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 :الملخص

جدت و  تكامل للمعلومات من مصادر متعددةيتطلب صنع القرار على المستوى الوطني في كل من البلدان النامية والمتقدمة االستخدام الم
( هي أداة حاسمة في إدارة GISكل من الحكومات المحلية والوطنية في العديد من البلدان المتقدمة أن أنظمة المعلومات الجغرافية )

ة ي، فإن االستخدام العملي لنظم المعلومات الجغرافية في العديد من البلدان الناميط اإلقليمي والتنمية االقتصادية لسوء الحظالموارد والتخط
، ء على أهمية هذه القضاياليط الضو لتس وقضايا اإلدارة ،ة والديمغرافية الدقيقة والمفصلة، واالعتبارات السياسيةيعوقه نقص البيانات المكاني

أفكاًرا  دم أيًضانق ها من القيود في سياق هذا اإلطارنقدم إطارا العتماد نظم المعلومات الجغرافية في البلدان األقل نموا ونناقش هذه وغير 
 مات الجغرافيةاعتماد نظم المعلو  للمبادرات الفنية واإلدارية والسياساتية التي ينبغي أن تكون مفيدة في معالجة العوائق التي تحول دون 

 يتم تلخيص هذه األفكار في مجموعة من المقترحات وإطار عمل ذي صلة يوضح توقعاتنا حول تأثير هذه المبادرات على نجاح التنفيذ.

 

 :المقدمة

يستمر دور التخطيط المركزي واإلدارة وصنع القرار في الزيادة من حيث األهمية في العديد من الدول النامية بسبب الضغوط المتزايدة 
فإن  ،عظم أنشطة التخطيط واتخاذ القراركما هو الحال مع م الطبيعية وعدم االستقرار المالي الزيادة السكانية واستنفاد المواردمن 

 ، يقترح تودارو أن أهم عاملين يحدان من نجاح جهود التخطيط فية وغير الدقيقة ستضر بهذه الجهود في الواقعالمعلومات غير الكافي
 ( هما االفتقار إلى البيانات الكافية ونقص صانعي القرار المدربين.LDCsالبلدان المتقدمة )عدد أقل من 

سكان والعوامل لتعتبر البيانات المكانية ذات قيمة خاصة لجهود التخطيط والتنمية ألنها تصف التوزيع الجغرافي للموارد االقتصادية وا
كانية وإدارتها وتطبيقها يمكن أن يمثل مشاكل فريدة ويبدو أنه ال يمكن التغلب عليها ، فإن جمع البيانات الماألخرى ذات الصلة ومع ذلك

 أسباب هذا الموقف تشمل: ى إلى االستفادة من هذه البياناتللمؤسسات التي تسع

 ثيًرا.ك، وعادة ما تتغير التوزيع الجغرافي لموارد الدولة، ويصعب التحقق منها غالًبا ما يصعب جمع البيانات التي تصف .1
؛ لذلك قد يكون لموظفي التنمية والمديرين ومتخصصي بشكل مناسب مع البيانات المكانيةالعديد من أنظمة المعلومات ال تتعامل  .2

 الكمبيوتر العاملين في أقل البلدان نموًا خبرة قليلة أو معدومة في التعامل مع هذه األنواع من موارد البيانات أو البرامج المستخدمة
 ا وتحليلها.إلدارته

 هناك قضايا سياسية مرتبطة بتنفيذ أي نظام معلومات حكومي قد تتفاقم بسبب إدراج البيانات المكانية في النظام. .3
قد تكون قضايا الموظفين المرتبطة بتطوير النظام في أي بلد أكثر أهمية أيًضا في أقل البلدان نموًا أو بسبب استخدام تقنيات نظم  .4

 .المعلومات الجغرافية

ذكر مينيكي وويست بإيجاز العديد من هذه العوائق أمام تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية في ورقتهما التي تلخص دور نظم المعلومات 
تستند هذه الورقة إلى هذا العمل السابق من خالل  ،(1998مات في أقل البلدان نموًا )الجغرافية كأداة لدعم القرار وأداة إدارية للحكو 

استكشاف هذه العقبات وغيرها أمام التنفيذ بمزيد من التفصيل ومن خالل تقديم حلول تساعد المطورين االقتصاديين في العثور على 
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الذين  النظم واألكاديميين سيكون لدى صانعي السياسات الحكومية ومطوري  انية والسمات وإدارتها بشكل أفضلموارد البيانات المك
 يعملون مع أنظمة الدعم لصنع القرار في أقل البلدان نموًا فهم أكثر ثراًء لكيفية تحسين فرص نجاح تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية.

ومات أساسية معليستعرض القسم التالي من الورقة دور نظم المعلومات الجغرافية في أنظمة دعم القرار على المستوى الوطني لتوفير 
، نقدم العوامل التي تؤثر على اعتماد ونشر نظم المعلومات الجغرافية في البلدان النامية ونقدم نموذًجا سيتم للمناقشة التالية بعد ذلك

لمعلومات ا، مشاكل جمع وإدارة البيانات المرتبطة بتنفيذ نظام القسمان التاليان، على التوالي يعرض تخدامه لتأطير المناقشة المتبقيةاس
ة والسياساتية ، نناقش المبادرات اإلدارية والتكنولوجيالصعوبات بعد ذلكالجغرافية على المستوى الوطني واستراتيجيات للتغلب على هذه 

وتوصياتنا نتاجاتنا وتختتم الورقة بمناقشة است الجغرافية في أقل البلدان نمواً  التي ينبغي أن تكون مفيدة في تعزيز استخدام نظم المعلومات
 لمزيد من البحث.

 دور نظم المعلومات الجغرافية في صنع القرار الحكومي

 دميها المحتملينا واحتياجات مستخإن إمكانية استخدام أي تقنية لدعم عملية صنع القرار الحكومي مدفوعة بالمطابقة بين قدرات التكنولوجي
وميين في البلدان النامية ويقدم لمحة موجزة عن قدرات نظم المعلومات يستعرض هذا القسم المتطلبات المشتركة لصناع القرار الحك

لمزيد من االستكشاف التفصيلي للقدرات ذات الصلة لنظام المعلومات الجغرافية في صنع  ية ودورها في صنع القرار الحكوميالجغراف
 القرار الحكومي.

