
االسـتشعـار من بعـد في التنـمیـــة تطبیقــات نظــم المعلومات الجغـرافیة وتقنیات
المتـواصــــلة

  .إدارة المدن والتحكم في العمران   
  .إقلیـم القاھــرة الكــبرى  :دراسة حالــة

MOHAMED MOSTAFA

GIS SECTOR - EGYPTIAN CABINET, INFORMATION AND 

DECISION SUPPORT CENTER-

mmostafa@idsc1.gov.eg

الكلمات الدالة  

 –التنمیـة الحضریة  –التنمیـة المتواصلة  –اسـتشـعار من بعد  –نظم المعلومـات الجغرافیـة 
  .تطویـر العشـوائیات –التنمیـة العمرانیة 

  مقدمة  

مات الجغرافیة وتقنیات االستشعار من بعد من كونھا وسائل ثبت تأتي أھمیة تطبیقات نظم المعلو
فعالیتـھا في دعـم وتطویر عملیة اتخاذ القـرار بالمحافظات والبلدیات واإلدارات الحكومیة في 
مجال إدارة المدن والتحكم في العمران من خالل استخدام تقنیة متطورة تستطیع التعامل مع 

  .في عملیة التخطیط والتنمیة بكفاءة عالیة البیانات والخرائط المستخدمة

  :نظم المعلومات الجغرافیة

نظام المعلومات الجغرافي ھو نظام یعتمد على توفر أجھزة كمبیوتر وحزم برامج وبیانات 
ویقوم بتشغیلھ أفراد ) خرائط وصور جویة وصور أقمار صناعیة وبیانات جدولیھ(جغرافیة 

میع وتخزین وتحدیث ومعالجة وتحلیل وعرض جمیع أشكال ویعمل ھذا النظام على تج. مؤھلین
  .البیانات الجغرافیة

  

  :التنمیة المتواصلة

ھي تلك التنمیة التي تسعى إلى تكامل خبرات التخصصات المختلفة لتحقیق االستخدام األمثل 
ة، للموارد الطبیعیة المتاحة، طبقا لخطة زمنیة والشتراطات محددة في مجاالت التنمیة المختلف

لتحقیق أقصى استفادة منھا مع الحفاظ علیھا من االستھالك المفرط والتأثیرات السلبیة لبعض 
  .خطط التنمیة على البیئة

  :التنمیة العمرانیة بإقلیم القاھرة الكبرى



  :التوزیع الجغرافي للعمران واتجاھات التنمیة في مصر

في منطقة الوادي والدلتا والتي تمثل  یتركز التوزیع الجغرافي للعمران واتجاھات التنمیة عموما
وھذا یجعل الكثافة السكانیة للمناطق المأھولة بمصر من أعلى . من مساحة مصر% ٥أقل من 

  .في بعض المناطق ٢كم/نسمھ ١٠٠٠قیم الكثافة السكانیة في العالم وتبلغ أكثر من 
ألحجام وتجاوزت ا ١٩٩٦و ١٩٤٧تضاعف عدد السكان في مصر ثالثة مرات بین عامي 

  . (GOPP, 2000)السكانیة لمئات القرى العشرة آالف نسمة دون اعتبارھا مدینة رسمیا 

  .التطور السكاني إلقلیم القاھرة الكبرى

 ٤,٤ألف نسمة بینما قدر عدد سكان مصر نحو  ٢٥٠بلغ عدد سكان القاھرة  ١٨٤٦في عام 
ملیون  ١١,٤٨قاھرة الكبرى بلغ عدد سكان اإلقلیم الحضري بال ١٩٩٥وفي عام . ملیون نسمھ

على مستوى العالم من حیث اكثر األقالیم ازدحاما في حین یبلغ  ١٣نسمھ وجاء ترتیبھ الـ 
فقط طبقا لصور األقمار  ٢كم ٣٥٠مسطح الكتلة العمرانیة المتصلة للقاھرة الكبرى حوالي 

الم بشكل عام منذ ویالحظ تباطؤ معدل الزیادة السكانیة للعواصم في الع. ١٩٩٠الصناعیة عام 
منتصف الثمانینات لسببین أساسیین ھما انخفاض معدل نزوح سكان الریف إلى المدن وانخفاض 

