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المرآز الوطني للمعلومات       

مشــــــروع  مشــــــروع  
  نظام المعلومات الجغرافية الشامل        نظام المعلومات الجغرافية الشامل        



هيكلية التي يهتم   يعتبر مشروع نظام المعلومات الجغرافية  احد المشروعات االساسية  ال                
.المرآز بتنفيذها في اطار مهمة بناء النظام الوطني للمعلومات             

تعريف المشروع  

اليمناليمن--                           المرآز الوطني للمعلومات                               المرآز الوطني للمعلومات                                                                                                                                    نظام المعلومات الجغرافية الشاملنظام المعلومات الجغرافية الشاملمشروع مشروع 



اهداف   اهداف   
المشروع    المشروع    

  توسيع بنية انظمة المعلومات االساسية    

اقامة نظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات           
نظم المعلومات الجغرافية إلنتاج وحفظ وتبادل البيانات             
والمعلومات المكانية والو صفيه على المستوى الوطني         

تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المكانية والو صفية             
وتوسيع مجاالت استخدامها ورفع مستوى االستفادة منها     
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بناء وتطوير المجال       التنمية الشاملة  
المعلوماتي

 تطور المجتمع

المكانية   (توفر رصيد معلوماتي شامل من البيانات والمعلومات الجغرافية               
) . والوصفية   

 وتجنب   تقليل تكاليف إعداد وتحديث الخرائط والبيانات والمعلومات الجغرافية               
. تكرار الجهود واإلنفاق في هذا المجال    

فع مستوى    توفر الية فعالة لنقل وتبادل المعلومات الجغرافية راسيًا وأفقيا ور                  
.االستفادة من المعلومات في هذا المجال         

سهولة الحصول على المعلومات التي تدعم تحقيق التخطيط الجيد             
  .للمشروعات االنمائية      

توفر المعلومات التي تمكن من تنسيق الخدمات السكانية وتدعم تحقيق                 
. العدالة في توسيع مشروع الخدمات االجتماعية       

حصول المستثمرين على خدمات معلومات واسعة تمكنهم من استخدام نظام               
 انشطتهم  معلومات الجغرافية في دراسة البدائل واتخاذ القرارات المناسبة بشأن          

. االستثمارية  
. تسهيل وصول المواطنين الى المعلومات             

نظام المعلومات الجغرافي الشامل       اهم المزایا التي سيحققها مشروع           

لمشروعلتحقيق المزايا خالل مراحل التنفيذ الفعلي           
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  نظام المعلومات الجغرافي الشامل        المكونات الرئيسية لمشــــــروع             

برامج تطبيقية اساسية     برامج تطبيقية اساسية     

آليات ادارة وتشغيل النظام      آليات ادارة وتشغيل النظام      

 وملحقاتها       وملحقاتها      الحواسيب الحواسيب تجهيز تجهيز 
  وتجهيزات مساعدة اخرى  وتجهيزات مساعدة اخرى  

قاعدة واسعة من البيانات       قاعدة واسعة من البيانات       
  والوصفية   والوصفية   والمعلومات المكانية       والمعلومات المكانية       

 متعددة  متعددة برمجيةبرمجيةانظمة انظمة 

إعداد وتأهيل الكادر المختص   إعداد وتأهيل الكادر المختص   
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GISGIS

بيانات  بيانات  

برمجياتبرمجيات

أجهزةأجهزة

الكادر 
المختص
الكادر 
المختص



المشروع   المشروع     مجاالت مجاالت 

..السكان والتطور الد يموغرافي        السكان والتطور الد يموغرافي        
..الخدمات االجتماعية         الخدمات االجتماعية         

..البيئة والسياحة   البيئة والسياحة   
..التنمية العمرانية والحضرية     التنمية العمرانية والحضرية     

..المياة   المياة   
..اإلدارة الحكومية      اإلدارة الحكومية      

..األنشطة االقتصادية والتجارية      األنشطة االقتصادية والتجارية      
..الطرق والنقل    الطرق والنقل    

..الكهرباء    الكهرباء    
..برامج التنمية البشرية وتخفيف الفقر    برامج التنمية البشرية وتخفيف الفقر    

..االتصاالت   االتصاالت   
..رض والثروات والموارد الطبيعية       رض والثروات والموارد الطبيعية       األاأل

مجاالت مجاالت 
المشروع المشروع 

التنمية   التنمية   
العمرانية  العمرانية  
والحضريةوالحضرية

البيئة   البيئة   
والسياحة   والسياحة   

السكان 
والتطور 
الديموغرافي
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الطرق 
والنقل  

الكهرباء   الكهرباء   



مراحل تنفيذ المشروع      مراحل تنفيذ المشروع      

وتأهيل الكادر المتخصص   اعداد 

المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

للمشروع    التحضير

 من البيانات والمعلومات ةاعداد قاعدة واسع
والوصفية المكانية 

  توفير البرامج االساسية التطبيقية        

البرمجية بناء النظم    

 وملحقاتها واألدوات      الحواسيب  توفير   
المساعدة االخرى 

اعداد نظم ادارية لتشغيل النظام      
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المستفيدون من نظام المعلومات الجغرافية        المستفيدون من نظام المعلومات الجغرافية        

الحكومية   الحكومية   األجهزة والهيئات    األجهزة والهيئات    

الخاصة الخاصة المؤسسات والشرآات وقطاعات االعمال            المؤسسات والشرآات وقطاعات االعمال            

والمواطنون عموماً        والمواطنون عموماً          مراآز خدمات المجتمع    مراآز خدمات المجتمع    

تنظيمات المجتمع المدني  تنظيمات المجتمع المدني  
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شبكة تراسل 
المعطيات     

شبكة 
االتصاالت

الشبكة الوطنية    
للمعلومات     

الشبكة الوطنية    
للمعلومات     

)GIS(نظام المعلومات الجغرافية          
)المرآز الوطني للمعلومات      (
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II
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Firewal
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Application
Servers

شبكة  
االتصاالت  

آليات عمل نظام المعلومات الجغرافية الشامل             

االنترنت االنترنت 
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المواطنون 

األجهزة والهيئات 
الحكومية

المؤسسات والشرآات وقطاعات   
األعمال الخاصة

أخرى

تنظيمات المجتمع المدني
   ومراآز خدمات المجتمع
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نهایة العرضنهایة العرض

عودةعودة