أفضل  ل الناستجع؛ أي تشجيع "عملية مية في تعزيز التنمية االقتصاديةيتمثل الدور الحيوي للحكومة في كل من الدول المتقدمة والنا
لهذا ، يجب على الحكومات تعزيز وإدارة العالقات  ات وزيادة الخيارات المتاحة لهم"حااًل من خالل زيادة سيطرتهم على السلع والخدم
 تنمية الصناعية )على سبيل المثال، منتجي، والخدمات(، تجار التجزئة ومقدمي ال المتبادلة بين تطوير األعمال )على سبيل المثال

 ، وتنمية المجتمع )العوامل التي تدعم البنية التحتية ونوعية الحياة(.السلع والخدمات بالجملة(

رة هذه العالقات ي إدافيتمثل أحد االختالفات الرئيسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في الدرجة التي تساعد بها المؤسسات القائمة 
ن ت دوًرا كبيًرا في عملية اإلدارة ومع ذلك، ففي العديد من البلدا، تلعب األسواق الناضجة والبيروقراطياتقدمةفي البلدان الم المتبادلة
 ، غالًبا ما تتخلف القرارات التي يمكن أن تتوالها منظمات القطاع الخاص في مؤسسات القطاع الحكومي.النامية

 شاكل االقتصاديةالسوق الخاصة للمالتجاهات في التنمية االقتصادية ألقل البلدان نمواً في االعتماد المتزايد على تطوير حلول يتمثل أحد ا
تصاد ، إال أنه ال يزيل عبء تحليل االقاشر والرقابة على المستوى الجزئيعلى الرغم من أن هذا النهج يزيل الحكومة من التخطيط المب

لومات ، تحتاج أقل البلدان نموًا إلى معداء تحليالت السياسات بشكل فعال، ألصانعي القرار الحكوميين ومع ذلكن الكلي والسياسة ع
الت بمساعدة ( أنه يمكن إجراء هذه التحليHarman 1990)يقترح  قية داخل بلدانها وعلى نطاق أوسععن الظروف االقتصادية والسو 

 من ثالثة مكونات: تتكون هذه األنظمة أنظمة معلومات السوق 

 جرد البيانات )على سبيل المثال ، البيانات السابقة والحالية والمتوقعة حول ظروف السوق(. .1
 مؤشرات الرصاص )على سبيل المثال ، المؤشرات المستخدمة لقياس والتنبؤ بالتغيرات في ظروف السوق(. .2
 الفعالة للتغيرات(.التكنولوجيا المستخدمة لمراقبة ظروف السوق وتحديد االستجابات  .3
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وات د، يتطلب التخطيط على المستوى الوطني توافر بيانات مجمعة دقيقة ذات صلة بمجموعة واسعة من األهداف الوطنية مقرونة بألذلك
رار وكمنصة قمن المثير لالهتمام هنا حقيقة أنه يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية الحديثة كنظام لدعم ال لدعم التحليل واتخاذ القرار

، بناًء على العمل من خالل إثبات أن نظم المعلومات شرات الرئيسية وإدارتها وتحليلهايمكن من خاللها جمع مخزون البيانات والمؤ 
ا عند استخدامه ،فية هي تقنية إدارية مناسبة ألنهنظم المعلومات الجغرا ن نموا كتكنولوجيا إدارية مناسبةالجغرافية هي مهم ألقل البلدا
لمهمة ا، يمكن استخدام قدراتها على إدارة البيانات الخاصة والخصائص المكانية إلدارة الموارد الوطنية ليعلى المستويين الوطني والمح

، تتمتع نظم المعلومات الجغرافية بإمكانيات كبيرة الستخدامها كأداة تنسيق تسهل جمع بشكل أفضل في سياق موقعها بهذه الطريقة
في حين أن نظم المعلومات الجغرافية ال تستطيع معالجة النطاق الكامل للقرارات  اءة أكبرارة البيانات والتخطيط بكفالبيانات وإد

م ، إال أنها توفر القدرات التي تجعلها مناسبة لهذا االستخدام دون استبعاد استخداها حكومة إحدى الدول األقل نمواً اإلستراتيجية التي تواجه
، يمكن في كثير من األحيان دمج منتجات نظم المعلومات الجغرافية التجارية في الواقع يديةاإلستراتيجي األكثر تقل أنظمة دعم القرار

 .الحديثة بسالسة في أنظمة المعلومات الحالية على مستوى العميل وكذلك في األنظمة على مستوى المؤسسة

 الناميةاعتماد نظم المعلومات الجغرافية وانتشارها في البلدان 

( نموذًجا لشرح معدل تبني االبتكارات المفيدة لتوجيه البحث حول تبني 1983، اقترح روجرز )ل تبني االبتكاراتفي عمله األساسي حو 
 متغيرات من المتوقع أن تؤثر على معدل ونجاح التبني: 5يتضمن نموذج روجرز  لتكنولوجية في أقل البلدان نمواً االبتكارات ا

  االبتكار.صفات أو خصائص 
 .نوع قرارات االبتكار التي يجب اتخاذها العتمادها 
 .طبيعة النظام االجتماعي الذي سيتم فيه التبني 
 .طبيعة قنوات االتصال المتاحة لنشر المعلومات حول االبتكار 
 .مدى وخصائص الجهود الترويجية التي يبذلها وكالء التغيير 

ا ألن خصائص ، نظرً ة في أقل البلدان نموًا ومع ذلكا الستخدام نظم المعلومات الجغرافييعتبر نموذج روجرز مفيًدا في توجيه مناقشتن
ومات الجغرافية ، فإن نظم المعللخصائص تقنيات المعلومات األخرى  نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية فريدة إلى حد ما بالنسبة

 وغير الحكومية التي تسعى إلى تطوير وتنفيذ تطبيقات مفيدة لدعم القرار المكاني.تقدم مجموعة فريدة من المشاكل للمنظمات الحكومية 

لذلك قمنا بتجميع نموذج جديد من متغيرات روجرز الخمسة ونوضح كيف يمكن لهذه العوامل أن تؤثر على اعتماد نظم المعلومات 
المنطقية لعرض العوامل التي تؤثر على اعتماد نظم المعلومات  لقد توصلنا إلى أن الطريقة ،(1في أقل البلدان نموًا )الشكل  الجغرافية

هي تقنية  GIS، مثالجية والتنظيمية. على سبيل الالجغرافية واستخدامها هي تقسيم هذه المتغيرات إلى فئتين رئيسيتين: العوامل التكنولو 
كيفية ن و ، من المرجح أن تحدد سماته التكنولوجية مكايين الستخدامها بفعالية وبالتالفريدة تتطلب بيانات خاصة وبرامج وأجهزة وموظف