  .معدل الخصوبة
من إجمالي السكان بمصر % ٢٢من جملة سكان الحضر ونحو % ٤٣یضم إقلیم القاھرة نحو 

ي یعكس المركزیة كما إنھا تعتبر أھم واكبر تمركز للمؤسسات واألنشطة والخدمات األمر الذ
الشدیدة، وأدى إلى انتشار ظاھرة االمتداد العشوائي األفقي والرأسي في القاھرة ومعظم    

  .محافظات مصر

  .تطور التنمیة العمرانیة إلقلیم القاھرة الكبرى

میالد ضواحي جدیدة بالقاھرة مثل المعادي وھلیوبولیس بمساعدة  ١٩١٧شھدت الفترة قبل عام 
استمر النمو  ١٩٥٠و ١٧وبین عامي . كباري التي ربطت شرق وغرب النیلوجود الطرق وال

العمراني في ضواحي القبة وھلیوبولیس وحلوان والمعادي بجانب بدء تنمیة محاور شارع 
  .الھرم ومدینة المھندسین
التوسع في التنمیة الصناعیة وكان نصیب إقلیم القاھرة الكبرى  ١٩٥٠شھدت الفترة بعد عام 

من إجمالي الصناعات على المستوى القومي مما أدى إلى انتشار الزحف % ٦٠حوالي 
حتى عام  ٢كم ٢٥٠تم التعدي على حوالي (العمراني على األرض الزراعیة المتاخمة لإلقلیم 

  .كما انتشرت مشروعات اإلسكان الشعبي) ١٩٨٦

  .مشكالت التنمیة العمرانیة إلقلیم القاھرة الكبرى

شق أساسي من التنمیة الحضریة التي یقصد بھا تنمیة المناطق غیر الریفیة  التنمیة العمرانیة ھي
) توفیر المرافق والخدمات(واالجتماعیة ) اإلسكان والبنیة األساسیة(وتشمل التنمیة العمرانیة 

وال یمكن دراسة مشكالت التنمیة العمرانیة بدون األخذ في ). توفیر فرص عمل(واالقتصادیة 
فیما یلي بعض ھذه المشكالت الموجودة بإقلیم . االجتماعیة واالقتصادیة االعتبار للجوانب

  :القاھرة الكبرى
  .تطور حجم السكان والكتلة السكنیة         ·
  .جذب الھجرة من الریف بحثا عن فرص عمل         ·
  .النمو المتزاید للمناطق العشوائیة          ·



  . زحف العمران على المناطق الزراعیة         ·
  .اختناقات المرور و ازدحام المواصالت         ·
  .التلوث البیئي         ·

یعتبر انتشار المناطق العشوائیة ھو اكبر مشكلة تواجھ التنمیة العمرانیة حیث یصعب التعامل 
مع ھذه المشكلة وال یوجد حل محدد لھا، وتعتبر كل منطقة عشوائیة حالة مستقلة لھا جوانبھا 

ویمكن تعریف المناطق العشوائیة . القتصادیة المختلفة عن أي منطقة أخرىاالجتماعیة وا
عموما على أنھا المناطق التي نمت بصورة مخالفة للمعاییر التخطیطیة ونظرا ألنھا غیر 

  .مخططة فھي تفتقد العدید من الخدمات وشبكات المرافق

  .خطط التنمیة العمرانیة إلقلیم القاھرة الكبرى

وحتى اآلن نشاطا ملحوظا في تنمیة المجتمعات العمرانیة الجدیدة  ١٩٨٦ذ عام تشھد الفترة من
وكان تزاید الكثافة السكانیة بمناطق . خارج النطاق الضیق للكتلة العمرانیة بالقاھرة الكبرى

أطراف اإلقلیم مثل إمبابة ومدینة نصر في اتجاه لملء الفراغات الداخلیة بالكتلة السكنیة 
من االمتداد األفقي على األرض الزراعیة تنفیذا لقانون منع البناء على األرض بدال " الجیوب"

الزراعیة ونجاحا الستراتیجیة إقامة المجتمعات العمرانیة الجدیدة في األراضي الصحراویة 
  :والتي تتبع محورین رئیسیین ھما

  ).مدن القاھرة الجدیدة والشروق والعبور(المحور الشمالـي الشرقـي          ·
  ).أكتوبر ٦مدینة (المحور الجنوبـي الغربـي          ·

تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة وتقنیات االستشعار من بعد في إدارة المدن والتحكم في 

  :العمران

تم بناء العدید من نظم المعلومات الجغرافیة واستخدام تقنیات االستشعار من بعد إلدارة التنمیة 
اھرة الكبرى وتسھیل عرض وتحلیل وتحدیث البیانات العمرانیة الخاصة العمرانیة بإقلیم الق

  :بشبكات الشوارع والمرافق والمنشات والخدمات وذلك لتحقیق أھداف محددة مثل
  .حمایة الرقعة الزراعیة عن طریق متابعة التعدیات علیھا وإزالتھا أوال بأول         ·
  .نالحد من التوسع غیر المرشد للعمرا         ·
  .تحسین وتجدید المناطق القدیمة وشبكة المواصالت         ·
  .زیادة كفاءة شبكات البنیة األساسیة         ·
  .دعم التنمیة الثقافیة والسیاحیة من خالل حمایة التراث الحضري         ·
  .توفیر عدة بدائل لمخططات التنمیة واالستثمار         ·
  .ئي المختلفةتحدید مصادر التلوث البی         ·
دعم خطط تحسین توزیع الكثافات السكانیة وتفریغ المساحات المبنیة من اجل          ·

  . تخفیف العبء عن مركز العاصمة 
  .توجیھ جانب من الزیادة السكانیة خارج المدینة عن طریق خلق فرص عمل         ·
  .توزیع الخدمات بعدالة         ·
  .ع في مدینتي القاھرة والجیزةمقارنة المخطط بالواق         ·
  .یولیو ٢٦دراسة بدائل مسارات تخطیط محور          ·
  .تطویر األحیاء األثریة اإلسالمیة بالقاھرة الفاطمیة          ·



إمكانات تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة وتقنیات االستشعار من بعد في دعم خطط التنمیة 

  . ومراقبة النمو العمراني

لعدید من اإلمكانات والقدرات التي تتمتع بھا تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة وتقنیات ھناك ا
االستشعار من بعد والتي أمكن توظیفھا ألداء مھام خاصة تدعم التنمیة العمرانیة وتراقب النمو 

  :العمراني مثل
خرائط استخدامات  معالجة صور األقمار الصناعیة والصور الجویة واستنباط                   �

  .األراضي والغطاء األرضي منھا
بناء الخرائط التخصصیة مثل خریطة توزیع السكان حسب فئات السن                    �

   …وخریطة توزیع فرص العمل على األحیاء، خریطة تطور عدد السكان خالل فترة زمنیة 
افق وتحدید المناطق المحرومة دراسة التوزیع الجغرافي للخدمات والمر                   �

  .باإلقلیم
وفرص العمل ) مدرسة أو مستشفى جدید(اختیار افضل مواقع للخدمات                    �

  . الجدیدة بحیث تخدم فئات السن المختلفة للسكان
دراسة تأثیر التوزیع الجغرافي للورش وأنشطة القطاع الخاص االقتصادیة                    �

  .ان والمباني وعالقتھا بالمستوى االجتماعي للسكانعلى السك
متابعة النمو العمراني وعمل مقارنة للفترات الزمنیة المختلفة لتحدید                    �

  .التغیرات التي طرأت
  .اختیار افضل مسارات لخطوط المواصالت                    �

  . مجاالت التنمیة الحضریة في تطویر العشوائیات

تلف تناول تنمیة وتطویر العشوائیات حسب الھدف المحدد من التنمیة أساسًا وبناءا علیھ یتم یخ
تعریف المقصود بالمناطق العشوائیة إن كانت ھي المناطق التي نمت عمرانیا بطریقة غیر 

ولكن یبقى الھدف . قانونیة أو ھي المناطق المحرومة من الخدمات أو غیرھا من التعریفات
رفع مستوى معیشة قاطني ھذه المناطق وتحقیق ھذا الھدف یستلزم تجمیع بیانات  األساسي ھو

دقیقة ومتنوعة لدراسة وتقییم الوضع القائم في المناطق العشوائیة قبل البدء في إعادة تخطیطھا 
ویلزم إجراء العدید من الدراسات التحلیلیة للبیانات . وتطویرھا، أو اتخاذ القرار باإلزالة

