين اإلنفاق 

الحكومي في هذا القطاع وزيادة العائد  اإلستثماري من إنتاج البيانات والخدمات المكانية.
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الحكومية  الجهات  قبل  من  تحديدها  تم  التي  التحديات  بعض  يلي  وفيما 
المشاركة في البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية في السلطنة :

ضعف مساهمة المعلومات الجغرافية في مراحل إتخاذ القرار:  معظم الجهات الحكومية 
أشارت إلى محدودية إستخدام المعلومات الجغرافية في عملية إتخاذ القرار رغم أهميتها 

والحاجة لها مما نتج عنه إستثناء هذا القطاع من الدعم الالزم لتطويره.

من  العديد  أن  السابقة  الدراسات  أوضحت  الموائمة:  وعدم  البيانات  إنتاج  في  اإلزدواجية 
مجموعات البيانات مكررة ويتم جمعها من قبل عدة جهات مختلفة وغالبا ما تكون غير 

متوافقة مع بعضها البعض. 

عدم توفر البيانات الوصفية معظم المؤسسات والجهات المنتجة للبيانات: ال تقوم باإلفصاح 
عن البيانات التي تنتجها وال تعمل على إعداد ونشر معلومات تعريفية عنها للعاملين داخل 

الجهة أو للجهات األخرى من أجل تسهيل إكتشافها واإلستفادة منها.

إزدواجية  إلى  أدى  مما  الجغرافية  البيانات  وشراء  إلقتناء  أو  إلنتاج  الموحدة  اآللية  غياب 
المعلومات  أنظمة  وخدمات  المطلوبة  التقنيات  إقتناء  على  المترتبة  التكاليف  ومضاعفة 

الجغرافية

غياب المعايير الفنية المعتمدة والمتفق عليها لتسهيل التبادل البيني للبيانات الجغرافية.

غياب آليات تحديث البيانات الجغرافية وإجراءات الصيانة التي أدت إلى تراكم كم هائل من 
البيانات القديمة غير المناسبة لإلستخدام في معظم الحاالت.

تباين في مستوى الجودة والموثوقية للبيانات المكانية المتوفرة بسبب عدم وجود إجراءات 
موحدة لضمان الجودة.

المحتملة للمعلومات  التطبيقات  بأهمية  الوعي  الكفاءات والقدرات ونقص  تدني مستوى 
المكانية.

عدم وجود إدارة فعالة للمعلومات المكانية واألنظمة عبر الجهات الحكومية.

نقص الموارد البشرية المؤهلة والمهارات الالزمة.
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2002

2005

2012

2014

وتم  عمان  سلطنة  في  الرقمي”  عمان  لمجتمع  الوطنية  “اإلستراتيجية  إعداد  تم   2002 عام  في 
وهو  األساسي  الهدف  لتحقيق  العمل  خطة  إعداد  وتم  المعلومات”  تقنية  “إستراتيجية   إطالق 
الذي يدور حول اإلستخدام األمثل   الرقمي”  تعريف الحكومة اإللكترونية وإنشاء “مجتمع عمان 

لتقنية المعلومات والتحول نحو الحكومة اإللكترونية.

في عام 2005 و تماشيا مع “مجتمع عمان الرقمي” أدركت وزارة اإلقتصاد الوطني في ذلك الحين 
الرقمي”  عمان  “مجتمع  منظومة  في  رئيسي  كعنصر  الجغرافية  المعلومات  دمج  إلى  الحاجة 
وإتخذت المبادرة بإعداد دراسة إلنشاء بنية وطنية مركزية للمعلومات الجغرافية )NGISA( في 
للمعلومات  والمستخدمة  المنتجة  الحكومية  الجهات  كافة  من  واسعة  وبمشاركة  السلطنة 

الجغرافية تم خاللها التوصل إلى إستراتيجية توافقية وطنية للمعلومات الجغرافية.

رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  المركز  أنشئ   2012 عام  وفي 
بكفاءة  موثوقة  إحصائية  معلومات  إلنتاج  به  المناطة  والمسؤوليات  األدوار  وحدد   )2012/31(
وجودة عالية وبأقل عبء ممكن من األطراف المساهمة ذات الصلة بحيث يمكن اإلعتماد على 
المعلومات المنتجة ومقارنتها ونشرها على نحو محايد ومستقل وفي الوقت المحدد وجعلها 
متوفرة بشكل آني وآلي لجميع الجهات الحكومية ومكونات المجتمع العماني األخرى لدعم 

إتخاذ القرار. 

كما كلف المرسوم السلطاني رقم )2014/40( المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بإنشاء البنية 
الوطنية للمعلومات الجغرافية واالشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

اإلستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي هيئة تقنية المعلومات

)NGISA( نظم المعلومات الجغرافية الوطنية

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

“ انشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تتضمن نظاما متكامال للمعلومات 
الكوادر  لتاهيل  الالزمة  التدريب  وبرامج  والخرائط  للبيانات  قواعد  يشمل  الجغرافية 

.” المجال  هذا  في  العاملة  الوطنية 
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للمعلومات  الوطنية  البنية  مفهوم  على  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  اإلستراتيجية  تستند 
الجغرافية الذي تم تعريفه سابقًا وعلى مبدأ »التبادل البيني« للبيانات الجغرافية والذي يسهل 

إستخدامها.

إشتملت اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية على الرؤية والرسالة واألهداف واألولويات 
والتحديات التي تواجه تنفيذها .

 
كما إقترحت المبادئ العامة للهيكل التنظيمي والحوكمة الالزمين لتنفيذ مبادرة البنية الوطنية 
قطاع  تواجه  التي  العقبات  على  والتغلب  المرجوة  األهداف  وتحقيق  الجغرافية  للمعلومات 
الحكومية  المؤسسات  بين  بناءة  مشاركة  إلى  يؤدي  بما  السلطنة  في  المكانية  المعلومات 

المختلفة على نحو متبادل للمنفعة وتشجيع التمكين الجغرافي للخدمات الحكومية.