، التنظيمي فإننا نتوقع أن عملية صنع القرار، والتواصل، في القضايا التنظيمية واإلدارية ، عند النظراستخدامه أو يمكن استخدامه وبالمثل
 مرجح أن تؤثر على عملية التبني والنشر.، من الاستخدام نظم المعلومات الجغرافيةوالنظام االجتماعي الذي يتم فيه إدارة و 

رض محدود نظًرا ألن العديد من الباحثين لديهم تع البحثسنستخدم إطار تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية هذا لتوجيه المناقشة في بقية 
لجغرافية ا ام نظم المعلومات، فمن المفيد مراجعة ومناقشة بعض العوامل التي تؤثر على استخدولوجيات نظم المعلومات الجغرافيةلتكن

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الرابع العدد

 م 2021 – آب – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

297 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، نقوم بمراجعة العوامل التي من المحتمل أن تمنع اعتماد نظم المعلومات الجغرافية في البلدان النامية غير في أقل البلدان نموًا بعد ذلك
 جغرافية.الساحلية متبوعة بمناقشة االستراتيجيات التي قد تكون مفيدة لتحسين نجاح مبادرات اعتماد نظم المعلومات ال

 
 العوامل التي تمنع التصورات في البلدان األقل نموا  

لجغرافية ا يقترح إطار اعتماد نظم المعلومات الجغرافية متغيرين من المحتمل أن يكون لهما تأثير كبير على اعتماد ونشر نظم المعلومات
ماد نظم المعلومات اعت الجغرافية التي من المتوقع أن يكون لها تأثير علىنناقش أوالً العديد من سمات نظم المعلومات  في أقل البلدان نمواً 

 ، نناقش القضايا التنظيمية المرتبطة بعملية التبني.بعد ذلك الجغرافية

  صعوبات الحصول على البيانات المكانية -الخصائص التكنولوجية لالبتكار 

دودة ونتيجة لذلك ، ال يوجد حالًيا سوى كمية مح ةالدول الصغيرة والمتقدمتجعل طبيعة البيانات المكانية جهود الجمع صعبة حتى في 
 لمن البيانات ذات المرجعية المكانية المتاحة لدعم المحللين وصناع القرار العاملين في أقل البلدان نموًا تم توضيح هذه المشكلة من قب

القليل جًدا من هذه المعلومات يتم اإلشارة إليه وتنظيمه مكانًيا ، مما  ( الذي أشار إلى أن "المشكلة ال تزال تتمثل في أن1996جيرالند )
 .ية والرصد والتخطيط ودعم القرار"يجعل من الصعب أو حتى المستحيل إجراء الدراسات التحليل

 االقتصاديةتماعية ، واالجيةعموًما إلى ثالث فئات، المادية، والسياس يمكن أن تنقسم البيانات المكانية التي تهم صانعي القرار الحكوميين
سنرى أن هناك صعوبات في جمع كل نوع من هذه األنواع من البيانات باإلضافة إلى صعوبات في إدارة ودمج البيانات من مصادر 

 مختلفة.

 بيانات فيزيائية .1

ية، والغابات، ديد، والسكك الحق مسطحات المائية والمجاري المائية، والطر ، والدية بخصائص األرض، وكتل اليابسةتتعلق البيانات الما
، كان النهج التقليدي لتطوير البيانات المادية الجاهزة لنظام المعلومات الجغرافية والجبال، وما إلى ذلك في العديد من أقل البلدان نمواً 
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( توضيًحا 1996يقدم ليدي وفولر ) ، غالًبا ما تكون الخرائط الورقية قديمة ومليئة باألخطاء.رقمنة الخرائط الورقية الموجودة ومع ذلك هو
ائط ووجدوا أن خدمة رسم الخرائط بالجيش األمريكي أنشأت الخر  المعلومات الجغرافية في الفلبين مقنًعا لهذا في دراستهما الستخدام نظم

خرائط على تحتوي هذه ال، نيات القرن الماضي نظًرا لعمرهااألساسية األساسية المستخدمة إلنشاء خرائط رقمية في أربعينيات وخمسي
 العديد من عدم الدقة والتناقضات واالنقطاعات.

بادرة شاملة مما لم يتم إنشاء هذه الخرائط في إطار  الخرائط الورقية بها مشاكل أخرى  ، فإنظر في المشكلة من المستوى الوطنيعند الن
فلبين ليست تجربة ال رائط ستختلف بين مناطق البلدالخ، فإن الخصائص مثل المقياس والمحتوى والرموز على على المستوى الوطني

ة ، وبالتالي ستجهد ميزانيات الحكومات اإلقليميبة لعمل خرائط جديدة مملة ومكلفةغير معتادة ألن أنشطة المسح ورسم الخرائط المطلو 
 والوطنية في معظم البلدان األقل نموًا.

 البيانات السياسية .2

الحدود السياسية  في حين أن بعض ة باعتبارها جزًءا من كيان سياسيعيينات المصطنعة التي تحدد المنطقتتعلق البيانات السياسية بالت
خرائط  بعضها متنازع عليه مع فإن البعض اآلخر تعسفي أو تاريخي، ط الساحلية واألنهار وما إلى ذلكتتبع سمات مادية مثل الخطو 

 بعض الحدود مرنة في حين أن البعض ض اآلخر يظهر الحدود في مكان آخرعرسمها كيان واحد يظهر الحدود في مكان واحد والب
لواليات المتحدة والبلدان األخرى، تتغير حدود المدن، ومجموعات التعداد، ومناطق التصويت بمرور في ا اآلخر قد يكون ثابًتا بشكل دائم

عوامل قرى بأكملها حيث تجبر العوامل المناخية والسياسية و  ، يمكن أن يتحرك موقعأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مثل  الوقت
 يمكن استخدام ، واللة ألنه يجب تسجيل الحدود يدوًياتمثل البيانات السياسية أيًضا مشك اعات كبيرة من السكان على الهجرةأخرى قط

 و مقاطعتين أو دولتين.الصور الجوية في أغلب األحيان للكشف المباشر عن التقسيمات المجنونة بين مقاطعتين أ

 البيانات االجتماعية واالقتصادية .3

ة بعض ُيظهر تسجيل البيانات االجتماعية واالقتصادي ن واالقتصاد واألنماط االجتماعيةالبيانات االجتماعية واالقتصادية تتعلق بالسكا
سكانها ولكن تهتم الحكومات ب المشكالت الفريدةفية من ، باإلضافة إلى مجموعة إضاا الموجودة في البيانات السياسيةالصعوبات نفسه

المهنة فية العرقية و ، مثل الدخل والجنس والخلي تسجيل معلومات مفصلة عن السكانيؤد لمعروف أن إحصاء الناس صعب ومكلفمن ا
لصور العلوية قد تكشف ا لصعًبا بالمث يمكن أن يكون الحصول على المعلومات االقتصادية وما إلى ذلك، إلى زيادة تكلفة جمع البيانات

دمة قد تشير الصور إلى أن األرض مستخ عادًة اكتشاف المنتجات المصنوعة عن مبنى وقد تشير أيًضا إلى أنه مصنع ولكن ال يمكن
 في الزراعة ولكن ليس نوع المحصول أو مقياًسا دقيًقا للغالت.