ة واالقتصادیة للسكان وتوزیع الخدمات والمرافق واألنشطة االقتصادیة والكثافة االجتماعی
السكانیة وحالة شبكات الطرق والشوارع والمباني الموجودة بكل منطقة عشوائیة، وھذه 

وفیما یلي بعض . العملیات یمكن أن تؤدى وبكفاءة عالیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة
  ):العمرانیة واالجتماعیة واالقتصادیة(ت التنمیة الحضریة استخداماتھا في مجاال

  .مجاالت التنمیة العمرانیة

تقییم وتحلیل المخطط الھیكلي وخریطة استخدامات األراضي للمنطقة العشوائیة        �
  .ومقارنتھ بالوضع القائم

ضع المساھمة في وضع شروط تنمیة المناطق العشوائیة في المستقبل من خالل و       �
أسس جغرافیة لالمتداد العمراني تتناسب مع المناطق المحیطة واشتراطات البناء بھا 

  .طبقا للمخطط الھیكلي



تحدید المباني التي سیتم إزالتھا أو التي سیتم الحفاظ علیھا من خالل عوامل معینة        �
ا یسھل مم) تاریخ إنشاءه أو ترمیمھ –مواد اإلنشاء  –ارتفاعھ  –حالة المبنى (مثل 

  . مھمة إعادة تشكیل الھیكل العمراني للمنطقة العشوائیة وتنظیمھ
المساعدة في حمایة التراث األثرى والتاریخي الموجود في المناطق العشوائیة عن        �

  .طریق دراسة وتحدید المخاطر والتعدیات التي یتعرض لھا
  .اختیار افضل مسارات لخطوط المواصالت       �

  .مجاالت التنمیة االجتماعیة

تحدید المناطق المحرومة من الخدمات ودعم قرارات مد البنیة األساسیة والمرافق        �
  .لھا

تحدید الخدمات التي یجب توفیرھا لسكان المناطق العشوائیة في المستقبل وتحدید        �
  .المواقع والمساحات المطلوبة لھا داخل المنطقة العشوائیة

  .التنمیة االقتصادیةمجاالت 

دراسة التوزیع الجغرافي للموارد المتاحة والقوى العاملة لتحدید عدد فرص العمل        �
  .المطلوب توفیرھا

مراقبة ومتابعة التلوث البیئي المنتشر في المناطق العشوائیة عن طریق تحدید        �
  .معھاو طرق التعامل ) مخلفات -مصانع صغیرة -ورش(مصادر ھذا التلوث 

  :المتطلبات الرئیسیة لتطبیق نظم المعلومات الجغرافیة

لھا قیمة فیمكن أن تباع وتشترى ولھا قیمة مضافة تبعا . أصبحت المعلومات سلعة یستفاد بھا
وھذا یعني إن المعلومات تحتاج إلى بنیة أساسیة یمكن من . لطریقة المعالجة التي تتم علیھا

وحتى یتم ھذا التداول بكفاءة یلزم تحدید العوامل . مینخاللھا أن تتداول وتتاح للمستخد
والمتطلبات التي تحقق بنیة المعلومات وتؤدي إلى إتاحة المعلومات وحسن استخدامھا في إطار 

  .متكامل مثل
  .تحقیق عوامل بنیة المعلومات الجغرافیة       .١
  .بناء قواعد البیانات وخرائط األساس الرقمیة       .٢
  .قیق آلیة إلتاحة المعلومات بین الجھات المشتركة في التنمیة المتواصلةتح       .٣
المتعلقة ) من عناصر تكنولوجیا المعلومات(تحدید االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة        .٤

  .بدعم أنشطة التخطیط والتنمیة ووضع خطط زمنیة لتحقیقھا
    

  . بنیة المعلومات الجغرافیة

المؤسـسیة واالقتصادیة والفنیة تتكامل سویا لتحقق إتاحة المعلومات ھي مجموعة من العوامل 
الصحیحة والمحدثة بسعر معقول وبضوابط تحمي حقوق الملكیة بحیث تدعم عملیة صناعة 

  .واتخاذ القرار في التنمیة الشاملة والمتواصلة
    



  :العوامل المؤسسیة

م المعلومات في صورھا المختلفة تختص بتحدید تشریعات الحقوق القانونیة لملكیة واستخدا
الورقیة والرقمیة وتصنیف ھذه المنتجات من المعلومات بین ما إذا كانت مجموعة من الحقائق 

