
 املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان
عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف

املرحلة الثانية 
Libya Local Governance and Stabilization Programmeبرنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا

CILG
VNG International



 املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان
عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف

املرحلة الثانية 
Libya Local Governance and Stabilization Programmeبرنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا

CILG
VNG International



تم إنجاز هذا الكتيب من قبل املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد، يف إطار برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا واملمول من طرف االتحاد 
األورويب ووزارة الخارجية الهولندية.

املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد، مكتب شامل افريقيا والرشق األوسط لوكالة التعاون الدويل لجمعية البلديات الهولندية.
8201CILG-VNG International ©

تم إعداد هذه الوثيقة بدعم من االتحاد األورويب. تتحمل وكالة التعاون الدويل لجمعية البلديات الهولندية املسؤولية الكاملة عن محتوى الوثيقة وال تعكس بأي 
شكل من األشكال مواقف االتحاد األورويب.

جميع الحقوق محفوظة
لالتصال بنا:

cilg@cilg-international.org :الربيد االلكرتوين
الهاتف: 245 860 71 00216 / 243 860 71 00216

الفاكس: 242 860 71 00216
 international.org-www.cilg: موقع الواب 



املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف - املرحلة الثانية

برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا
Libya Local Governance and Stabilization Programme4

الفهرس
توطئـــــــــــــــــــة: .....................................................................................................................................................................................................................................................5

املقـــــــــــــــــــــدمة ................................................................................................................................................................................................................................................6

1 . جمع البيانات املتعلقة باملرافق التعليمية و الصحية و الدينية ..................................................................................................................................................................9

2.  تحويل البيانات إىل صيفة نظم املعلومات الجغرافية................................................................................................................................................................................10

3. إدخال البيانات: ....................................................................................................................................................................................................................................................11

3. تدقيق البيانات:...................................................................................................................................................................................................................................................11

4. تنظيم ورشة تدريبية للرفع من القدرات الفنية لفريق العمل:....................................................................................................................................................................11

5. تقييم نتائج الدورات التدريبية:..........................................................................................................................................................................................................................12

6. توصيات عامة .....................................................................................................................................................................................................................................................12

7. امللحقات .............................................................................................................................................................................................................................................................13



املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف - املرحلة الثانية

برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا
Libya Local Governance and Stabilization Programme5

توطئـــــــــــــــــــة
CILG-VNGIn-   وقع االتفاق بني املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد

املرحلة  متويل  عىل  عميدها  شخص  يف  ممثلة  غريان  وبلدية   ternational
مطلع  يف  غريان  ببلدية  جغرايف  معلومات  نظام  وضع  مرشوع  من  الثانية 
سنة 2017. ويندرج هذا العمل يف إطار برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار 
 – الرشيد  والحكم  املحلية  للتنمية  الدويل  املركز  ينفذه  والذي  ليبيا  يف 
الدويل  التعاون  لوكالة  األوسط  والرشق  إفريقيا  لشامل  اإلقليمي  املكتب 
لجمعية البلدية الهولندية واملمول من قبل االتحاد األورويب ووزارة الخارجية 

الهولندية. 
للتذكري فإنه وقع التشاور مع عميد البلدية واألعضاء املشاركني يف الورشات 
الرشيد  والحكم  املحلية  للتنمية  الدويل  املركز  قبل  من  املنظمة  التدريبية 
يف تونس وليبيا خالل سنة 2014، ذلك الختيار مرشوع منوذجي لدعم البلدية 
والرفع من قدراتها كإدارة محليه وفقا الحتياجاتها الفعلية يف املرحلة الحالية 
نظام  من  األوىل  اللبنة  وضع  يف  البلدية  مساندة  لذلك  تبعا  وتم  القادمة  و 
معلوماتها الجغرايف يف سنة 2015. والرشوع يف سنة 2017 يف تطوير هذا 

النظام يف نسخة ثانية.
Geograph- الجغرافية  املعلومات  نظم  أن  باعتبار  املرشوع  هذا  اختيار  (وتم 

البلديات عىل  إدارة  تلعب دوراً هاماً يف تيسري   )ic Information SystemGIS
وكذلك  الكربى  االسرتاتيجية  املشاريع  نجاح  ويف  متطورة،  عرصية  أسس 
واملحينة،  الدقيقة  املعلومات  توفري  خالل  من+  وذلك  اليومي  التسيري 
وضامن وصولها إىل صناع القرار يف الوقت املناسب، والقدرة عىل استيعاب 
واتخاذ  النتائج  واستخالص  تحليلها  عىل  والعمل  كبرية،  حجوم  ذات  معلومات 