في تطوير  LSMSلتابعة للبنك الدولي. تتمثل أهداف نظام ( اLSMSتم التعامل معها من خالل دراسة قياس مستويات المعيشة )
بين المكاتب  ل، وتحسين االتصاوتحديد عواقب السياسات الحكومية ،المعيشةأساليب جديدة لرصد تقدم الجهود المبذولة لرفع مستويات 

 ي المسح.، شاركت ثمانية عشر دولة نامية فقط ف1995اإلحصائية الوطنية لسوء الحظ، اعتباًرا من عام 
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 إدارة البيانات وتكاملها .4

، تقدم البيانات المكانية بعض تحديات التكامل واإلدارة التي تعتبر مهمة البيانات المحددة المذكورة أعالهباإلضافة إلى مشاكل جمع 
لجمع ا، عندما توجد اختالفات في المقاييس ومنهجيات على وجه الخصوص المستوى الوطني بشكل خاص للبيانات المستخدمة على

حددت مجموعة متنوعة من مشاكل التكامل  ن المناطق ستكون صعبة أو مستحيلة، فإن المقارنات بيالمستخدمة في مناطق مختلفة
 وتشمل هذه: للبيانات االجتماعية واالقتصاديةالموجودة 

 .المعلومات الموضعية مفقودة 
 يات غير متسقة.التصنيفات والمنهج 
 .استخدام وحدات مكانية مختلفة 
 .استخدام مستويات مختلفة من التجميع أو الدقة 
 .وجود فجوات في البيانات المكانية 
 .مراجع زمنية مختلفة للبيانات 

 ، فإن كل من هذه القضايا ذات صلة.ن كاًل من معلومات السمة والموضعنظًرا ألن البيانات المكانية تتضم

ياس الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تحديد مق ي تم إنشاؤها على مستويات مختلفةأخرى عندما يجب دمج الخرائط الت تنشأ مشكلة
، قد بيل المثالعلى س ة األصغر حجًمامشترك وزيادة الحجم )تقليل التفاصيل( لخريطة المقياس األكبر حتى تتوافق مع مقياس الخريط

نها ثانية فقط معلومات حول مدت مفصلة حول األحياء أو األحياء داخل مدنها الرئيسية بينما تمتلك التمتلك إحدى المقاطعات معلوما
، فمن المحتمل أن تحتاج الخرائط األكبر حجًما التي تحتوي على بيانات الحي إلى أن يتم ذا تمت مقارنة بيانات المقاطعتينإ ككل

لتفصيلية ا ، قد تكون المعلوماتاء مقارنة صحيحة في هذه العمليةحتى يمكن إجر تجميعها على نطاق أصغر )أي على مستوى المدينة( 
 .هذا النوع من المشاكل شائع في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وهو خاصية فريدة إلدارة البيانات الجغرافية غير مستغلة أو مفقودة

 الخصائص التنظيمية لبيئة االبتكار

؛ ل البلدان نمواً ه الحكومات في أقة بتنفيذ نظم المعلومات الجغرافية ليست هي العقبات الوحيدة التي تواجإن المشكالت الفنية المرتبط
 ونشرها. GISهناك مجموعة من القضايا اإلدارية والتنظيمية المرتبطة بصنع القرار لديها أيًضا القدرة على إعاقة اعتماد 

وقت المناسب، وفي التطوير نظم المعلومات الجغرافية والموارد المقيدة يصعب الحصول على بيانات مكانية واجتماعية اقتصادية دقيقة 
ي معظم عالوة على ذلك، ف ستخدام نظم المعلومات الجغرافية، تتطلب استثماًرا مالًيا كبيًرا من قبل أي منظمة تسعى الونتيجة لذلك

ن إجراء طويلة مي االستثمار في أجهزة وبرامج وبيانات نظم المعلومات الجغرافية إلى فوائد ملموسة إال بعد فترة ، لن يؤدالحاالت
سنوات لتصميمه  5إلى  3ن أشار ليدي وفولر إلى أن "نظام المعلومات الجغرافية الشامل للتخطيط الحضري يستغرق م االستثمار األولي

غالبًا ما تجد  ،ل تحقيق الفوائد الملموسة" ولهذا السبب، وربما يتم إلغاؤه قبتمل أن يكون عبر اإلداراتمن المح، وفي هذه الحالة وتنفيذه
ائد و الحكومات اإلقليمية والوطنية المقيدة ماليًا صعوبة في تبرير االستثمار األولي عندما تتنافس المشاريع األخرى األكثر إلحاحًا مع الف

 لومات الجغرافية.المجردة التي تقدمها نظم المع
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أوا في على الرغم من أن بائعي البرامج قد بد ، توافر الموظفين المدربينالتي تواجهها أقل البلدان نمواً  ومن القيود األخرى على الموارد
من هذه  3فإن  ،المعلومات الجغرافية أكثر تكلفة تطوير منتجات منخفضة التكلفة وسهلة االستخدام تجعل االستثمار األولي في نظم

ثر ، فإن منتجات نظم المعلومات الجغرافية األكموجودة في األنظمة األكثر تقدًما لسوء الحظالمنتجات ال تقدم عموًما القدرات المتطورة ال
لى الرغم ع البيانات المكانية على نطاق واسعتكلفة وتعقيًدا هي وحدها التي تمكن المستخدمين من المشاركة في أنشطة جمع وتحليل 