وتھتم ) تسري علیھا قوانین حقوق الملكیة(أو ھي مجموعة من األعمال ) لیس لھا حقوق ملكیة(
تنظیمي للعمل وتحدید الحاجة العوامل المؤسسیة بمدى توافق الھیئات والمؤسسات مع اإلطار ال
كما أن ھناك عامل اجتماعي . إلى إعادة ھیكلة بعض المؤسسات لتتوافق مع اإلطار التنظیمي

وھو مدى استفادة المجتمع من إتاحة المعلومات ومقدار مشاركتھ في عملیة صنع القرار وإبداء 
  . ئھمالرأي فیھا بفتح قنوات االتصال بالمواطنین تستقبل مقترحاتھم وآرا

  :العوامل االقتصادیة

تتناول تحدید البیانات التي یمكن إتاحتھا لآلخرین سواء بمقابل أو بدون وعمل دراسة الجدوى 
  . التي تبین المصروفات والعوائد المنتظرة

  :العوامل الفنیة

وتشمل المواصفات القیاسیة التي یجمع علیھا جمیع منتجي البیانات والخرائط والتي توضح 
لبیانات وخصائصھا حتى تتماشى مع احتیاجات مستخدمي ھذه البیانات مع مراعاة تصنیف ا

اختالف الدوافع والقوى المحركة وراء كل جھة تعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافیة 
  .واالستشعار من بعد

    
تلك العوامل الالزمة لبنیة المعلومات الجغرافیة تتطلب وجود القوة المحركة التي تستطیع 

ھذه القوة المحركة یجب أن تملك المقومات والقدرات لتلعب دور المنسق للتغلب على . قیقھاتح
المعوقات التي تعوق تحقیق التنمیة والتي تحدد أیضا عالقة الھیئات بعضھا ببعض ومدى 

  . التعاون فیما بینھم تحت إطار تنظیمي واحد
    

  :معوقات التنمیة التكنولوجیة

جغرافي ھو البیانات والخرائط التي مازال جزء كبیر منھا في صورة أساس نظام المعلومات ال
سواء في صورة جداول أو . غیر مناسبة لالستخدام رقمیا بواسطة نظم المعلومات الجغرافیة

تقاریر ورقیة وبیانات غیر مطابقة لقواعد نماذج البیانات مثلما الحال في بیانات الحدود 
وھذا یستدعي البدء في تعمیم إنتاج . لتخصصات المختلفةالجغرافیة والتقسیمات اإلداریة ل

وتداول البیانات في صورة رقمیة مع تحدید مواصفات المنتج والتي توضح محتویات 
التي تشمل عدة عناصر مثل  (Metadata)وكذلك عمل البیانات الوصفیة . وخصائص المنتج

  . استخدامھ وتوزیعھتاریخ إنتاج وتحدیث المنتج وتصنیفھ ومعلومات عن اشتراطات 
  
  

  .معوقات االستفادة من تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة



رغم نمو استخدام تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار من بعد إال أن تلك التنمیة لم 
 وتأتي. تنظم منذ البدایة مما أوجد بعض الشوائب التي تؤثر على كفاءة عملیة التنمیة التكنولوجیة

أھمیة تحدید ھذه المشكالت والعقبات كخطوة أولى في عملیة تطویر التنمیة التكنولوجیة مع 
التسلیم بأن التكنولوجیا في حد ذاتھا لیست غایة بل ھي الوسیلة التي تستطیع حل مشكالت العمل 

ت ویمكن تصنیف ھذه المشكالت إلى مشكال. ورفع كفاءة التطبیقات المختلفة لتعظیم العائد منھا
  . مؤسـسیة واقتصادیة وفنیة وھي نفس تصنیف عوامل بنیة المعلومات الجغرافیة

  :المشكالت المؤسسیة

وتشمل عدم وجود كوادر من العمالة المدربة تكفي حجم العمل الضخم في مجال إنتاج واستخدام 
كما إن ھیاكل المؤسسات یجب أن تبین وظیفة كل قطاع والمنتج المنتظر . نظم المعلومات

حیث تقوم عدة ھیئات وجھات . روجھ وسریان المعلومات فیما بینھا حتى یتالفى تكرار العملخ
حكومیة وكذلك القطاع الخاص من العاملین في مجال نظم المعلومات الجغرافیة بتكرار جمع 

