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وياتـــاحملت
مقدمة.

 افية في منهجية نالتعداد السكاني و موجهات التعداديإستخدام نظم املعلومات الجغر

 (.  خطيةال–النقطية _ املساحية ) املخرجاتالفرص و مقترحات الحلول في مجال و التحديات

 انى ومقترحدددات الحلدددول فدددر مجدددال مخرجدددات  عطليقدددات جدددود  الع ددد  امليددددالفدددرص و التحدددديات

إلكترونيا ًامليدانى عتلع عقدم الع   ونظم 

 عنفلذ الع   ومراح الزمن وخطة التنفيذ عحديات

 ملكانىاللتحلي  ومقترحات الحلول فر مجال مخرجات الخرائط الرق ية الفرص و التحديات

 املعدات و واآلالتاملوارد البشرية والتقنية ومقترحات الحلول فر مجال الفرص و التحديات

  من الع   السابق والحالر ن اذج الع   و مستقل



مقدمة
تقاناتتخدامــــــــــإلسالفنيةتراتيجيةــلإلسمقترحعنعبارةالورقةهذهGPSوGISو

RSوالزراعىالسكانىالتعداديينفى.

منغرافيةالجاملعلوماتنظمدارةإفيالعملتحويلابقــــالسكانىـــالسالتعدادفىتم
االلكترونىوالرسمحداثىاإلإبشقيهGISوGPSتقانتىباستخدامالكترونىطارإلإورقى
.التعدادلنتائجاملكانىالتحليلمجالقىشرعناكما

لضمانوإناملطلوبيوالدقةالزمنلتوفيراإلدخالفيالضوئيةاملاسحاتإستخدامتم
املطلوبالوجهعليالتعدادإنجاز

إاطارإعدادإيتمسوف
 
إا

 
ستخدامإمسيتكماوالسكانىالزراعىللتعداديينالكترونيا

لتقدمالتتبعامنظالىباإلضافةالتعداديينلنتائجاملكانىالتحليلوتطبيقاتRSتقانة
امليدانىالعملوجودةالعمل



تابع

املخرجاتمنشكالأةبثالثخرائطىطارإنتاجإالىيهدفتقاناتالثالثهذهاستخدام
خاصرابعمخرجهنالك(خطيةومساحيةونقطية)مخرجاتلكترونيةاإل

.رقميةخرائطشكلفىالتعداديينلنتائجاملكانيةبالتحليالت

إفيةتمومامخرجكلنتاجإالورقةهذهفىنتناولإسوف
 
والفرصرهتطويوتحدىسابقا

حلكيفيةوإبكلاملرتبطةللجداولإالبياناتقواعدبعضعرضمعالحلتصورإومقترح
يينالدولالخبراءخبراتمنواالستفادةمختصرلشرحمنارغبةترميزهامشاكل

فىالدخولإنإدوإالزمنمنستفادةواإلإالتعدادينبضروراتتفىالتىاملخرجاتلتحسين
.متعددةتفاصيل



 للتقانتينالتعداد السكانى السابق مخرجات

مخرجات مساحية

داريةإمعتمدينإحياءإومجاالتإالعدإوحددتإحدودإالوحداتإاإلإحدودإالقرىإوالإشملتإ
حياءإعلىإتبعيةإالقرىإوالإ

 مخرجات نقطية

كماإاملدنإربعةإللمربعاتإبركانإالإوالإالخدماتإاإلجتماعيةإالخدماتإالتعليميةإوالصحيةإوإشملتإ
حداثياتإنقاطإالبدايةإوالنهايةإلحدودإالقرىإوحدودإمجاالتإالعدإأخذتإإإ

مخرجات خطية

.نهارإوالطرقإمجاالتإالعدإوخطوطإالسكةإحديدإوال

افية فر التعداد السكانى وموجهات التعدادينإستخدام منهجية  نظم املعلومات الجغر



تابع

ىإخرائطإعللكترونىإرسمهاإاإلعتمدإفىإأحدودإالسودانإوالوالياتإواملحلياتإ
إأورقيةإتمإضبطهاإبعدإ