القرار الصحيح يف وقت قيايس.
و نظرا لالستعداد الكبري لفريق العمل ضمن البلدية و خصوصا وحدة التخطيط 
الفنية  املشاورات  بعد  و  فقد  للمرشوع  تحمس  من  الحظناه  ما  و  العمراين 
املهندس  بقيادة  الفريق  لعنارص  الفعلية  لالحتياجات  الدقيق  التشخيص  و 
املختار محمد صالح فريج – رئيس فريق التخطيط العمراين و نظم املعلومات 
الجغرافية، الذي أعرب عن استعداد فريقه لخوض غامر مرحلة ثانية متقدمة 
جديدة  تعاون  و  عمل  أسس  تركيز  و  محيطها  عىل  البلدية  انفتاح  إىل  تهدف 

مع رشكائها خاصة املحليني لتبادل و تحيني املعطيات عرب التدرب عىل تطبيقات 
شأن  ومن  الواب.  صفحات  عىل  املعطيات  بعض  لنرش  حرة/مفتوحة  و  جديدة 
للتواصل  البلدية  قدرات  تعزز  أن  الجغرايف  املعلومات  نظام  تطوير  عملية 
الربمجيات  عىل  التدرب  إىل  إضافة   Spatial marketing املكاين  والتسويق 
أكرث  االنفتاح  عىل  تساعد  التي  الجغرافية  املعلومات  نظم  مجال  يف  الحرة 
نظرا ملجانيتها مام يتوافق مع سياسة املركز املركز الدويل للتنمية املحلية 

والحكم الرشيد يف هذا الخصوص.



املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف - املرحلة الثانية

برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا
Libya Local Governance and Stabilization Programme6

مقدمة  .1
ضمن  غريان  لبلدية  محلية  بيانات  قاعدة  إلنشاء  النموذجي  املرشوع  •يندرج 
يف  االجتامعي  السلم  وترسيخ  املحلية  الدميقراطية  الحوكمة  دعم  برنامج 
ليبيا موضوع اتفاقية التعاون املربمة بني وزارة الحكم املحيل بليبيا واملركز 
الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد التابع لوكالة التعاون الدويل لجمعية 
البلديات الهولندية يف صائفة 2013.إثر اختتام الربنامج األول وقع االتفاق مع 
بلدية غريان ملواصلة الدعم واملساندة الفنية واستكامل املرحلة الثانية من 
الربنامج بخصوص قاعدة بيانات جغرافية لبلدية غريان، حيث أن عملية بناء قواعد 
البيانات يتطلب جهدا كبريا لتيسري عملية استخدامها وإدارتها  و للتوصل إىل 
قرارات صائبة و تخطيط مستقبيل سليم، لذا وقع الرتكيز يف املرحلة األوىل 

عىل التعرف عىل مكونات قاعدة البيانات و دورة الحياة لنظامها. 

• أما يف املرحلة الثانية وبعد التشاور النظر يف احتياجات البلدية يف مطلع 
2017، فقد تم االتفاق عىل تنفيذ برنامج العمل التايل:

جمع  خالل  من  والدينية  والصحية  التعليمية  املرافق  عىل  العمل  -استكامل 
مدى  يف  والنظر  وتحليلها  وتوثيقها  العالقة  ذات  الجهات  من  البيانات 
ومالءمتها الحتياجات العنرص البرشي، وكذلك مشاركتها مع الجهات املختصة 
يف كل منها سواء تعليمية او صحية أو دينية مع تحيني حدودها عىل الشاب 

فبيل باستعامل الرفع ب GPS أو باستعامل مرئية فضائية حديثة.
-التدرب عىل بناء ومنذجة قاعدة بيانات مساحية بواسطة برنامج بوست قريس 

إسكوإل وبوست جيس.
-تدريب فريق العمل عىل تطبيقات مفتوحة املصدر )Open Source( باستعامل 
البيانات  واستعادة  العمل  يف  بها  Geoserverلالستعانة  جيوسريفر    برنامج 

.)QGis + Post gres( ضمن لربمجيات األخرى الحرة مثل
-استعامل الربمجية الحرة QGIS للتحليل املكاين وإصدار الخرائط.