د يؤدي أيًضا لكنه ق، و كلًفا ويستغرق وقًتا طوياًل فحسبالتدريب ليس م إلى تدريب مكثف ذلك ، يحتاج مستخدمو المنتجات المتطورة من
اءة في ف( أنه عندما يكتسب موظفو الحكومة الفلبينية مستويات معتدلة من التدريب والك1996الحظ ليدي وفولر ) إلى مشاكل االحتفاظ

 ، فمن المرجح أن ينتقلوا إلى مناصب غير حكومية أكثر ربحية.الجغرافيةنظم المعلومات 

 

 السياسة التنظيمية 

لقد لوحظ أن للسياسة التنظيمية تأثير كبير على تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية في مؤسسات القطاع العام في الواليات المتحدة ومن 
، الحظ أن تكنولوجيا تتنفيذ تقنيات المعلوماعند فحص تأثير السياسة التنظيمية على  ةذا التأثير على البلدان المتقدمالمتوقع أال يقتصر ه

، وبالتالي توفير الحافز لألعضاء التخاذ إجراءات )سياسية( تؤمن أو تحافظ على عالقات القوة بين أعضاء المنظمة المعلومات تغير
 السلطة.

معلومات ، غالًبا ما تساعد حيازة الوالً أ لى تغيير عالقات القوة بثالث طرق ع، تمتلك تكنولوجيا المعلومات القدرة على وجه الخصوص
ن مورًدا مهًما ألعضاء كو ، نظًرا ألن تقنية المعلومات غالًبا ما تا أكثر نجاًحا وبالتالي أكثر قوة ثانًياأولئك الذين يمتلكونها على أن يكونو 

قد ُينظر  ،على أعضاء المنظمة اآلخرين ثالًثا، فإن التحكم في هذا المورد يوفر للشخص الذي يمارس هذه السيطرة سلطة كبيرة المنظمة
 .إلى أولئك الذين لديهم سلطة على تكنولوجيا المعلومات على أنهم متطورون أو متقدمون تقنًيا

ت دراسة حالة اختبر  بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية ، كانت مرتبطةعاممتعلقة بدور تكنولوجيا المعلومات، بشكل هذه المالحظات ال
لمنظمتين من مؤسسات القطاع العام في الواليات المتحدة ستة مقترحات حول دور السياسة التنظيمية في تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية 

لمحتمل دعًما لجميع مقترحاتهم التي تشير إلى أن التنفيذ من اوجدوا  ظريات تنفيذ تكنولوجيا المعلوماتمشتقة من النظرية التنظيمية ون
 أن يتأثر بعوامل مشابهة لتلك التي تؤثر على تنفيذ تقنيات المعلومات األخرى.

، فإن أحد أهم القضايا التي تواجهها حكومات البلدان األقل نموًا ووكاالت المعونة هو الصراع على نظم المعلومات في هذا السياق
أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى الصراع هو رغبة حكومات أقل البلدان نمواً ومنظمات  ها من موارد تكنولوجيا المعلوماتفية وغير الجغرا

تعلقة عند اإلبالغ عن القضايا الم وبيانات نظم المعلومات الجغرافيةالخدمة والشركات الخاصة في التعاون في تطوير وإدارة تقنيات 
ذه مشكلة خاصة ه نات والمنافسة بين الوكاالت"ات والتنسيق ، الحظ ليدي وفولر أن "المشكلة الرئيسية هي ملكية البيابمشاركة البيان

لمحتمل أن ينشأ من ا بل الحكومات أو الوكاالت المحليةعندما يتم إنفاق موارد كبيرة لتطوير وجمع البيانات والتكنولوجيات المكانية من ق
ليس فقط بسبب القيود الشخصية والمؤسسية ولكن أيًضا ألن هذه المنظمات ليس لديها بروتوكوالت رسمية مهمة هذا النوع من المشاكل 

 ستعمل شبكات االتصاالت التنظيمية أيًضا على منع تبني االبتكارات التكنولوجية الجديدة. شاؤها لتبادل الموارد والمعلوماتتم إن
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 فية في أقل البلدان نموا  فرص تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرا

تقنيات ، فإن االستراتيجيات والت الجغرافية التي نوقشت حتى اآلنعلى الرغم من العوائق التي تحول دون تطوير نظام نظم المعلوما
المشتقة من النظرية والبحوث السابقة متاحة للبلدان التي ترغب في تنفيذ قدرات دعم القرار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية كما هو 

صيلي الذي المخطط التف ، يتم تنظيم هذا القسم باتباعد نظام المعلومات الجغرافيةالحال مع مناقشة القيود المفروضة على عملية اعتما
، سنناقش المبادرات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى بيانات نظم المعلومات تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية أوالً  اقترحه إطار

 لومات الجغرافية.ع، تليها مناقشة المبادرات التي تهدف إلى تحسين استخدام وإدارة تقنيات نظم المأو توافرها في أقل البلدان نمواً الجغرافية 

 الخصائص التكنولوجية: الوصول إلى البيانات وتوافرها .1

ناقش القسم السابق المصاريف والصعوبة المرتبطة بالحصول على البيانات المكانية يحدد هذا القسم الفرعي ثالث استراتيجيات لتقليل 
 .تكلفة الحصول على هذه البيانات ودمجها

 ية لتنسيقات البيانات والفهرسةإدارة البيانات: والبنية التحت 

بل منتجي البيانات من قيمكن للحكومات اتخاذ خطوات لتقليل البيانات المكانية غير المتوافقة وغير الكاملة بسبب اعتماد معايير مختلفة 
 انات األخرى جمع البيع جميع جهود إحدى الخطوات األولى في تطوير الخرائط األساسية على المستوى الوطني الستخدامها م المختلفين

يمكن أن تكون هذه الخرائط بسيطة مثل صور األقمار  اسية رئيسية وميزات جغرافية مهمةستشمل هذه الخرائط األساسية حدوًدا سي
ت ا، تستبعد الخرائط األساسية الوطنية نفقأوالً  ولكنها تحقق هدفين مهمين ( أو الخرائط الطبوغرافيةRSIالصناعية البعيدة المصححة )

يد يجب أن يؤدي تقليل التكلفة اإلجمالية إلنشاء البيانات إلى إنتاج المز  قوم بإنشاء خرائط أساسية خاصة بهكل منتج لقواعد البيانات ي
ات الموضوعة على بيانمن البيانات. ثانًيا ، تفرض الخرائط األساسية على المستوى الوطني تلقائًيا معايير وطنية إلسقاط وحجم ودقة ال