حاجة  لتلبية  الالزم  النهج  لتحديد  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  اإلستراتيجية  تهدف 
ولتوفير  المكانية   الجغرافية  المعلومات  من  للحكومة  الجارية  واألعمال  المشاريع 
في  اإلستثمار  عائد  لزيادة  المكانية  والخدمات  البيانات  وإدارة  للقيادة  العمل  إطار 
المتوفرة  المكانية  البيانات  مشاركة  خالل  من  الحكومية  المكانية  الجغرافية  الموارد 
اإلستثمار  من  العائد  وزيادة  البيانات  إنتاج  إزدواجية  وتجنب  الحكومية  الجهات  لدى 
لجميع  البيانات  هذه  وتوفير  األساسية  الجودة  وضمان  الجغرافية  المعلومات  في 

المواطنين. ذلك  في  بما  السلطنة  في  المستخدمين 

التحديات  على  للتغلب  والقانونية  واإلدارية  التقنية  الحلول  لوضع  اإلستراتيجية  تهدف  كما 
والتي  الحكومي  القطاع  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  إستخدام  تواجه  التي  الراهنة 

القصوى. األولوية  وإعطائها  األهمية  من  عالية  بدرجة  معها  التعامل  يجب 

 مقدمة 

الغاية من اإلستراتيجية
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اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية

واالنشطة  المشاريع  من  شامل  برنامج  هذا 
الوطنية  للبنية  التقدم  تحقيق  إلى  يهدف 
عمان.  سلطنة  في  الجغرافية   للمعلومات 
من  الهدف  هذا  بلوغ  نحو  الطريق  يخلو  وال 
الممكن.  دائرة  من  يخرج  لم  أنه  إال  التحديات 
طليعة  في  عمان   سلطنة  تحقيقه  وسيضع 
الدول المبادرة نحو عمل حكومي بدرجة عالية 
سيجعلها  الذي  األمر  والتنافسية،  التطور  من 

مرجًعا وتجربة ناجحة ُيحتذى بها.

دون  المكانية  الجغرافية  المعلومات  توفير 
قيد لجميع المستخدمين.

بنية معيارية موحدة.
إطار عمل شامل.

حوكمة جيدة.
نظام دعم القرار.

تقليل التكلفة.
خدمات مكانية بين الجهات الحكومية.

خدمات مكانية حكومية لقطاع االعمال.
خدمات مكانية حكومية للمواطنين.

اإلستخدام األمثل 
للمعلومات الجغرافية

اإلرتقاء للمستوى العالمي

قدرات ماهرة

تعزيز الخدمات  الحكومية

المديرية  صاغتها  التي  الرؤية  تشكل 
للمعلومات  الوطنية  للبنية  العامة 
الوطني لإلحصاء  بالمركز  الجغرافية 
والمعلومات جزءًا أساسيا من وثيقة 
لتوضيح  تهدف  وهي  االستراتيجية، 
الوطنية  البنية  عليه  ستكون  ما 
والتطلعات  الجغرافية  للمعلومات 

المستقبلية التي تسعى لتحقيقها.
على  عمان  سلطنة  قدرة  تعزيز 
للمعلومات  األمثل  اإلستخدام 
لتحسين  المكانية  الجغرافية 
على  مكانتها  ورفع  الخدمات 
في  واإلقليمي  العالمي  الصعيد 
الجغرافية  المعلومات  مجال 

المكانية.

تعبر الرسالة التالية عن المرتكزات األساسية للكيفية التي سيتم بها تحقيق 
الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  العامة  المديرية  تتولى  حيث  الرؤية 
اإلجراءات  ووضع  المبادرات  انشاء  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  بالمركز 
بيئة  وتهيئة  الجغرافية  المعلومات  وإدامة  وتبادل  إنتاج  لضمان  لالزمة 

مناسبة للخدمات المكانية.
توفير البيانات والمعلومات والخدمات المكانية لجميع الفئات في المجتمع 
شامل  بإطار  مدعومة  ومعيارية  موحدة  تقنية  بنية  خالل  من  العماني 
سهولة  يضمن  بشكل  والتشريعات  والمعايير  السياسات  من  ومتكامل 
التعرف والوصول واإلستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية المتوفرة 
لدى  الملكية  حقوق  على   المحافظة  ضمان  مع  الحكومية  الجهات  لدى 

الجهات المنتجة لهذه البيانات.

2. الرسالة 1. الرؤية 

الرؤية المستقبلية لإلستخدام األمثل للبيانات المكانية الوطنية
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3. الفئات المستهدفة 

تستهدف اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية في مفهومها الواسع كافة الفئات المنتجة والمستخدمة 
على  األولى  مرحلتها  في  تركز  ولكنها  المواطنين،  ذلك  في  بما  السلطنة  في  المكانية  والخدمات  للمعلومات 

الجهات والهيئات  الحكومية سواء كانت هذه الجهات منتجة أو مستهلكة ألي نوع من المعلومات المكانية. 
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وقد تم إعداد اإلستراتيجية لتكون وثيقة مرجعية وداعمة ألربع فئات رئيسية:

يساعد  بما  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  المستقبلية  التوجهات  االستراتيجية  توضح 
مدراء نظم المعلومات الجغرافية على اعداد خطط تطوير واستخدام المعلومات والخدمات 
صياغة  الحكومية  للجهات  بموجبها  يمكن  كآلية  تعمل  أنها  كما  مؤسساتهم،  في  المكانية 
خططها الخاصة بالمعلومات الجغرافية المكانية ومواءمتها مع االستراتيجية من أجل تحقيق 

رؤية واهداف البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

تشكل اإلستراتيجية وثيقة أساسية توضح األهداف والنتائج المتوقعة من إستثمار الحكومة في 
قطاع المعلومات الجغرافية ألصحاب القرار من أصحاب المعالي الوزراء ووكالء الوزارات والرؤساء 
المتاحة  الفرص  من  لإلستفادة  الالزم  والمالي  القانوني  الدعم  يوفر  مما  التنفيذين  والمدراء 

والتغلب على العقبات الراهنة والمستقبلية.

1- القادة وصناع القرار في الجهات الحكومية

2- مدراء نظم المعلومات الجغرافية في الجهات الحكومية

الجغرافية  المعلومات  مجال  في  العاملة  الخاصة  للشركات  إرشادات  اإلستراتيجية  تعطي 

مع  التعاقد  عند  االستراتيجية  لمتطلبات  لالستجابة  إمكانياتها  تطوير  من  تمكنها  المكانية 

الحكومة لتوفير منتجات وخدمات مكانية ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب 

العماني باعتماد تقنيات متقدمة وجديدة للمعلومات الجغرافية.

3- القطاع الخاص

برامجها  الجامعات والمؤسسات األكاديمية  والبحثية لموائمة  المجال امام  تفتح اإلستراتيجية 

والتي  المتخصصة  البشرية  الموارد  نقص  في   القائمة  الفجوة  وسد  المكاني  المجتمع  لدعم 

تتمتع بالمهارة المطلوبة لتحقيق رؤية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وأهدفها.