-استعامل نظم املعلومات الجغرافية إلنجاز التعداد العام للسكان والشكنى 
واملسوحات امليدانية.

-إصدار وطباعة بعض الخرائط كمخرجات.

البلدية  وأداة ستمكن  وسيلة  النموذجي  املرشوع  يعترب هذا  اإلطار  هذا  •يف 
والفاعلني املحليني من االضطالع مبهامهم باعتبار أن قاعدة البيانات املكانية 
وهي  غريان  بلدية  وتطوير  بإدارة  املتعلقة  املوضوعات  من  بالعديد  ترتبط 
من  تشاركية  مقارية  ضمن  القرار  اتخاذ  ودعم  الحرضية  املناطق  إلدارة  وسيلة 

خالل تبادل املعطيات والخربات.
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2.  أهداف املرشوع 
1.2. الهدف العام

واملهنية  الفنية  القدرات  وتقوية  الرشيد  والحكم  الالمركزية  اإلدارة  تدعيم 
للموارد البرشية للبلدية.  

2.2. األهداف الخاصة

- تعزيز قدرة البلدية من حيث اإلدارة والتخطيط العمراين.
- تدريب أعوان بلدية غريان والرفع من كفاءتهم يف مجال نظم  املعلومات 

الجغرافية يف املستوى الثاين باستعامل الربمجيات الحرة.
- القدرة عىل خلق وتحيني قاعدة البيانات ونرش املعلومات عىل الواب

تطويع نظم املعلومات الجغرافية إلدارة الشأن العام وتطبيقات جديدة مثل 
إعداد املسوحات امليدانية من خالل الخرائط والبيانات املتاحة يف القاعدة.

 
3.2. األطراف املعنية املنتفعة بربنامج الدعم

تعترب بلدية غريان املنتفع األسايس من الربنامج وذلك من خالل فريق العمل 
االيت ذكره والذي يشمل أيضا مكتب التخطيط العمراين مبدينة غريان

ونظم  العمراين  التخطيط  فريق  رئيس   – فريج  صالح  محمد  املختار  السيد   -
املعلومات الجغرافية

- األنسة: وفاء السني، محللة ضمن فريق التخطيط العمراين ونظم املعلومات 
الجغرافية.

- السيد أحمد حامد عضو فريق التخطيط العمراين ونظم املعلومات الجغرافية.
ونظم  العمراين  التخطيط  فريق  عضو  العيان  محمد  حامد  أسعد  -السيد 

املعلومات الجغرافية.
ونظم  العمراين  التخطيط  فريق  عضو  أبادي  رجب  رمضان  صالح  -السيد 

املعلومات الجغرافية.
ونظم  العمراين  التخطيط  فريق  عضو  األحمر  سامل  الله  عبد  طارق  -السيد 

املعلومات الجغرافية.
ونظم  العمراين  التخطيط  فريق  عضو  حميد  السالم  عبد  الخري  أبو  أحمد   -

املعلومات الجغرافية.

4.2. النتائج املرتقبة

• تحيني قاعدة بيانات الجغرافية لبلدية غريان.
• تقوية قدرات فريق عمل ضمن وحدة نظم املعلومات الجغرافية.

• التدرب عىل استعامل الربمجيات الحرة.

5.2. التميش املنهجي

- جمع البيانات املتعلقة باملرافق التعليمية والصحية والدينية.
- مراجعة البيانات التي تم جمعها وتدقيقها عىل مستوى الشكل الهنديس 

واإلحصايئ ومن حيث شموليتها.
- تنظيم ورشة تدريبية بخصوص منذجة قاعدة بيانات بلدية غريان وإدخال البيانات 
والدينية  والصحية  التعليمية  باملرافق  املتعلقة  الجديدة  بالطبقات  املتعلقة 

واستعامل الربمجيات الحرة:
• تحميل البيانات يف قاعدة البيانات املكانية.

• كيفية استخدام برمجية بوست قريس اسكويل.
.GIS كيفية بناء قاعدة بيانات باستعامل بوست قري إسكويلو بوست •

. postgreSQL/Postgis server إنشاء قاعدة بيانات باستعامل برنامج •
• النظام الجيودييس الليبي: خصائصه وكيفية استخدامه.