السابقة في الواليات المتحدة بوضوح كيف يمكن لهذا  DIMEوملفات  TIGERُتظهر الجهود على المستوى الوطني مثل  الخرائطهذه 
، لى نطاق أصغربيانات للمستخدمين ع، وتحسين توافر الير من نفقات الحصول على البياناتالنوع من مبادرة السياسة أن يقلل بشكل كب

 ة للبيانات والتقنيات ذات الصلة.وتعزيز االستخدامات المبتكر 

أن تنشئ هذه  يجب الجغرافية والتطبيقات األخرى  المجموعة الثانية من المعايير تتعلق ببيانات السمات المستخدمة في نظم المعلومات
ى الوطني تو المس المعايير مجاالت الخواص للسمات شائعة االستخدام وأن تنشئ مستودًعا للبيانات الوصفية وقاموس بيانات على

قاموس البيانات  يجب أن يمّكن املها وتقليل تكرار جمع البياناتستعمل هذه الخطوة على تسهيل مشاركة البيانات وتك لعناصر البيانات
 ، وبأي تنسيق يتم تسجيلها.خدمين من تحديد البيانات المتاحة، وأين توجدالقياسي المست

 استراتيجيات الحصول على البيانات .2

خدام ، إال أن هناك استراتيجيات وتقنيات لتقليل هذه التكاليف وتعزيز االستات المكانية يمكن أن يكون مكلًفامن أن جمع البيانعلى الرغم 
( والبيانات المستشعرة GPS، توفر أنظمة تحديد المواقع العالمية ). على وجه الخصوصDSSاألوسع لنظم المعلومات الجغرافية كتقنية 

 توفير كميات هائلة من البيانات المفيدة للبلدان النامية غير الساحلية بتكلفة منخفضة نسبًيا.عن بعد إمكانية 
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، يمكن GPSمن خالل تزويد موظفي الوكالة بأجهزة  أجهزة غير مكلفة لتسجيل مواقعهم الحديثة للمستخدمين استخدام GPSتتيح تقنية 
، قليالً  ة والبرامج األكثر تطوراً من خالل االستثمار في األجهز  ائف الموظفينم كجزء روتيني من وظتسجيل موقع األشياء محل االهتما

 مباشرة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يمكنها تسجيل بيانات سمات GPS، يمكن للموظفين ربط مدخالت تزال ميسورة التكلفةوالتي ال 
والمسوحات األرضية إلنشاء خرائط حدود  GPSن استخدام ، أظهر كيف يمكمحددة باإلضافة إلى موقع جغرافي، على سبيل المثال

لجمع واستخدام  GPSاستخدام تقنية  نحاء المناطق النائية في تايالندتوضح موقع مواقع التخلص من النفايات الصلبة في جميع أ
فراد الذين ينجزون األنشطة ، استخدم األنفي كلتا الحالتي يا في إفريقياالبيانات والبيانات عن موائل تكاثر البعوض في منطقة بحيرة فيكتور 

 ( لجمع البيانات المكانية.GPSالميدانية كجزء طبيعي من واجباتهم أيًضا نظام تحديد المواقع العالمي )

لميزة ا الصور الجوية واألقمار الصناعية مصدر آخر للبيانات إلنشاء الخرائط هو البيانات المستشعرة عن بعد مثل تلك الموجودة في
 المميزة للصور المستشعرة عن بعد هي أن الخرائط التي تم إنشاؤها باستخدام هذه التقنية عادة ما تكون أقل تكلفة بكثير من تلك التي تم

جنًبا إلى جنب مع التحقق الميداني يمكن  RSIأظهر أن مشروع رسم الخرائط باستخدام  خدام األساليب القائمة على األرضإنشاؤها باست
هي أن البيانات عالية  RSIميزة إضافية لـ  وحده ن يقلل بشكل كبير من تكاليف جمع البيانات عند مقارنته برسم الخرائط الميدانيةأ

، بدأت الحكومة الروسية في بيع ن العام والخاص على سبيل المثالالجودة لمعظم أنحاء العالم متوفرة من كل من مؤسسات القطاعي
مى في الوقت نفسه، بدأت ناسا أيًضا برنامًجا يس الستخبارية عبر المنافذ التجاريةمن أقمار جمع المعلومات ا صور األقمار الصناعية

ن أقمار ، تم استخدام بيانات مبيقات التجارية. في أحد المشاريعلتعزيز استخدام تقنية ناسا للتط 6شبكة التكنولوجيا التجارية لوكالة ناسا 
ة قهوة صغيرة في الواليات المتحدة إلنتاج خرائط مفصلة تعرض معلومات حول أنواع النباتات )مثل القهوة ناسا الصناعية من قبل شرك
سمحت الخرائط للمديرين في الشركة ليس فقط لتحسين فهمهم لسوق  (1994حة المحاصيل )وكالة ناسا ، مقابل النباتات األخرى( وص

 .الحكوميين في أمريكا الوسطى والجنوبية على إدارة مواردهم الزراعية بشكل أفضلالبن ولكن أيًضا لمساعدة المزارعين والمسؤولين 

 SPOTاستخدمت صور القمر الصناعي  هود التنمية في أقل البلدان نموامن المنظمات التجارية لمساعدة ج RSIكما تم استخدام 
خرائط هيكل من صنع اإلنسان والموارد للتخطيط  إلنشاء RSI، واستخدمت ل مدى التوسع الحضري في كاتماندواللتقاط بيانات حو 

والواقع أن عددا متزايدا من أقل البلدان نموا استثمر موارد كبيرة في تطوير قدرات االستشعار  لطبيعية في الهندالحضري وإدارة الموارد ا
اعية على الر في تكنولوجيا األقمار الصن، تخطط الستثمار أكثر من مليار دو د القائمة على السواتل البرازيل، على سبيل المثالعن بع

 مدى السنوات القليلة المقبلة.