4- المجتمع األكاديمي والبحث العلمي
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ًإلى  إستنادا  التالية  األساسية  المبادئ  تحديد  تم  فقد  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  إستراتيجية  لتحقيق 
الممارسات العالمية والتي ستشكل مرتكزات توجيه خطة التنفيذ ووضع خريطة الطريق وإعداد برنامج العمل إلنجاح 

البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

المبدأ الثالث

المشاركة 

للمعلومات  الوطنية  البنية  تعد 
على  تعتمد  تعاونية  بيئة  الجغرافية 
الحوكمة الفاعلة التي تتطلب إشراك 
إتخاذ  مراحل  في  األعضاء  جميع 
تأخذ  البنية  بتنفيذ  المتصلة  القرار 
الجهات  كافة  شمول  االعتبار  في 

الحكومية وبشكل تدريجي.

المبدأ الثاني

تعزيز الشراكة 

للمعلومات  الوطنية  البنية  مفهوم 
الشراكة  حول  يتمحور  الجغرافية 
الجهات  جميع  بين  والتعاون 

الحكومية وعلى جميع المستويات.

المبدأ االول
التركيز على الخدمات واألعمال 

المناطة بالجهات المشاركة

للمعلومات  الوطنية  البنية  تنفيذ 
موجه  يكون  أن  يجب  الجغرافية 
الجهات  خدمات  حاجة  حسب 
المكانية  والتطبيقات  الحكومية 
حسب  وليس  خططها  لخدمة 
الوضع  في  المتوفرة  البيانات 
على  قدرتها  سيعزز  ما  وهو  الراهن. 
إحتياجات  يلبي  كنظام  النجاح 

المستخدمين.

4. المبادئ األساسية 

المبدأ السادس
البيانات المكانية

المكانية  الجغرافية  البيانات 
الوطنية  البنية  أصول  أهم  هي 
للمعلومات الجغرافية لذا ينبغي أن 

تمتثل للقواعد األساسية التالية:

المبدأ الخامس
توحيد المعايير

البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية 
من   يستدعي  متناسق  جماعي  عمل 
جميع الجهات الحكومية التي تجمع 
أو تدير أو تستخدم البيانات الجغرافية 
المكانية اإللتزام بتسهيل دمج بياناتها 
المكانية وموائمتها مع قاعدة بيانات 
فيها   والمشاركة  موحدة  وطنية 

وتسهيل الوصول إليها. 

المبدأ الرابع
اإللتزام

لضمان  موحدة  فنية  معايير  إعداد 
تطابق البيانات وإستمرارية تبادلها بين 
مختلف فئات مجتمع البنية الوطنية 
وسيتم  الجغرافية،  للمعلومات 
المعايير  واعتماد  وإستخدام  تطبيق 

العالمية كلما كان ذلك مناسبا.
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القواعد األساسية 

إستخدام  وإعادة  واإلستخدام  الدمج  قابلية 
المتوفرة لدى الجهات  المكانية  البيانات الجغرافية 
تجميعها  يمكن  بحيث  وواضحة  مفهومة  وتكون 
وتزويد  المختلفة  المكانية  التطبيقات  لدعم  معا 
للبيانات  مدمجة  موحدة  بواجهة  المستخدمين 

المكانية.

اإلنتاج لمرة واحدة واإلستخدام المتعدد - يجب أن 
تنتج جميع البيانات الجغرافية المكانية التي تغطي 
قبل   من  وتدار  وتحفظ  محددة  جغرافية  مساحة 
العديد  إلستخدام   توفر  ولكن  فقط  واحدة  جهة 

من الجهات.

فترات   ضمن  المكانية   الجغرافية  البيانات  تحديث 
تناسب إحتياجات المستخدمين.

لمالكها  تعود  المكانية  الجغرافية  البيانات  ملكية 
تحديثها  مسئولية  عاتقه  على  تقع  والذي  األصلي 

وادمة البيانات التعريفية عنها.

تنظيم توزيع البيانات الجغرافية المكانية بواسطة 
خالل  من  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية 
إجراءات يتم االتفاق عليها مع الجهات المالكة لها.

وتخزينها  المكانية  الجغرافية  البيانات  مشاركة 
وعدم  األصلي  المصدر  من  للبنية  ترد  ما  بحسب 

إجراء عليها إال من قبل مالك هذه البيانات.

لتلبية  الالزمة  األساسية  البيانات  مجموعات  تحدد 
إحتياجات العمل وتتولى البنية الوطنية للمعلومات 
إحتياجات  لتلبية  توفيرها  مسئولية  الجغرافية 
بحيث  وتجهيزها  بحرية  واتاحتها   المستخدمين 

يمكن الوصول إليها بسهولة وبشكل آمن.

تقدم  المكانية  الجغرافية  البيانات  تكون  أن 
المناسب  الوقت  في  مصداقية   ذات  معلومات 
الجهات  واعمال  مهام  لدعم  آمن   وبشكل  

المستخدمة لها.

12

4

٦ ٥

٧٨
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المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات 

المديرية العامة للبنية 
الوطنية للمعلومات الجغرافية

اإلشراف الفني واإلدارة 
والتنسيق

المجلس األعلى للتخطيط
الجهة المشرفة على المشروع

اللجنة اإلشرافية

اللجنة الفنية التنفيذية

مجلس اإلدارة
 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

الهيكل التنظيمي لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

يتولى  تنظيمي  هيكل  وجود  يستلزم  فانه  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  وتنفيذ  الرؤية  تحقيق  أجل  من 
مسؤولية االشراف واإلدارة والتوجيه واإلعتماد، ولذا فقد تم اقتراح تنظيم هرمي مكون من مجموعة من الجهات 
التوجيهات  واصدار  والمادي  القانوني  الدعم  وتوفير  اإلستراتيجية  حسب  المشروع  لتنفيذ  معا  تعمل  الحكومية 

المناسبة لتذليل العقبات التي قد تواجه هذا المشروع الوطني والحيوي.

لقد تم إعتماد برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية إستنادًا الى المرسوم السلطاني السامي رقم )2014/40( 
الخاص بنظام المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والفقرة )22( الخاصة بإنشاء البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية 
لتأهيل  الالزمة  التدريب  وبرامج  والخرائط  للبيانات  قواعد  يشمل  الجغرافية  للمعلومات  متكامال  نظاما  تتضمن  التي 
الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، وإلى قرار المجلس األعلى للتخطيط الموقر رقم  )3-4-2014( الصادر في 
الجغرافية  المعلومات  إستخدامات  تعزيز  بموضوع  والخاص  2014/7/9م  بتاريخ  المنعقد  2014م  لعام  الثالث  اجتماعه 
بمهام  منها  كل  تقوم  تنظيمية  مستويات  اربعة  قبل  من  وادارته  المشروع  على  اإلشراف  سيتم  حيث  بالسلطنة، 

ومسؤوليات تتناسب مع موقعها في المنظومة اإلشرافية وهي  كاآلتي:
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والوطني  )المركز  االدارة  مجلس 

هي  والمعلومات(  لإلحصاء 

تنفيذ  على  المشرفة  الجهة 

مشروع البنية الوطنية للمعلومات 

السياسات  وإعتماد  الجغرافية 

العمل  سير  عن  التقارير  وإعتماد 

وإقرار الموزانات المطلوبة.