• انشاء الجداول املكانية + استرياد وتوريد البيانات.
• التحليل املكاين.

• تحديث قاعدة البيانات وطرق حفظها وتخزينها.
إظهار   + واستخدامه  تنصيبه  طريقة  سريفر:  جيو  املفتوحة:  التطبيقات   •
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الطبقات والوصول إليها + تنسيق الطبقات + نرش البيانات عىل الواب والخرائط 
التفاعلية.

. QGIS :التطبيقات املفتوحة •
• انشاء الجداول وتنسيق الطبقات.

• انشاء الخرائط وطباعتها.
• تدريب فريق العمل عىل نرش البيانات عىل الواب باستعامل جيو سريفر.

- تحيني قاعدة البيانات املكانية لبلدية غريان وتحميلها وحفظها.
- تنسيق وطباعة بعض املخرجات خرائط املرافق وبعض املخططات املتاحة

- إعداد التقرير النهايئ .
إلنجاز هذا العمل وقع استعامل الربمجيات التالية لتصميم قاعدة البيانات:

Postgrès SQL/PostGis
QGIS
Geoserver

إنشاء قاعدة البيانات
استغالل قواعد البيانات والتحليل املكاين ...

لنرش البيانات عىل الواب

الوظيفةالربمجية



الرسم 1 : تحديد املوقع

الرسم 2 : ضبط الحدود الكنتورية للمرفق
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التعليمية  باملرافق  املتعلقة  البيانات  جمع   .3
والصحية والدينية

لقد تم االعتامد عىل فريق العمل املحيل بليبيا عىل جمع البيانات املتعلقة 
لصعوبة  نظرا  و  مشاورات  بعد  البلدية  أولويات  تعترب  والتي  املرافق  بهذه 
للعالقات  وفقا  االستقصاء  تقنية  عىل  االعتامد  تم  فقد  ميدانيا  البيانات  جمع 
Resource Per- بالبلدية  دراية  لها  التي  األشخاص  بعض  مبساعدة  (الشخصية 

son( ضمن املوارد البرشية للبلدية أو خارج البلدية من الثقاة، و ذلك لتحديد 
املواقع وجمع املعطيات املطلوبة اعتامدا عىل برنامج القوقل ايرث كام هو 

موضح بالشكل التايل : 

Pre-( لفريق العمل والدقة )Safety (تضمن هذه طريقة يف نفس الوقت األمان 
cision( وذلك من خالل أسقاط الحدود الكنتورية للمرفق املراد جمع بياناته.

يقوم الفريق يف مرحلة ثانية باالستقصاء عن املرفق الديني أو الصحي أو 

األسئلة  طرح  خالل  من  التعليمي 
املعلومات  ومكافحة  الثقاة  عىل 
املتوفرة  املعطيات  مع  املجمعة 
الخاصة  واملرافق  األجهزة  لدى 
سواء  املرفق  لها  يتبع  التي 
الشؤون  إدارة  أو  التعليم  مراقبة 
لألوقاف  العامة  الهيئة  أو  الصحية 
والشؤون اإلسالمية... حيث نعلم أن 
عديد األجهزة مل تعد تعمل بالشكل 
األمنية  الظروف  ضل  يف  املريض 
و  املعطيات  تحيني  صعوبة  مع 
بالتشاور  دفعنا  ما  وهو  جمعها، 
الختيار  امليداين  الفريق  مع 
و  البيانات  ملجمع  املنهج  هذا 
املكانية  معالجتها  قبل  تدقيقيها 
بواسطة برمجيات نظم املعلومات 
قاعدة  إىل  ادخالها  و  الجغرافية 

البيانات.
ويعود الفضل يف النجاح يف انجاز هذه املهمة إىل خربة ودراية فريق العمل.



الرسم 3: ادخال بعض البيانات األولية لتعريف املرفق وشخصنته

الرسم 4 : إصدار الحدود الكنتورية للمرفق قصد استرياده يف برنامج نظم املعلومان الجغرافية

الرسم 5: استرياد املرفق بواسطة برنامج أرك ماب وتحويله إىل نظام الطبقات

املرشوع النموذجي ملساندة بلدية غريان عىل إنشاء نظام املعلومات الجغرايف - املرحلة الثانية

برنامج دعم الحكم املحيل واالستقرار يف ليبيا
Libya Local Governance and Stabilization Programme10