يمكن استخدام الصور بشكل فعال  المزايا مقارنة بالتقنيات األخرى ( إلنشاء الخريطة العديد من RSIيوفر استخدام مؤشر القوة النسبية )
دامها ُتعد الصور مفيدة بشكل خاص عند استخ تلك الميزات باإلضافة إلى خصائص لتحديد الموقع الدقيق لمجموعة متنوعة من الميزات

 ةلتحديد السمات المادية مثل الطرق والقرى والموارد الطبيعية واألشياء األخرى ذات األهمية المادية مما يجعل هذه الخرائط أسًسا مناسب
مقارنة ، تعد الصور مفيدة أيًضا لافة إلى ذلكباإلض ناقشته سابًقاجًدا لمخزون الخرائط األساسي على المستوى الوطني الذي تمت م

تحديث ، تم دمج الصور الجوية والخرائط من فترتين زمنيتين ومقارنتها لفي تيخوانا بالمكسيك، على سبيل المثال البيانات بمرور الوقت
 النمو الحضري وتحديده كميًا.
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 سياسات الحصول على البيانات .3

نع القرار ، فإن إنشاء قائمة جرد كاملة للبيانات المكانية لصيات لتسهيل رسم الخرائط التلقائيالتقنحتى مع دعم إنشاء الخرائط األساسية و 
التعليم، والنقل، واالتصاالت، و  ،هذا الجرد البيانات الطبوغرافية يجب أن يشمل ضح في يمكن أن يكون تحدًيا شاًقاالوطني كما هو مو 

ات يسوف يفتقر العديد من أقل البلدان نمواً إلى الموارد الالزمة لالنخراط في استراتيج والدفاع، والزراعية، والتجارية، والسكان، وما إلى ذلك
 يقترح هذا القسم الفرعي ترتيبات بديلة لجمع البيانات. شاملة لجمع البيانات بمفردها

، من المرجح أن يكون لدى المنظمات من الدول المتقدمة التي تسعى إلى إنشاء عمليات داخل أحد البلدان األقل نمًوا مثالعلى سبيل ال
، والبناء، ود لالتصاالت، والنقل، عندما تسمح حكومة أقل البلدان نموًا بإبرام عقلجمع البيانات لعملياتها الخاصة لذلك الوسائل الالزمة

أن يتضمن العقد أحكاًما تتطلب من المقاولين توفير مجموعات بيانات مناسبة تتعلق بالموقع وخصائص األشياء ، يجب وما إلى ذلك
جب ي إلى ذلك( في األشكال المعمول بها، المناجم واآلبار وما براج الميكروويف والسكك الحديدية، أى سبيل المثالمحل االهتمام )عل

ا تقديم التقارير باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وأن تتضمن المنظمات بيانات تصميم عملية التصريح بحيث يكون مطلوبً 
ي طور تبني ، فرالي في والية كارولينا الشمالية، على سبيل المثالمدينة  تطوير المسح الخاصة بهاأخرى ذات أهمية كجزء من أنشطة 

يح البناء والمباني الجديدة مخططات وخرائط بتنسيق متوافق مع هذه الممارسة من حيث أنها سوف تتطلب أن تتضمن جميع تصار 
 تصميم المدينة بمساعدة الكمبيوتر وأنظمة نظم المعلومات الجغرافية.

يمكن أن تشكل أقل البلدان نموًا أيًضا شراكات مفيدة للطرفين مع وكاالت المعونة ومنظمات األمم المتحدة والجامعات والمنظمات األخرى 
وصور  SPOTأكمل مشروع رسم الخرائط الرقمية إلندونيسيا من خالل دمج الصور البصرية  مصلحة في دعم هذه البلدانتي لها ال

، بالتعاون مع جامعة هانوفر ITC، شروع من قبل وكالة أبحاث أوروبيةتم تمويل هذا الم ستخدام تقنيات دمج الصور الرقميةالرادار با
، استحوذت إندونيسيا على خرائط أساسية عالية الجودة لمساحات كبيرة في جزء الخرائط عند اكتمالهالمسح ورسم والوكالة اإلندونيسية ل

 .، تمكن مركز التجارة الدولية وباحثوه من اختبار إجراء جديد لرسم الخرائط في البيئات االستوائيةد في الوقت نفسهبعيد من البال

 المعلومات الجغرافيةالخصائص التنظيمية: إدارة واستخدام نظم 

عمليات التنظيمية ، وجزًءا من الة حقيقيةبافتراض أن نظم المعلومات الجغرافية التي تهم الدول النامية ستكون أنظم مساره البحث اتبع هذي
، من الضروري إدراك أن مجموعة واسعة من المدى الذي يكون فيه هذا صحيًحا إلى ة التي تؤثر على السياسة والسلوكأو الحكومي

بحث قبول مل هذا اليش أيًضا على تنفيذ النظم الجغرافيةاألبحاث الحالية المطبقة على تنفيذ أنظمة المعلومات بشكل عام تنطبق 
نظيمية القضايا اإلدارية والت، ويتناول المستخدم، والدعم اإلداري، وعوامل النجاح الحاسمة، وإدارة حوسبة المستخدم النهائي، وما إلى ذلك

 التي تمت مناقشتها سابًقا.

 التخطيط والبنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية / نظم المعلومات الجغرافية

لفتين فيما تدرس تنفيذ نظم معلومات جغرافية حرجة مماثلة للمهام في حكومتين من المقاطعات في الواليات المتحدة والحظ نتيجتين مخ
لومات ، والتنفيذ المخطط له كمحددات لتطبيق نظام المعبلغوا عن أهمية تدريب المستخدمين، وقبول المستخدموقد أ بنجاح األنظمةيتعلق 

 الجغرافية.
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يمكن أن و  ة البيانات والموظفين ذوي الخبرةتظل مشكالت التصميم والتنفيذ هذه إشكالية في المؤسسات ذات اإلدارات الناضجة لمعالج
األنظمة  ، من المهم اتباع ممارسات تحليل وتصميم وتنفيذا تفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة لذلكي أقل البلدان نموا لدرجة أنهتتفاقم ف

، يشير هذا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية بحاجة إلى التطوير لنوع المتصور هنا عالوة على ذلكمن ا GISالجيدة في بناء أنظمة 
قع يمثل ، نظًرا ألن المو د الحدود التنظيمية بين اإلدارات بمعنى آخرارها داخل المنظمة كأدوات تعمل على تحديوالتأسيس في سياق أدو 

تخدام ، فمن المهم اسعونة والشركات التجارية معالجتهامشكلة يجب على معظم الوحدات داخل الحكومات المحلية والوطنية ووكاالت الم
 نظم المعلومات الجغرافية. نهج مركزي من أعلى إلى أسفل لتصميم

 السياسة التنظيمية واعتماد واستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 ذهناك العديد من الوصفات المفيدة لمعالجة مسألة السلوك السياسي التنظيمي التي يمكن أن تستخدمها أقل البلدان نموًا في محاولتها تنفي
ي سياق السياسة ى أنه فتشير إلى أنه يمكن استخدام السلوك السياسي ألغراض إيجابية واإلشارة إل نولوجيا نظم المعلومات الجغرافيةتك

 :، هناك ثالث مجموعات واسعة من األعضاء التنظيميينالتنظيمية

اية في النه ، ألنهيجب تجنبه بأي ثمن، ويجب تجاهله، السلوك السياسي التنظيمي غير سارأولئك "السذج" الذين يعتقدون أن  .1
 ستنتصر الحقيقة.