 
نإتمإمسحهاإضوئيا

للبلكاتإاواملبانىإاوإاملساكنولمإيكنإهنالكإرسماإالكترونياإ

انإالتاريخإفىإمككتابةإالاسمإاملنشـأةإوقطاعهاإدخالإإباكتفىإقواعدإالبياناتإ
طإالورقيةإوتمإربستماراتإاإلإمنإعدتإأكلإقواعدإالبياناتإاالخرىإاماإGPSبال

.بالطبقاتكسلإاإلجداولإ



طارإالتعداديينإلإالثالثمنهجيةإمقترحإمخرجاتإالتقاناتإ

تقانتىفيهاستخدميسوفRSوGISيستخدمكماGPSتالتابلفىستمارةاإلإمعاملرتبط
ورقيةستمارةإلإوجودوال

خريطةالبياناتجامعيستلمA2والعملعلىالإالحدودبهامـس50دقةمرئيةعليها
عليهاللتحديثورموزهاالبلكاتوحدودالسابق

التعداديينفيذلتنالتابلتعلىملجالهمستخدمكلخريطةتوضعثمملكتببارسمهايتم.
داريةاإلإماتـــالتقسيحدودحزمتحدىتشملوالحزمأللتعداديناملساحيةاملخرجات

نهرمعطتضبتحاديةاإلللمساحةالوالياتخريطةمرجعهاوالوالياتقاليمواللسودانل
بعدمتر5دقةفضائيةمرئيةمعللسوداناملتحدةاالمموخريطةاقريقياداخلالنيل

ضوئيامسحها

الخمسيناتفىمليونيةالربعوالخريطةالسابقللتعداداملحلياتخرائطاملحلياتحدود
استجدملاالتبعيةتحديدمعالسابقاالداريةالوحداتبحدودواالخذ



تابع

اتإحدودإاملربعاتإخريطةإاملساحةإالوالئيةإالرقميةإللخرطومإوخرائطإمربع
رىإالرقميةإالتعدادإالسابقإوبقيةإاملدنإتمسحإضوئياإكماإتوضعإعليهاإخريطةإالق

مإإإللتعدادإالسابقإيعادإالحدودإالخارجيةإمنإاملرئيةإوماإاستجدإمنإقرىإيرس

كنإداخلإاهمإخطوةإفىإالتعدادإالحالىإانإيتمإرسمإالبلكاتإثمإاملبانىإثمإاملسا
سوقإإملرئيةإاملبانىإغيرمتعددةإالطوابقإباالعتمادإعلىإتغطيةإاىإمنطقةإسكنيةإاوإ

عاتإسمإحيثإيتمإرسمإالحدودإاعالهإثمإرسمإالبلكاتإداخلإاملرب50فضائيةإإدقةإ
البياناتإاوإالقرىإووترميزهاإلتناسبإتقسيمإاملجاالتإثمإتطبعإوتسلمإلجامعى
اخلهإملجالىإللتحديثإللخريطةإوملءإالبياناتإفىإاستمارةإالتابلتإواستخدامإالإد

االحداثياتإوالرسمإااللكترونىإ

البياناتإهنالكإإعملإمكتبىإكبيرإبعدإامليدانإلتكملةإالرسمإااللكترونىإوربط
نىإمتعددةإوترميزهاإلتكونإكلإخريطةإيوزرإفىإتابهإقبلإالعدإمعإحلإمشاكلإاملبا

الطوابقإباخذإاحداثياتإكلإمسكنإبالطابقإكماإيمكنإاخذإاحداثياتإكل
تخرجإسوفإيس. املنشاتإانإكانتإفىإطوابقإمتعددةإاوإطابقإواحدإمنإبوابتهاإ

.السنترويدإاحداثياتإاملساكنإاملساحيةإإكنقاطإلتتبعإتقدمإالعملإ



تابع

اجهزةوجودمنالبدGPS DEFRENTIALولرسمللضبطنماذجالخذعاليةبدقة
للمدنةاملتوفرإاملبانىخرائطانكما.منطقةكلفىللضبطاملزارعبعضحدود
رقاماعلىمحافظينمواقعهافىوتضبطضوئياتمسحسوفاالراض ىمنخاصة
.لالراض ىاملبانى