املعلومات  نظم  صيغة  إىل  البيانات  تحويل    .4
الجغرافية

بعد تحديد املواقع عىل برنامج القوقل ايرث وضبط حدودهاContours والتعرف 
عليها: نوعها، واسمها وعنوانها  بدقة تم تحويلها إىل صيغة الشايب فايل 
موضح  هو  مثلام  أس  أي  الجي  برنامج  ضمن  استغاللها  و  استعادتها  قصد 

أسفله: 

برنامج  ضمن  تصدريه  إىل  للمرفق  الكنتورية  الحدود  رسم  إثر  عىل  يرشع 
القوقل إرث بصيغه KML أوKMZ  و ذلك قصد استريادها بصيغى الشايب فايل 
 Kml to layer ArcToolboxو تحديدا ألية  Shp ضمن برنامج أرك ماب باستعامل 
Lay- (حتى يقع الحصول عىل طبقة جديدة وفقا لنظم املعلومات الجغرافية 

ers( مثلام يربزه الرسم التايل : 



الرسم 6 : إدخال البيانات ضمن الطبقة الجديدة املحدثة للمرفق
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5. إدخال البيانات

تعمري  خالل  من  ذلك  مابو  ارك  تطبيق  عرب  يدوي  بشكل  البيانات  إدخال  يتم 
مسبقا  البيانات  بقاموس  عليه  التنصيص  وقع  مثلام  باملرفق  الخاص  الجدول 
Fea-و data set  حني وقع إحداث قاعدة البيانات مع احرتام خصائص الداتا سات

...ture Class
كام هو موضح يف الرسم التايل:

6. تدقيق البيانات

عىل إثر جمع املعطيات املتاحة بخصوص املرافق الدينية والتعليمية والصحية 
وإنشاء الطبقات الخاصة بها قام الخبري السيد ماهر بنعبد الله مبعاينة وتقييم 

عمل الفريق أثناء وبعد علمية الجمع وإدخال البيانات و ذلك للتأكد من سالمتها 
من الناحية الطوبولبوحية و غريها و مدى تطابقها مع املستلزمات و الضوابط 
وقع  التي  و  غريان  لبلدية  املكانية  البيانات  قاعدة  إلنشاء  تحديدها  تم  التي 

العمل عليها ضمن املرحلة األوىل من الربنامج.
ويف االثناء طلب الخبري من فريق العمل مده ببعض املخططات األخرى ضمن 
بلدية غريان واملتمثلة يف: أبو زيان والقواسم و تاغرنا، حيث وقعت معالجتها 

قصد استعاملها يف برنامج التدريب.
بعد ذلك تم إدخال هذه البيانات إىل قاعدة البيانات املكانية لبلدية غريان بصفة 

.DVD نهائية وتم مد املركز بنسخة منها عىل قرص ممغنط

الفنية  القدرات  من  للرفع  تدريبية  دورة  تنظيم   .7
لفريق العمل

1.7. محتوى الدورة التدريبية
لقد وقع تنظيم دورة تدريبية واحدة العتبارات بيداغوجية ولوجستية خالل شهر 

أغسطس 2018، 
وقد وقع تنفيذ األنشطة التالية:

- تحليل البيانات التي وقع جمعها من قبل فريق العمل يف غريان.
- تحيني وتحديث قاعدة البيانات لبلدية غريان إىل تاريخ 11 /10/2017.

الحرة  الربمجيات  يخص  فيام   Advanced ثاين  مستوى  يف  بالتدريب  القيام   -
.Geoserver ونرش البيانات عىل الواب وطرق تأمينها

- استعامل الربمجية الحرة QGIS للتحليل املكاين وإصدار الخرائط.
- استعامل نظم املعلومات الجغرافية إلنجاز التعداد العام للسكان والسكنى 

واملسوحات امليدانية.
وقد أكدت الورشة عىل النقاط التالية:

- تحميل البيانات يف قاعدة البيانات املكانية.
- كيفية استخدام برمجية بوست قريس اسكويل.

GIS كيفية بناء قاعدة بيانات باستعامل بوست قري إسكويلو بوست -
 postgreSQL/Postgis server إنشاء قاعدة بيانات باستعامل برنامج-
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- النظام الجيودييس الليبي: خصائصه وكيفية استخدامه.
- انشاء الجداول املكانية + استرياد وتوريد البيانات.