التنفيذي  الرئيس  سعادة  يتولى 
لإلحصاء  الوطني  للمركز 
اللجنة  هذه  رئاسة  والمعلومات 
السعادة  أصحاب  بعضوية 
التنفيذيين  والرؤساء  الوكالء 

للجهات المشاركة.

1. المجلس األعلى للتخطيط 

 2. اللجنة اإلشرافية لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

مجلس اإلدارة  

أ- األعضاء

أنشئ المجلس األعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم )30/2012( 

والسياسات  اإلستراتيجيات  وضع  إلى  المجلس  ويهدف  2012م،  مايو   26 في 

من  التي  اآلليات  وإيجاد  السلطنة،  في  المستدامة  التنمية  لتحقيق  الالزمة 

التنوع  تحقيق  إلى  وصوال  والسياسات  اإلستراتيجيات  تلك  تطبيق  شأنها 

اإلقتصادي واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، والمجلس 

الوطني  المركز  و  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  من  كل  يتبعه 

لإلحصاء والمعلومات.

البنية  مشروع  على  المشرفه  العليا  القانونية  المظلة  هي  اإلشرافية  اللجنة 

الوطنية للمعلومات الجغرافية التي تتولى إعتماد  االستراتيجية والسياسات 

بما  التنفيذ  الطريق لضمان حسن  تنفيذ خريطة  السنوية ومتابعة  والموازنة 

يتوافق مع التوجهات العامة للحكومة.

رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه  

وكيل وزارة اإلسكان    

الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات

مدير عام الشؤون الفنـيــة 
  بلدية مسقط

مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية 
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

وكيل وزارة  النقل واإلتصاالت لشؤون النقل    

رئيس الهيئة الوطنية للمساحة
 وزارة الدفاع

سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك 
 للشؤون اإلدارية والمالية   

وكيل وزارة البلديات اإلقليمية و موارد المياه 
 لشؤون البلديات اإلقليمية    

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

نائب الرئيس

رئيس اللجنة

عضوًا ومقررًا

1

2

3

4

٥

٦

٧

٨

٩

10



إستراتيجية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية - ٢٠٢١

26

واستراتيجياتها  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  أهداف  مع  المتسقة  القرارات  اإلشرافية  اللجنة  تتخذ 
الدعم  اإلشرافية  اللجنة  توفر  الوطنية.   والبرامج  السياسات  بين  والتنسيق  األساسية  وأنشطتها  وسياساتها 
والموارد الالزمة لتنفيذ برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية من خالل مراجعة وإقرار الميزانية وتشكيل 

اللجنة الفنية التنفيذية التي تمثل مختلف الجهات المعنية.

ب-  المهام

  إعتماد اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بإنشاء البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

   إعتماد الميزانيات الالزمة  لتنفيذ البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

   مراجعة الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية.

   إصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة التنفيذية الفنية وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية واعتماد خطط 

      عملها.

  إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لضمان تنفيذ الجهات المشاركة إللتزاماتها بما يضمن تحقيق األهداف المرجوة.

  اإلطالع على تقرير سير األعمال وابدأ التوجيهات المناسبة.

  توفير الدعم الالزم للقيادات التنفيذية لتنسيق األنشطة المتصلة ببرنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية   

     وإصدار التوجيهات الالزمة للجنة الفنية.

  رفع التقارير والتوصيات ذات الطابع اإلستراتيجي إلى المجلس األعلى للتخطيط  لإلعتماد.

3. اللجنة الفنية التنفيذية

ُتشكل اللجنة الفنية التنفيذية الجهة االدارية المباشرة والمسؤولة عن ضمان تقدم العمل بالمشروع من خالل 
وضع االجراءات الفنية المناسبة لتنفيذ خريطة الطريق و مراجعة المعايير الفنية المتعلقة باإلجراءات والضوابط 

التشغيلية للمشروع والعمل على نشرها ومراقبة تنفيذها  كال في مجال اختصاصه.

أ- األعضاء

يتولى مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات رئاسة هذه اللجنة 
البنية  في  المشاركة  الرئيسية  الجهات  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  اقسام  رؤوساء  او  مدراء  وبعضوية 

الوطنية للمعلومات الجغرافية. 
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المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات - الرئيس  

بلدية مسقط
الهيئة الوطنية للمساحة - نائب الرئيس

بلدية صحار

بلدية ظفار
المكتب السلطاني

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

هيئة تقنية المعلومات 

الهيئة العامة للدفاع المدنيوزارة اإلسـكان

وزارة الزراعة والثروة السمكية

الهيئة العامة للكهرباء والمياه وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

هيئة تنظيم اإلتصاالت

وزارة النقل واإلتصاالت

هيئة تنظيم الكهرباء

الشركة العمانية لإلتصاالت - عمانتلوزارة النفط والغاز

شرطة عمان السلطانية

الشركة العمانية للنطاق العريض

وزارة الداخلية

شركة الكهرباء القابضة - نماء

وزارة السياحة

شركة حيا للمياه

وزارة البيئة والشؤون المناخية

شركة تنمية نفط عمان

1
2

٨
٧

3

13

11
1٠
٩

٦

٥
4

12

14
1٥

21

2٠

1٦

2٦

24
23

22

1٩

1٨

1٧

2٥

نوعية جيدة  بتقديم خدمة ذات  للسماح  الفنية  والسياسات  المعايير  التنفيذية مراجعة  الفنية  اللجنة  تتولى 
وتنفيذ القرارات الجماعية الصادرة عن البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ودمجها في برامج عمل الجهات 
المشاركة  ومراجعة معايير أمن المعلومات الجغرافية و ضمان التقيد بها  ومتابعة أعمال مجموعات  العمل 
التقارير  ومراجعة  عملها  أثناء  المجموعات  هذه  تواجهها  قد  التي  الحلول  وتقديم  آدائها  ومراقبة  الفنية 
السنوية ونصف السنوية المرفوعة إلى اللجنة اإلشرافية  والعمل على  تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية  

للمعلومات الجغرافية.

ب- المهام

مراجعة المواصفات والمعايير الفنية لضبط نوعية وآلية 

تبادل البيانات الجغرافية المشتركة واإلشراف على اإللتزام  بها  كل ضمن إختصاصه.