الولثباتااللكترونىالعملالغراضidانبدالالطبقاتلكلالعملتنفيذفان
كنيمقريةاوصغرىإاوكبرىإمدينةثم/محلية/والية/اقليمجديدةidعلىيعتمد

ثمللريفجنوبشمالاوصغرىإوقريةللحضرحارةاومربعثممنطقةتسمىان
بكلاملنشاتاواملساكنثمباملبانىالطوابقثمبلكبكلاملبانىثمداخلهاالبلكات

.االفرادثماالسرثمطابق

ونظمتللمرئيااملكانىالتحليلانواعوكلالرقميةالخرائطاستخداميتمسوف
مجالفىاملكانىالتحليلانواعوكلNDVIاليستخدمكماالجغرافيةاملعلومات

areaال sampling frameثالثةالبجانباالهتماممعالزراعيةاملحاصيللتحليالت
.املزارعحدودتحديدبعدفصولإ



تابع

جتمعاتإسوفإيكونإهنالكإجانبإخاصإلعرضإإمساحىإملواقعإتربيةإالحيوانإبامل
اتإوالدواجنإإوكماإيلىإالجانبإالزراعىإإكماإانإمساراتإالرحلإوصورإوجودإتحركإ
عإالرحلإداخلإكلإوحدةإاداريةإحسبإالشيوخإكماإانإمرئياتإورسمإحدودإاملزارإ

تفنيدإللمشاريعإالزراعيةإاملخططةإومواقعإالزراعةإالتقليديةإاملطريةإإوكذلك
.  سم50انواعإاالشجارإوالغاباتإواخذإصورإملرئياتإتواجدهاإبدقةإ

جإسمإوتاباتإلالتيامإوبرامجإالتقاناتإوبرنام50وفرتإمرئياتإفضائيةإدقةإاذاإ
سحإتطبيقإمعإتوفرإشبكةإعاليةإوماكيناتإطباعةإوتصويرإووم   cs proاخرإ

باذنإهللاإسوفإننفذإتعدادينإتكونإإالخريطةإالرقميةإذات  A2ضوئىإكلهاإ
سمإملجالإكلإيوزرإإداخلإتابهإومرتبطإكلإاعمالهإمعإ50خلفيةإمرئيةإدقةإ
.  السيرفرإالقومىإ



:تحدياتإالحزمإوالفرصإومقترحاتإالحلولإفيإمجالإاملخرجاتإاملساحية

 حاديةإالفرصةإخريطةإالوالياتإباملساحةإاإلت. السودانإوالوالياتعحدي حزم حدود
رإالحلإإعتمادهاإكمرجعإلخرائطإاإلستعمارإلحلإالحدودإبينإمص. كمرجعإضبط

.ىإتتبعإلهارمزإالسودانإمعلومإورموزإالوالياتإمعلومةإومرتبطةإبالقاليمإالت. واثيوبيا

 الفرصةإمرجعإخريطةإالسودانإ.املحلياتإوالوحداتإاإلداريةعحدي حزم حدود
. السابقالفرصةإرقميةإمنإالتعداد. الربعإمليونيةإلحدودإاملجالسإالريفيةإالقديمة

طإالحلإماإإستجدإمنإمحلياتإداخلإهذهإالخريطةإيحددإحسبإتبعيةإالقرىإأوإخرائ
الوحداتإالترميزإمنإخانتينإللمحلياتإكلهاإأقلإمنإمائةإوإ. املساحةإكماإفيإالخرطوم

.باملحلياتإكذلكإالترميزإمعإالسيرإالدوليإ

 رىإأكبرإالفرصةقدإتكونإمدينةإكب.املدنإالكبرىإوالصغرىإوالقرىإعحدي حزم حدود
إ)أومنطقةإأكبرإمنإوحدةإإداريةإ(الخرطومإبحريإ)منإمحليةإ