- التحليل املكاين.
-تحديث قاعدة البيانات وطرق حفظها وتخزينها

إظهار   + واستخدامه  تنصيبه  طريقة  سريفر:  جيو  املفتوحة:  -التطبيقات 
الطبقات والوصول إليها + تنسيق الطبقات + نرش البيانات عىل الواب والخرائط  

التفاعلية.
QGIS :التطبيقات املفتوحة-

- انشاء الجداول وتنسيق الطبقات.
- انشاء الخرائط وطباعتها .

ومتثلت مخرجات الورشة التدريبية يف:
-العروض املرئية.

-دليل استعامل الربمجيات الحرة.
-دليل تحيني املعطيات ضمن قاعدة البيانات.

2.7. تقييم نتائج الدورة التدريبية

مكنت املرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة املحلية من خالل إنشاء قاعدة 
البيانات املكانية لبلدية غريان والورشة التدريبية باستعامل طرق بيداغوجية 
متطورة )العرض املريئ، التعلم باملشاركة، األشغال التطبيقية...( و من رفع 
النجاح  أجل تحقيق  للفريق من  تقديم توصيات  قدرات املرتبصني و كذلك من 
االعتامد  خاصة  و  لغريان  الجغرافية  املعلومات  نظم  وتنفيذ  مهمتهم  يف 
عىل الربمجيات الحرة املفتوحة و نرش املعطيات عىل صفحات الواب و التحكم 

يف أدفاق هذه املعطيات و تبوبيها و ترتيبها.
يف  ساهم  مام  والتعلم  للتعاون  كامال  استعدادا  املشاركون  أظهر  وقد 
رفيع يسمح لهم  به من مستوى  يتميزون  ملا  الخربة وتقوية قدراتهم  نقل 

باستيعاب محاور التدريب وطلب املزيد من املدربني. 
 

8.توصيات عامة

- ادماج نظام املعلومات الجغرايف ضمن مسارات العمل اليومي لكافة املصالح 
الفنية ببلدية غريان وذلك حتى تعم الفائدة من أحداثه عىل كافة أوجه العمل 

البلدي.
-التنسيق مع كافة املصالح من أجل حثها عىل تبادل املعطيات الجغرافية من 
خالل النظام الذي تم تركيزه مام سيسمح بالتحديث املتواصل لقاعدة البيانات 

الجغرافية
- تحفيز فريق العمل من أجل استكامل العمل والسهر عىل مزيد تطوير نظام 

املعلومات الجغرايف ببلدية غريان
- رفع الوعي صلب البلدية حول الدور الكبري واملجهودات املبذولة والشخصية 

ملتابعة العمل 
- مواصلة التدريب لفريق العمل قصد التمكن من الربمجيات الحرة. 



النموذج التصميمي لقاعدة بيانات غريان
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امللحقات
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انشاء رمز لغوي االستعالمات الهيكلية 
postgresql - لتكوين قاعدة البيانات

يستخدم SQL )لغة االستعالم الهيكلية( ملعالجة هيكل املعلومات واملعلومات 
ذاتها وفقا ملختلف التصاميم املبينة أعاله، وتعترب املرحلة األخرية قبل املرور 

إىل برنامج بوست قريس.
تصميمها  وقع  كام  الجداول  إنشاء  من  األوامر  من  املجموعة  هذه  متكننا 

وتصورها آنفا )هيكل قاعدة البيانات الخاصة بنا(، كاأليت:

======================================================*/
/*========
/*                               DBMS name:      PostgreSQL 7.3 */
/*                          Created on:     11/02/2015 08:35:50 */
======================================================*/
/*========
;drop index ADMINISTRATION_BUILDING_PK
;drop index BUILDING_PK
;drop index BUILDING_PERMIT_PK
;drop index BUSSTATION_PARKING_PK
;drop index CITY_PK
;drop index CROSS_ROADS_PK
;drop index ECONMIC_FACILITIES_PK
;drop index ELECTRICAL_NETWORK_PK
;drop index ELECTRICAL_NET_NODE_PK
;drop index ELECTRICAL_POWERSTATION_PK
;drop index GASNETWORK_UTILITIES_PK
;drop index GAS_NATWORK_PK
;drop index GAS_NET_NODE_PK
;drop index ILOT_PK
;drop index IS_TERMINAL_PK
;drop index LIMIT_IL_SRD_PK
;drop index MAHALLA_PK
;drop index MAINTENANCE_NET_PK
;drop index MASTER_PLAN_PK
;drop index MUNICIPALITY_PK
;drop index NEIGBORHOOD_PK
;drop index NETWORKS_PK
;drop index NETWORK_NODE_PK
...إىل آخره... )انظر امللحقات(



االتصال بالرسفر

إضافة قاعدة بيانات جديدة
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POSTGRESQL تثبيت قاعدة بيانات
من الرضوري يف البداية تثبيت برنامج بوست جريس عىل الحاسوب. أثناء هذه 
العملية سيطلب تحديد اسم املستخدم وكلمة الرس اللتني يجب اختيارها بكل 

عناية كام هو مبني اسفله.