للمعلومات  الوطنية  البنية  في  المشاركة  الجهات  بين  الجغرافية  المعلومات  وتبادل  توزيع  سياسة  مراجعة 

الجغرافية.

مراجعة سياسة امن المعلومات الجغرافية بما يتماشى مع سياسة امن المعلومات الوطنية.

مجال  في  المطلوبة  الفنية  والمواصفات  المعايير  إلنجاز  المتخصصة  الفنية  العمل  مجموعات  على  اإلشراف 

إختصاصها. 

متابعة تنفيذ اإلجراءات الفنية للمعلومات الجغرافية من قبل الجهات المشاركة.

تنسيق الجهود داخل مؤسساتهم ووضع الخطوات الفنية العملية لتنفيذ برنامج تبادل البيانات الجغرافية.
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 ٥. الفريق التنفيذي للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

االدارة  مهمة  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  بالمركز  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  العامة  المديرية  تتولى 
لعقد  المطلوب  اللوجستي  الدعم  تقديم  على  تعمل  كما  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  والتشغيل 
البوابة المكانية وتجهيز المنصة المكانية واعتمادها  اإلجتماعات المختلفة واإلشراف على تنفيذ وإستضافة موقع 
للمعلومات  الوطنية  بالبنية  الخاصة   والمواصفات  والمعايير  الوثائق  جميع  وحفظ  لتنظيم  الكترونية  كأرشفة 
لبرنامج  الرئيسية  التنسيقية  الجهة  وتكون  التنفيذية.  الفنية  اللجنة  أعضاء  مع  الوثيق  التنسيق  خالل  من  الجغرافية 

البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وتتولى مسؤولية تنفيذ األنشطة واألعمال التشغيلية  للبرنامج.

وتتمثل المديرية العامة للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بأعضاء من فريق التنسيق من مستويات مختلفة في 
جميع اللجان المشار اليها فيما ذكر سابقا وبما يساعد على تحقيق رؤية ورسالة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

4. مجموعات العمل الفنية

في  الجغرافية  بالمعلومات  المختصين  واإلستشاريين  والخبراء  الفنية  الخبرات  من  فنية  عمل  مجموعات  تشكل 
الجهات المشاركة األساسية في مجال انتاج وإستخدام المعلومات الجغرافية من أجل تقديم المشورة الفنية  
والمساندة للجنة الفنية التنفيذية، وتتولى هذه المجموعات  إعداد ومراجعة المعايير والسياسات الفنية والمساندة 

في تطبيقها لتحقيق األهداف المرجوة من برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

ويتم تشكيل فرق العمل الفنية من قبل اللجنة الفنية التنفيذية ممن لديهم الخبرة والمعرفة في كيفية إعداد 
المعايير الخاصة بالمعلومات والبيانات المكانية ولديهم القدرة والصالحية على تمثيل مؤسساتهم في مجال 

معايير البيانات المكانية وسياسات االنتاج واإلستخدام واإلتاحة وأمن المعلومات.

يتم إختيار أعضاء مجموعات العمل من الخبرات الفنية والخبراء واإلستشاريين المختصين بالمعلومات الجغرافية 
بناءا على ترشيحهم من قبل مؤسساتهم أو بناء على إقتراح من أعضاء اللجنة الفنية التنفيذية ويرأس كل فريق 

عمل خبير فني من ذوي  اإلختصاص في مجال عمل المجموعة.

أ- األعضاء

ب- المهام

تطوير مسودات المواصفات الفنية وتقديم التوصيات للجنة الفنية التنفيذية ووضع المعايير الفنية في مجاالت 
معينة مثل: أمن البيانات الجغرافية والصور الفضائية،  قاعدة البيانات الوطنية الجغرافية وغيرها،  ودراسة وإقتراح 

الحلول للمشاكل الفنية التي قد تظهر أثناء تنفيذ برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.
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أ- المهام

الجهات  مع  وبالتنسيق  الجغرافية  للمعلومات  متكامل  نظام  تتضمن  والتي  الجغرافية(  للمعلومات  الوطنية  )البنية  إنشاء 
الحكومية وشبه الحكومية المدنية.

الجغرافية  للبيانات  العالمية  المعايير  مع  يتناسب  بشكل  المكانية  الجغرافية  للبيانات  الوطنية  والسياسات  المعايير  وضع 
المكانية مثل )OGC-ISO( المعمول بها في البنى الوطنية للمعلومات الجغرافية عالميا.

تمكين المشاريع الوطنية للتحول إلكترونيا بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات والجهات األخرى.

إنشاء البوابة المكانية إلتاحة وصول المرخص لهم )الجهات المشاركة، القطاع الخاص، شرائح المجتمع( إلى الموارد الجغرافية 
المكانية المتوفرة في البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية حسب درجات الترخيص.

بناء وتطوير قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية من ثم العمل على جمع البيانات الجغرافية المكانية من الجهات. المشاركة 
المنتجة للبيانات وإجراء عمليات التدقيق وضبط الجودة لها وتحميلها إلى قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية بشكل آمن.

وضمان  وخدماتها  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  إلستيعاب  الالزمة  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  وتنفيذ  تصميم 
الوصول اآلمن لهذه الخدمات للجهات الحكومية المدنية والقطاع الخاص وبقية شرائح المجتمع.

المشاركة في المؤتمرات وتمثيل السلطنة في الهيئات اإلقليمية والدولية فيما يختص بالبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

إنشاء مركز تدريب لنظم المعلومات الجغرافية معتمد لخدمة الجهات الحكومية المدنية بصفة خاصة ثم القطاع الخاص 
وشرائح المجتمع بصفة عامة وتنفيذ بوابة التعليم اإللكتروني لنظم المعلومات الجغرافية.

خريطة  مع  الوطنية  المكانية  البيانات  مواءمة  وضمان  تحديثها  على  واإلستمرار  الموحدة،  الوطنية  األساس  خريطة  تطوير 
األساس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.WFS/WMS تطوير خدمات الجغرافيا المكانية للمجتمع والجهات المعنية

تطوير مواقع نظم المعلومات الجغرافية الخاصة وتطبيقات الهواتف النقالة لنشر الوعي الجغرافي المكاني ودعم التنمية 
اإلقتصادية في عمان.

لتحقيق  الخاص  والقطاع  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  إلى  المكانية  بالجغرافية  الخاصة  اإلستشارية  الخدمات  تقديم 
االستخدام األمثل لنظم المعلومات الجغرافية في تحقيق أهداف المشروع.

