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نظام معلومات الرقابة البي�ية

Environmental Monitoring Information System of Kuwait.
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نظام معلومات الرقابة البي�ية

التطو�ر ، Oعمل عJK عJK  ��2009 سنة العامة للبEئة Dو نظام أBشأتھ ال<يئة 
باستخدام نظم ت ال�و�لقدرات ال<يئة �� مراقبة املواقع واألBشطة البي#ية �� دولة   املستمر

لعالم األخرى مثل نظام تحديد املواقع عJK مستوى اوالتقنيات ) GIS(املعلومات ا�غرافية 
)GPS ( عد عن واالس`شعارcRemote Sensing.
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نظام معلومات الرقابة البي�ية

.عملية اتخاذ القرارلدعم إBشاء وإدارة بنك املعلومات البيef وتطو�ر االنظمة والتطبيقات •

.وتحديqrا وتوفDopا ل�افة ا�<اتإنتاج<ا عJK واإلشراف قواعد البيانات البي#ية إدارة •

.وتحليل وحفظ اuvططات والبيانات واالحصاءات وتزو�د ا�<ات اuvتلفة qsاوجمع إعداد •

.اv~تملة وتحسpن الظروفاuvاطر البي#ية وتحليل وتفسop البيانات للتمكن من إدارة وتقليل إدارة •
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نظام معلومات الرقابة البي�ية

.ا~الة البي#ية وتقييم ومتاcعة الوضع البيef وتحديد االثار اv~تملة بالت�سيق مع ا�<ات اuvتلفةدراسة •

..بيefدراسة وتنفيذ املسوحات البي#ية الشاملة للبEئات اuvتلفة بما يحقق �عز�ز قواعد البيانات وتحسpن القرار ال•

.البوابة البي#ية الرسمية لدولة ال�و�ت بما يضمن جودة املعلومات املقدمةتطو�ر •

.واألطالس البي#ية بصفة دور�ةالتقار�ر إصدار •
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ال�دف
 لتحليل وBشر امل

ً
عرفة أن ن�ون مركز امتياز مع�oف بھ دوليا

واملنظمات  البي#ية وتوفop معلومات اس�oاتيجية موثوقة ل�~�ومة
وتنفيذ  والشر�ات والباحثpن وا�م<ور �� دولة ال�و�ت لتطو�ر

السياسات والقرارات لتوفop بEئة مستدامة
امل�مة

ي#ية تقييم وإبراز قيمة البEئة ووضع املعرفة الب
دولة  cش�ل رس�e �� مركز عمليات صنع القرار ��

ال�و�ت

2035الرؤ�ة البي�ية 
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2035الرؤ�ة البي�ية 
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محطات رصد ثابتة

مسوحات قاعية

نمذجة ر�اضية

سفينة أبحاث

االس4شعار عن 1عد

مسوحات حقلية

تحليل العينات

تأ=يل ا>;ت:9ات

اعتماد النتائج

إدخال البيانات FG نظام املعلومات اDEغرافية

خرائط االساس

خرائط البيانات

مراقبة جودة البNئة

رسم السياسات العامة 
ودعم اتخاذ القرار

املستخدم اVEكومي

املستخدم اE;اص

إدارة البيانات

إدارة العمل

املعاي]9 واالش9Yاطات

eMISK

آلية العمل
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آلية العمل
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استخدام البيانات �� أنظمة النمذجة الر�اضية 
لت`بع مصادر التلوث
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دراسة ا~وادث 
والطوارئ 

كررةاملت البي�ية اVEوادث متا1عة•
وأسباdeا النفوق  حاالت رصد•
النفطية ال4سرfات متا1عة•
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متاcعة وإعداد تقار�ر حالة البEئة
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 دراسة وتقييم املردود
efالبي

املشار�ع ترخيص•
املشار�ع وإلغاء وقف•
البي#ية األحمال حساب•
التعديات رصد•
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:أمثلة
البحر�ة اVEدود•
املرجانية الشعاب مواقع•
الديموجرافية البيانات•
الطبيعية ا>Vميات•

إنتاج اuرائط 
ا�غرافية 
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مخرج الغزا��

صرف ص��+ تلوث كيميا�ي 

38-73-108

16/6/2015بتار�خ  121./ع.م/ب. ع. Dـ

اسم اuvرج

نوع اuvالفة

مواد القانون 

اإلحالة للنيابة

والتعدياترصد اuvالفات 
شبكة رصد ومراقبة اuvارج
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دعم عمليات التفتEش
�� املناطق الصناعية
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واملنتجاتتوف]9 اE;دمات 
عpq  تطبيقات ذكية لnشر البيانات البي�ية. 1

ال�واتف ا>Vمولة
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توف]9 اE;دمات واملنتجات
برامج تفاعلية لدعم الطلبة والباحث]ن . 2

ومستخدمي نظم املعلومات اDEغرافية



توف]9 اE;دمات واملنتجات
مات ف�رس للبيانات املتوفرة FG نظام معلو . 3

الرقابة مع آلية التحميل املباشر



100-400 visits per day 
since beginning of 2012.

.netbeatona.wwwحول العالم) بي#تنا(التفاعل مع زائري ومستخدمي البوابة البي#ية الرسمية لدولة ال�و�ت . 4

وعرض وتوفop البيانات ل��م<ور cش�ل موثق وشفاف

توف]9 اE;دمات واملنتجات
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توف]9 اE;دمات واملنتجات
إنتاج اE;رائط االح9Yافية واألطالس. 5
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توف]9 اE;دمات واملنتجات
إنتاج اE;رائط االح9Yافية واألطالس. 5
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والطلبة من جميع األعمار والتخصصات توفop البيانات للباحثpن . 6

توف]9 اE;دمات واملنتجات
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 للمجتمع. 7
ً
توفop األدوات االح�oافية والتطبيقات املتخصصة مجانا

  .netbeatona.www) بي#تنا(البي#ية الرسمية لدولة ال�و�ت وBشر بيانات حالة البEئة cش�ل موثق وشفاف ع®o البوابة 

توف]9 اE;دمات واملنتجات
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ً
..  وشكرا