POSTGRES األمر بانشاء قاعدة البيانات انطالقا من

POSTGRES انشاء الجداول انطالقا من
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تحديد مرجع االسناد الجيوديزي
وذلك  من خالل اختيار LGD2006 / Libya TM و املرمز له يف الربنامج بالقيمة 

3177 انطالقا من املوقع االلكرتوين التايل:

http://spatialreference.org/

CREATE TABLE parcel
)code_patext NOT NULL,
code_iltext,
number_mp text, -- Identify of the master plan
code_udp text, -- identifier of the urbain development project
area_pa double precision,
perimetre_pa double precision,
land_use character varying)10(,
geom_pageometry)MultiPolygon,3177( 
); 



POSTGRES استرياد البيانات و تغذية قاعدة البيانات يف
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الربمجيات املستعملة
Postgres SQL PostGIS   بوست قريس •

نظام إدارة قواعد البيانات عالئقيsqlمفتوح املصدر ومرخص برخصة MIT يعترب 
البياناتPostGIS وحدة إضافية  من أفضل ما ميكن استعامله يف مجال قواعد 
نظام  استعامل  بطرفها  ميكن  املصدر  البياناتpostgresqlمفتوحة  لقواعد 
املعلومات الجغرايف يف قواعد البيانات واستعامل َداالّت تساعد عىل الكثري 

من االشياء يف هذا النطاق االسايس.

Geoserver  جيوسريفر •
بلغة  مكتوب  كامل  املصدر  مفتوح  برمجيات  خادم  هو   GeoServer جيوسريفر 
جافا، يتيح للمستخدمني البحث عن البيانات املكانية وتصورها ودمجها وتعديلها 

ونرشها عرب الويب.
لقد تم تصميمGeoServerللتوافقية مع البيانات األخرى، حيث ميكن نرش البيانات 

من أي مصدر بيانات مكاين Spatial رئييس باستخدام املعايري املفتوحة.
لقد شهدت تطبيقة جيوسريفر تطورا هاما لتصبح منضمن الطريق البسيطة لربط 
Google Earth5غوغل  مثل  االفرتاضية  بالعوامل  املتوفرة  الحالية  املعلومات 

إيرث 5 أو NASA Worldالناز والورد وين 6.
كام ميكنه أيًضا االتصال بالخرائط استناًدا إىل خدمات الويب مثلOpenLayersأو 
 Web Feature Service املكتبات املجانية. ويعترب كتطبيقة مرجعية لتنفيذ معيار

8. الواب فيوتر سريفيس 8.

QGIS كوانتم جيس •
تهيئ  يرتكك  مفتوح  مصدر  جغرايف  نظام  عن  عبارة   Quantum GIS برنامج 
وتتجول وتنشء الخرائط عىل كمبيوترك يدعم العديد من صيغ البيانات املكانية 

مثل.
يعترب هذا الربنامج نظام معلومات جغرايف فيه الكثري من االدوات املساعدة 

عىل انشاء الخرائط كام يحتوي عىل االف الخرائط التي يبحث عنها الكثري من 
)Windows All)e.g. ESRI ShapeFile, geotiffاملتصفحني. كام أنه متوافق مع.  
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الورشة التدريبية يف صور:



CILG-VNG International
 ملتزمون بدعم الحكومات املحلية الدميقراطية 

املركز الدويل للتنمية املحلية والحكم الرشيد، مكتب شامل افريقيا والرشق 
األوسط لوكالة التعاون الدويل لجمعية البلديات الهولندية.

منظمتنا تدعم مسار الالمركزية والتنمية املحلية وتسهل التعاون الالمركزي 
يف املكتب االقليمي ملنطقة شامل افريقيا والرشق األوسط.

بدعم من:

» «
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