العام  لإلستخدام  المفتوحة  البيانات  وتطوير  المكانية،  البيانات  مع  المفتوحة  للبيانات  الوطنية  السياسة  في  المساهمة 
بالتنسيق مع اللجنة الفنية التنفيذية.

تنظيم عمليات تبادل البيانات الجغرافية المشتركة ووضع األسس والصالحيات واإلجراءات العملية والضوابط األمنية المحددة 
لذلك، ومتابعة حقوق إستخدامها.

الجغرافية في سلطنة  المعلومات  بأهمية نظم  للتوعية  المكانية  بالجغرافيا  الخاصة  والمنتديات  المعارض  تنظيم ودعم 
عمان.

الوطنية  الجغرافية  البيانات  قاعدة  إلى  المعنية  الحكومية  الجهات  قبل  من  المحدثة  الجغرافية  البيانات  تدفق  آلية  إدارة 
وهيئة  للمساحة  الوطنية  الهيئة  وتزويد  المجتمع(  الخاص،  القطاع  المدنية،  الحكومية  )الجهات  للمستخدمين  وإتاحتها 

تنظيم اإلتصاالت بنسخة منها.
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أهداف اإلستراتيجية

حددت اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات الجغرافية أربعة اهداف  رئيسية لتحقيق الرؤية التي وضعتها اإلستراتيجية 
وإرتبط كل هدف بمجموعة من النتائج والمخرجات التي يمكن من خاللها قياس مدى النجاح والتقدم أو التأخر في 

تحقيق  هذا الهدف.

1.  الحوكمة والتنظيم

 الحوكمة والتنظيم

كما تمت اإلشارة إليه في المقدمة، فقد إستثمرت العديد من الجهات الحكومية في المعلومات الجغرافية المكانية 
بالمشاركة   األخرى  الحكومية  للجهات  تسمح  تنسيق  آلية  وجود  ودون  جماعي  نهج  أي   إتباع  دون  فردي  بشكل 

واإلستفادة من منافع هذه اإلستثمارات.

لتطوير  المستدامة  المركزي  التنسيق  وآلية  المؤسساتية  القيادة  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  ستوفر 
المعايير والسياسات واألطر القانونية لدعم قطاع المعلومات الجغرافية المكانية، والتأكد من أن مجموعات البيانات 
قبل  من  إستخدامها  وإعادة  استخدامها  يمكن  الحكومية  الجهات  تمتلكها  التي  واألنظمة  والخدمات  الجغرافية 
الجهات األخرى في تطبيقاتهم المختلفة بغض النظر عن التقنيات المستخدمة من قبل هذه الجهات، وكما يمكن 

دمج الخدمات المكانية مع باقي الخدمات الحكومية في السلطنة.

إلى  باإلضافة  العالمية  المعايير  تعتمد  تنظميه  ترتيبات  وجود  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  نجاح  ويتطلب 
القيادة الجيدة لتطوير البيانات الجغرافية الموثوقة ذات األولوية األساسية واإلستراتيجيات وسياسات الوصول وبرامج 

التبادل  البيني للبيانات.

تعزيز القدرات الوطنية 
تعزيز المعرفة ورفع الكفاءةوبناء الخدمات المكانية

 الجاهزية واإلتاحة للبيانات المكانية
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الغايات المستهدفة من الحوكمة

النتائج المتوقعة

إيجاد الهيكل التنظيمي واإلشرافي لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية..

التنسيق  الفعال مع الجهات المعنية لتنفيذ وإدارة اإلستراتيجية واعداد خريطة الطريق وخطة العمل.

متابعة تحقيق األهداف اإلستراتيجية ومواءمة المستخدمين لبياناتهم ومشاريعهم مع اإلستراتيجية.

إدارة برنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وإجتماعات اللجنة الفنية التنفيذية ومتابعة أعمال فرق العمل 

الفنية ورفع التقارير إلى اللجنة اإلشرافية.

الجغرافية بحيث  يكونوا شركاء مؤسسين   الوطنية للمعلومات  البنية  المشاركة في  الرئيسية   الجهات  تحديد 

في هذه المبادرة، ووضع خطط التواصل بينهم وإدارة مشاركتهم الفاعلة.

اإلفادة  عن مدى تنفيذ اإلستراتيجية والتقدم الذي يتم إحرازه نحو تحقيق الرؤية المستهدفة.

والشركات  الجهات  لجميع  الجغرافية  المعلومات  انظمة  برامج  وصيانة  لشراء  موحدة  إتفاقية  إلى  التوصل 

الحكومية.

توفير قيادة فاعلة لبرنامج البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الوطنية  البنية  إلستراتيجية  الفاعل  التنفيذ  في  للمساهمة  والدولية  الوطنية  المنظمات  مع  شراكات  إقامة 

للمعلومات الجغرافية.

تشكيل الهيكل التنظيمي واالشرافي لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

تشكيل كل من أعضاء اللجنة اإلشرافية واللجنة الفنية التنفيذية وتعيين أعضائها وتحديد مهامهما.

تشكيل مجموعات العمل الفنية ومراجعة واعتماد مهامها وخطط عملها والموافقة على أعضاءها.

تحديد ومراجعة واعتماد أدوار ومسؤوليات اللجان ومجموعات العمل الفنية من قبل األعضاء.

موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية الفنية على المبادئ األساسية  لإلستراتيجية.

وضع خريطة الطريق واعتمادها.

إعتماد الموازنة المطلوبة.

إعتماد وتوقيع اتفاقية موحدة لشراء وصيانة برامج انظمة المعلومات الجغرافية.

تحديد المنظمات الوطنية والدولية االستراتيجية والهيئات األكاديمية، وابرام اتفاقيات للشراكة معها.

اإلنتساب لعضوية الهيئات الدولية المختصة بالمعايير مثل إتحاد المعلومات المكانية المفتوحة )OGC( والبنية 

.)GSDI( العالمية للبيانات المكانية
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2.  تعزيز القدرات الوطنية وبناء الخدمات المكانية

الجغرافية  المعلومات  قطاع  تواجه  التي  المشاكل  على  التغلب  إلى  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  تهدف 
الداعمة  المكانية  والحلول  الخدمات  توفير  على  القطاع  هذا  قدرة  تعزيز  أجل  من  العقبات  وتذليل  السلطنة  في 
إلتخاذ القرار بشكل سهل وسريع وباقل التكاليف من خالل اإلستفادة من بنية تقنية ومعلوماتية معيارية وموحدة 
ودون الحاجة لإلستثمار في شراء التقنيات الخاصة باإلستضافة والنشر لبياناتها المكانية كما يمكنها االستفادة من 
اإلتفاقيات التي تقوم البنية الوطنية بإبرامها مع الجهات المختلفة المختصة بالمعايير والبرامج ومن خالل اتفاقية 

التراخيص الموحدة الستخدام برامج أنظمة المعلومات الجغرافية.