دام التفاوض ، ويجب استخمهم لتحقيق أهداف تنظيمية إضافية، يمكن استخداقلون" ويعتقدون أن السياسة حتميةأولئك الذين هم "عا .2
 والمساومة لتعظيم الفوائد المحتملة التي قد تنشأ من السلوكيات السياسية.

 السياسة تمثل فرصة لالنخراط في خدمة ذاتية وسلوك مفترس.أولئك الذين هم من "أسماك القرش" ويعتقدون أن  .3

ة تنظيمية ، يجب على المديرين العمل كجهات فاعلالسلوك السياسي لتعظيم إمكانات التنفيذ الناجح لنظم المعلومات الجغرافية في مواجهة
وير تكتيكات ن تطقترح أنه يجب على المديري، يياسة التنظيمية كأداة وليس كعقبة على وجه التحديدمعقولة من خالل تعلم رؤية الس

التفاوض مع و  ، مما يعني أن يكونوا حساسين لمخاوف مجموعات أصحاب المصلحة القوية ووضع استراتيجيات للتأثيرسياسية "مناسبة"
من أجل تحديد العوامل " )ما الفائدة منه بالنسبة لي؟( WIIFM، يجب على المديرين النظر في مفهوم "الفاعلين السياسيين إلنجاز ذلك

 التي ستحفز الجهات الفاعلة التنظيمية التي من المحتمل أن تشارك في السلوكيات السياسية التنظيمية.

، إال أن هذه التوصيات ال محددة GISعلى الرغم من أن هذه االقتراحات مفيدة لمديري المشاريع والمسؤولين الذين يديرون جهود تنفيذ 
، ين للقيام بذلكيجابية من قبل المديرين الفردينفيذ السياسات واإلجراءات التي من شأنها تشجيع هذه السلوكيات اإلتعالج مشكلة كيفية ت

قدم  ميةت اإليجابية للسلوكيات التنظييجب على المنظمات الحكومية في أقل البلدان نموًا أن تأخذ نظرة استراتيجية أكثر لالستخداما
بادل البيانات مات في تعدة اقتراحات لتطوير استراتيجيات تنظيمية لتعزيز الشراكات الناجحة بين المنظ (1994المجلس القومي للبحوث )

طوير الشراكات ، لها تطبيق لتمات المحلية في الواليات المتحدة، في حين أنها مصممة لحكومات الواليات والحكو ذه االقتراحاته الجغرافية
ل المنظمات في أقل البلدان نموًا على وجه التحديد، فإن امات اإليجابية للواقع السياسي داخمع المنظمات األخرى ولتعزيز االستخد

ى ما ، تشير إلى أنه يجب على المنظمات تطوير سياسات تشجع علاق السلوكيات السياسية التنظيمية، عند تطبيقها على سيوصفاتهم
 :يلي
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 :يجب تحديد المسؤوليات المحددة لجميع المشاركين التنظيميين الذين من المحتمل أن يتأثروا بتنفيذ نظام  المسؤوليات المشتركة
 المعلومات الجغرافية والموافقة عليها قبل بدء المشروع.

 :ف التي من ايجب تقاسم تكاليف مشروع نظم المعلومات الجغرافية بأكبر قدر ممكن من المساواة بين جميع األطر  االلتزام المشترك
 المحتمل أن تستفيد من النظام الجديد.

 :يجب أن يحصل أعضاء المنظمة على الفوائد بطريقة تتفق مع مشاركتهم والتزامهم بالبرنامج. المنافع المشتركة 
 :ل عضو في ك يجب تقسيم التحكم في عملية صنع القرار بطريقة متسقة إلى االلتزام المطلوب والفوائد التي يتلقاها التحكم المشترك

 المؤسسة.

 الخاتمة

أظهرت الورقة األولى كيف  في الدول النامية DSSتسلساًل من مقالتين حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية كتقنية  بحثال اختتم هذي
مية في ستويات الحكو أن لبيانات نظم المعلومات الجغرافية القدرة الكامنة على العمل كأساس لنظام دعم القرار المتكامل على أعلى الم

االتصال ومخطط تنظيم البيانات الذي  GISتوفر العالقات الطبيعية التي تم إنشاؤها بواسطة العناصر المكانية لبيانات  هذه المجاالت
افية تجعل هذا ر ، فإن األجهزة الحديثة وبرامج نظم المعلومات الجغإدارة قواعد البيانات التقليدية عالوة على ذلك ال يتوفر عادًة في أنظمة

ظم ، فإن دعم البنية التحتية الوطنية الواسعة النطاق لبيانات نًيا في البرامج واألجهزة مجتمعةاالتصال متاًحا باستثمارات صغيرة نسب
 المعلومات الجغرافية له فوائد تتراوح من مستوى المشروع الفردي إلى صنع السياسات الوطنية.

 DSSالضوء على القيود المفروضة على القدرة على استخدام نظم المعلومات الجغرافية باعتبارها  ، سلطت هذه الورقةمن ناحية أخرى 
ة محددة ، على خطوات عالجي، مع ذلكبحثال أكدارية والسياسية كما على المستوى الوطني بسبب الوصول إلى البيانات والمسائل اإلد

ومن المناسب أن نختتم بالتأكيد على أن الحلول لهذه المشكالت متوفرة وأننا ننظر إلى إمكانيات وفرص  هذه الصعوباتللتغلب على 
عي نأمل من خالل طرح هذه القضايا زيادة الو  لضمان التنفيذ الناجحومساهمات نظم المعلومات الجغرافية لتكون جديرة بالجهود الالزمة 

رافية غيعد هذا حًقا مجااًل غنًيا إلجراء البحوث حول اعتماد ونشر نظم المعلومات الج ين اآلخرينات والباحثين التنظيميبين أنظمة المعلوم
يجب أن يكون نموذجنا مفيًدا في تسليط الضوء على العديد من المتغيرات المهمة التي تؤثر على هذه العملية  وتقنيات المعلومات األخرى 

 في أقل البلدان نموًا.
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