والسبب . البیانات و معالجتھا مما یؤدي إلى إھدار الجھد والوقت والمال في أعمال متكررة
اء ذلك ھو غیاب التنسیق وعدم وجود تنظیم آللیة إتاحة البیانات فیما بین الجھات الرئیسي ور

ذلك التنسیق الذي یخدم منتجي المعلومات والبیانات الجغرافیة في نشر ما لدیھم من . المختلفة
معلومات وتعریف محتویات ومواصفات ما یملكونھ من بیانات وكیفیة الحصول علیھا 

یخدم ھذا التنسیق مستخدمي البیانات في سھولة العثور على ما  كذلك سوف. واستخدامھا
. یحتاجونھ من معلومات بدال من اللجوء إلى إعادة جمع ھذه البیانات ومعالجتھا تبعا الحتیاجاتھم

یراعى عمل برامج للتعریف بنظم المعلومات الجغرافیة وتقدیمھا للمستخدمین بحیث توضح 
كما یعتبر عدم . مساعدة ألداء العمل ولیست ھي التي تؤدي العمل إمكاناتھا بدقة على إنھا وسیلة

وضوح قانون حقوق حمایة الملكیة الفكریة للمعلومات مؤثرا سلبیا على إتاحة المعلومات 
ومعرفة إذا كانت البیانات موجودة أم ال وما ھي محتویاتھا، وإمكانیة الحصول علیھا وأین 

  . مكانھا
  
  
  
  

  :المشكالت االقتصادیة

وتتمثل في ارتفاع قیمة المصروفات المبدئیة بدون وجود عائد سریع یغطي ھذه النفقات، لذا 
فمشروعات نظم المعلومات الجغرافیة تحتاج إلى دراسة جدوى دقیقة یكون محددا فیھا األھداف 

  .المطلوب تحقیقھا والجدول الزمني للعمل بحیث یتم التقییم فیما بعد على أسس سلیمة

  :لفنیةالمشكالت ا

سواء (وتشمل عدم وجود البیانات والخرائط في صورة رقمیة كما إن الخرائط الورقیة 
بمقاییس الرسم (ال تغطي جمیع أنحاء الجمھوریة ) الطبوغرافیة أو الجیولوجیة أو غیرھا

ال شك إن البیانات ھي أساس نظم المعلومات الجغرافیة . وبعضھا قدیمة وغیر محدثة) المختلفة
اك حاجة ماسة إلى وضع الضوابط والمواصفات القیاسیة لعملیة إنتاج البیانات لذلك فھن

ھذه . الجغرافیة وبرامج نظم المعلومات لتوحید أسلوب عملھا ووضع أسس ضبط وتوكید الجودة



المواصفات ھي وسیلة التفاھم بین المتعاملین بنظم المعلومات الجغرافیة التي توضح معالم 
(Features)  من المعلوماتالمنتجات.  

  :اقتراحات وتوصیات

إن تخطي العقبات التي تعترض إتاحة البیانات عن طریق تحقیق بنیة المعلومات الجغرافیة ھو 
الوسیلة التي تضمن لعملیة صناعة القرار أن تتم بناء على قدر كافي من المعلومات الالزمة 

ن مصادر البیانات متنوعة ونظرا ال. لعمل الدراسات والتحلیالت المسبقة التخاذ أي قرار
ومتعددة فھناك حاجة ماسة إلى عمل مرجع أساسي لمتابعة آلیة تغیر البیانات وتحدیثھا ویقوم 
بالتنسیق بین مستخدمي البیانات المختلفة في اإلدارة العمرانیة وتضع الضوابط والمعاییر التي 

. ن متخذي القرار والمخططینتنظم آلیة إتاحة البیانات وتوفي احتیاجات مستخدمي البیانات م
كما یجب أن یتناسب توزیع أدوار العمل في ھذه اآللیة مع إمكانات الھیئات والجھات المنتجة 
والمستخدمة للبیانات حیث أن افضل السبل لتحقیق ھذه اآللیة على أسس سلیمة تحقق بنیة 

علیھ أن یوفق بین  ذلك المبدأ) توزیع المسئولیات(المعلومات الجغرافیة ھو مبدأ الشراكة 
  .األھداف المتباینة للمشاركین ویتالفى مشكالت إھدار الطاقات وتكرار األعمال
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