الغايات المستهدفة من تعزيز القدرات الوطنية وبناء الخدمات المكانية

إنشاء عناصر البنية التحتية لمؤسسة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية والسياسات والمعايير والخبرات الالزمة 
وأطر التقنيات المستخدمة.

بناء آلية مشاركة للمعلومات الجغرافية  بين منتجي البيانات الجغرافية ومستخدميها.
تنفيذ وإدامة بوابة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية  لنشر المعلومات عن  برنامج البنية الوطنية للمعلومات 

الجغرافية وإتاحتها للجهات المعنية والحصول على تغذية رجعية بطريقة سهلة وميسرة.
الجغرافي  البعد  إضافة  خالل  من  إليها  الوصول  وتسهيل  الحكومية  والتطبيقات  الخدمات  مستوى  تحسين 

المكاني الذكي لها.
توفير إدارة جيدة وموثوق بها للبيانات والخدمات الجغرافية للجهات المشاركة باستخدام التطبيقات االلكترونية 

الشبكية.
تحديد الخدمات الحكومية الواجب تعزيزها بالبعد الجغرافي المكاني.

تحديد وإعتماد معايير مجموعة البيانات الجغرافية األساسية. 
توفير وإعتماد معايير مجموعات البيانات الخاصة بالجهات المشاركة )مجموعة البيانات الجغرافية غير األساسية(

إنشاء مركز بيانات البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وتشغيله.
اإلتفاق على برنامج إدارة الخدمات التقنية وتوقيع اتفاقيات مستوى الخدمة  )SLA’s( اتفاقيات مستوى التشغيل 

.)OLA’s(
التنفيذية واللجنة  الفنية  اللجنة  الجغرافية من قبل أعضاء  البيانات  تبادل ومشاركة  تحديد واعتماد إطار سياسة 

اإلشرافية.
إعتماد سياسة موحدة لتوزيع وتبادل صور االقمار الصناعية من قبل مجموعات العمل المختصة بأمن المعلومات 

الجغرافية.
تنفيذ منصة جغرافية ذات قدرات سريعة لتوفير بيئة خدمات جغرافية مشتركة.

تصميم وتنفيذ البوابة المكانية.

النتائج المتوقعة
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20 عاما من تبني   البيانات الجغرافية هي األصول األساسية للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، وبعد مرور  تعد 
أي  الجغرافية وعدم وجود  البيانات  تراكم حجم كبير من  الجغرافية في سلطنة عمان. ومع  المعلومات  نظم 
وسيلة إلستكشاف أو الوصول أو تقييم هذه البيانات الستخدامها عبر المؤسسات الحكومية، فان أهم األهداف 
األساسية للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية هو توحيد هذه البيانات الجغرافية وحفظ وإدامة قواعد البيانات 
الخاصة  الجغرافية  البيانات  لقواعد  اإلرشادية  المبادئ  واقتراح  األولوية(،  وذات  )المشتركة  األساسية  الجغرافية 

القطاعية. المكانية  البيانات  من  إحتياجاتها  في  المشاركة  الجهات  لدعم  األساسية(  )غير 

تحديد قائمة البيانات الجغرافية األساسية وتعريف الجهات المالكة لها وإعتمادها من قبل أعضاء اللجنة الفنية 
التنفيذية حسب المبادئ االستراتيجية. 

تصميم نموذج قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية وإعتماده وتنفيذه.
بناء قاعدة البيانات الجغرافية الوطنية وتشغيلها.

أمن  مصفوفة  واعتماد  الجغرافية  البيانات  وتنزيل  تحميل  وآليات  البيانات  لقاعدة  األمنية  اإلجراءات  وضع 
المعلومات الجغرافية .

تنظيم وإدارة ومراقبة سير العمل لقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية .
إعتماد معايير ضمان الجودة وآليات االستخدام اآلمن للبيانات الجغرافية.

. المشاركة  الجهات  بين  الجغرافية  البيانات  تبادل  آلية  اعتماد وتفعيل 
أدوار  وتحديد  اإلستخدام  متطلبات  حسب  وادامتها  الجغرافية  البيانات  تحديث  آليات  وإعتماد  مناقشة 

ومسؤوليات الجهات المشاركة.
وضع آلية المزامنة بين قاعدة البيانات الوطنية وبين قواعد بيانات الجهات المزودة .

إعتماد معايير البيانات التعريفية واستخدمها من قبل الجهات المشاركة.
اعتماد نظام احداثيات مرجعي ومرجع جيوديسي موحد من قبل جميع الجهات المشاركة.

نشر أدلة كل من البيانات الجغرافية والخدمات الجغرافية.
سهولة إكتشاف البيانات الجغرافية والخدمات الجغرافية التي تنتجها الجهات الحكومية المشاركة.

تقديم المشورة فيما يخص مجموعة إحتياجات الجهات الحكومية من البيانات الجغرافية األساسية ومكوناتها 
وكيفية إداراتها والتبادل البيني لها.

حماية حقوق وإمتيازات المعلومات وحقوق الملكية الفكرية للبيانات ومالكي خدمات التطبيقات.
دعم وتشجيع تبني  السياسات واألنظمة  الالزمة لعمل البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بشكل فاعل.

.)NGDB( بناء قاعدة بيانات جغرافية وطنية
المشاركة سواءا كانوا  الجهات  إتجاه  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  البيانات  موفري  مسؤوليات  تحديد 

منتجين او موزعين او مستخدمين لهذه البيانات.
اتاحة الوصول المباشر واآلمن لمجموعة واسعة من المعلومات والخدمات الجغرافية عبر اإلنترنت.

3.  الجاهزية واإلتاحة للبيانات المكانية

الغايات المستهدفة من الجاهزية واالتاحة للبيانات المكانية

النتائج المتوقعة
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4. تعزيز المعرفة ورفع الكفاءة

يعد تطوير وبناء القدرات البشرية العمانية أهم عناصر نجاح مشروع البنية الوطنية ويعتبر إعتماد برنامج تأهيل وتدريب 
والكفاءات  المهارات  مستويات  جميع  البرنامج  هذا  وسيشمل  البنية،  لمشروع  استراتيجي  هدف  العمانية  الكوادر 
الالزمة لتنفيذ المهام واألعمال التي يحتاجها هذا المشروع في كافة مراحله بدء من مرحلة التصميم وحتى مرحلة 

التشغيل.

الغايات المستهدفة من تعزيز المعرفة ورفع الكفاءة

تقديم المشورة فيما يخص مجموعة احتياجات الجهات الحكومية من البيانات الجغرافية األساسية ومكوناتها 

وكيفية إداراتها والتبادل البيني لها.

حماية حقوق وامتيازات المعلومات وحقوق الملكية الفكرية للبيانات ومالكي خدمات التطبيقات.

دعم وتشجيع تبني السياسات واألنظمة الالزمة لعمل البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بشكل فاعل.

.)NGDB( بناء قاعدة بيانات جغرافية وطنية

كانوا  سواءا  المشاركة  الجهات  إتجاه  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  للبنية  البيانات  موفري  مسؤوليات  تحديد 

منتجين أو موزعين أو مستخدمين لهذه البيانات.

إتاحة الوصول المباشر واآلمن لمجموعة واسعة من المعلومات والخدمات الجغرافية عبر اإلنترنت.

تحديد مكونات برنامج بناء القدرات العمانية.

إعتماد خطة تدريبية لجميع المستويات وتخصيص وإعتماد الموازنة  الالزمة لها.

قائمة بورش العمل والندوات والمؤتمرات المطلوبة والمتصلة بعمل البنية.

إنشاء موقع » التدريب اإلفتراضي« واتاحته للجهات المشاركة .

توفر مركز تدريب مجهز لبناء القدرات.

النتائج المتوقعة
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الفوائد والنتائج المتوقعة من البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

    تحسين عملية 
إتخاذ القرار

سهولة التعرف على البيانات 
الجغرافية المتوفرة والمتاحة 

والوصول إليها

تفادي اإلزدواجية 
وتقليل التكاليف

تحسين جودة  الخدمات 
الحكومية للمواطنين

 تعزيز المعرفة من خالل 
بناء القدرات وبرامج 

التدريب

 إعداد معايير المعلومات 
التعريفية  للبيانات 

الجغرافية المكانية وتوفير 
فهرس الخدمات المكانية

مواءمة مشاريع البيانات الجغرافية 
على مستوى السلطنة مع 

اإلستراتيجية الوطنية للبنية 

 البوابة المكانية 
لتبادل المعلومات
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1. تحسين عملية إتخاذ القرار

المناسبة  الجغرافية  البيانات  إلستخدام  سهلة  آلية  القرار  لمتخذي  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  توفر 
الخطط  وإعداد  أفضل  بشكل  المطروحة  القضايا  لفهم  الالزمة  المكانية  التحاليل  الجراء  الالزمة  واألدوات 

المناسب. القرار  وإتخاذ  المالئمة 

جميع  بين  والحديثة  الموثوقة  الجغرافية  المعلومات  تبادل  عملية  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  تسهل 
المتاحة. الجغرافية  البيانات  عن  التعريفية  المعلومات  وتوفر  الرئيسية  الحكومية  الجهات 

تقوم البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية بوصفها ميسر ومنظم المعلومات الجغرافية بوضع آلية تبادل البيانات 
البيانات  وشراء  إنتاج  في  اإلزدواجية  لتفادي  الجغرافية  المعلومات  وإقتناء  لشراء  الموحد  اإلطار  خالل  من  الجغرافية 

الجغرافية بين الجهات الحكومية مما يعود بالوفر المالي على خزينة الدولة .

قطاع  تواجه  التي  القضايا  مختلف  حل  على  تركز  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  أن  من  الرغم  على 
مزود  إلى  الحكومة  تحول  في  النظر  إلى  أيضا  تهدف  أنها  إال  الحكومية  الجهات  في  الجغرافية  المعلومات 
للخدمات يكون محور إهتمامها المواطن وقطاع األعمال الخاص وذلك لتعميم الفائدة من اإلستثمار الحكومي 

في هذا المجال ليشمل المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص على حدا سواء.

المواطنين  من  مختص  فريق  وتشغيله  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  برنامج  وتنفيذ  إدارة  في  يشارك 
لتوظيف  للبنية  الوطنية  اإلستراتيجية  تتبناه  الذي  البرنامج  فإن  ولذلك،  المتخصصة  المهارات  ذوي  من  العمانيين 
لنجاح  األهمية  بالغ  أمر  والخبرة  المعرفة  واكاسبهم  الضرورية  بالخلفية  وتزويدهم  العمانيين  المواطنين 

الجغرافية. للمعلومات  الوطنية  البنية  برنامج  وإستدامة 

2. سهولة التعرف على البيانات الجغرافية المتوفرة والمتاحة والوصول إليها

3. تفادي اإلزدواجية وتقليل التكاليف

4. تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين

٥. تعزيز المعرفة من خالل بناء القدرات وبرامج التدريب
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٦. البوابة المكانية لتبادل المعلومات.

للمستخدمين  المكانية(  والخدمات  )البيانات  المكانية  المعلومات  إتاحة  إلى  اساسي  بشكل  البوابة  تهدف 
إتخاذ  ويدعم  بالسلطنة  المعلومات  أمن  سياسة  مع  يتوافق  وبشكل  عالية  جودة  وبمصداقية  معيارية  بطريقة 

وسهولة. يسر  بكل  الخدمية  والخطط  المشاريع  وتنفيذ  القرارات 

 )OGC(  )19139  ISO( المخصصة  الوصفية  للبيانات  الدولية  المعايير  الجغرافية  المكانية  الخدمات  فهرس  يعتمد 
البنية  في  المشاركة  الجهات  لدى  المتاحة  الجغرافية  والبيانات  المعلومات  على   للتعرف  سهلة  آلية  ويوفر 
للمستخدمين  تسمح  أن  شأنها  من  التي  البيانات  إستكتشاف  أدوات  ويشمل  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية 
من  وغيرها  الموضوع  أو  المؤلف  اسم  أو  المفتاحية  الكلمات  خالل  من  المطلوبة  المعلومات  إلى  بالوصول 

المعايير.

من  العائد  زيادة  هي  الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  من  المستهدفة  الرئيسية  الفوائد  من  واحدة 
الجغرافية  للمعلومات  الوطنية  البنية  توفر   . الجغرافية  البيانات  تطوير  في  العمانية  الحكومة  لدى  اإلستثمار 
اإلستخدام  وسهولة  التوافق  تضمن  أن  شأنها  من  بطريقة  المهام  تنفيذ  لضمان  المركزية  التنسيق  وظيفة 

الجغرافية. للمعلومات  الوطنية  البنية  في  المصلحة  أصحاب  بين 

٧. إعداد معايير المعلومات التعريفية للبيانات الجغرافية المكانية وتوفير فهرس 
     الخدمات المكانية.

٨. مواءمة مشاريع البيانات الجغرافية على مستوى السلطنة مع اإلستراتيجية الوطنية     
    للبنية. 