 
حسبإ،إتحدد(الثورةإمثال
دإمنإوضعإمواقعإاملربعاتإأوإالحاراتإوتبعيتهاإوحسبإحدودإمبانيهاإعلىإاملرئيةإوالب

إمنها
 
إالحلإترمز. املسمياتإبعدإاملحلياتإفمكوناتإاملربعاتإوالحاراتإجزءا

 
كلهاإحضرا

إثمإرحلإداخلإاملحلية
 
اناتإإنإكانتإمدينةإكبرىإأوصغرىإأوإقريةإكبرىإخ.ثمإريفا

.1الترميزإثالثإخانات



تابع

 نإمقسمةإالفرصإاملد. أوإاملرابيعإداخلهااملربعاتإوالحاراتإوالبلكاتإعحدي حزم حدود
لقرىإصغرىإفيإالراض يإملربعاتإأوحارات،وقدإتقسمإالقرىإالكبرىإأوإاملسمياتإللمناطق

لمرئيةإالحلإتحزمإالبلكاتإل.جنوب،إكماإإنإكلإمربعإأوقريةإمقسمةإإلىإبلكات-أوإشمال
خريطةإوتحزمإحدودإاملربعاتإأوإالقرىإأوإالحاراتإحسبإالبلكاتإالتابعةإبألوانإداخلإال

يإبحيثإتصلحإترمزإاملربعاتإحسبإالراض يإوالبلكاتإحسبإالترميزإالعامل. املرئيةإالورقية
.امليدانترسمإالبلكاتإوترمزإقبلإ. لتقسيمإاملجاالت

 إداخلهاعحدي حزم حدودامللاني وحدود املساكن
 
سمإ50الفرصإمرئيةإبدقة. تحديدا

الحلإ. قطتوضعإاملبانيإداخلإاملربعإأوإالحارةإوبعضهاإمقسمإحسبإالراض يإإللمبانيإف
امليدانإعليهاإاملبانيإالغيرإمتعددةإالطوابقإيمكنإرسمإحدودإاملساكنإداخلهاإمنإاملرئيةإب
نيإممسوحةإحدودإالبلكاتإترسمإحدودإاملبانيإللقرىإواملدنإالتىإالإتوجدإلهاإخرائطإمبا

،كماإتحددإحدودإاملساكنإللمبانيإمتعددةإاملساكنإوغيرإمتعددةإالطوإ
 
ابقإوترمزإضوئيا

بلكاتإاملرمزةإاملبانيإداخلإكلإبلكإواملساكنإداخلإكلإمبنىإكلهاإعلىإالخريطةإالورقيةإلل
A2.
 صةإالفرإ.اإلداراتإالخدميةإاملجتمعيةإومجاالتإالعدإواملراقبةعحدي حزم حدود

الحلإوإنإلمإتوجدإالحدودإأوإتغيرت. حدودإرقميةإسابقةإمنإالتعدادإالسابق
تإكذلكإتقدرإاملجاالإ. تحددإبلونإمعينإعلىإالخريطةإالورقيةإثمإيتمإرسمهاإباملكتب

إوتوضح
 
.داخلإاإلداراتإميدانيا



تابع

اقع عربية املاشية والدواجن دقةإالفرصإمرئيةإب. عحدي حدوداملزارع ومو
مإوإنإالحلإاملزارعإللمشاريعإاملنتظمةإترس.سمإتحددإعلىإالورقإحدودها50

إإواملزارعإالتقليديةإوالغاباتإوالشجارإت
 
حددإوجدتإخرائطإتمسحإضوئيا

ويتمإربطإالشكلإبالسنتروي.حدودهاإمنإاملرئية
 
دإويتمإالرسمإترسمإإلكترونيا

.مبجهازإعاليإالدقةإملزرعتينإللضبطإويتمإتحديدإمالكيهاإوهواتفه



التحديات والفرص ومقترحات الحلول في مجال املخرجات النقطية

غيرهاأوآتمنشبوابةكانتإنتوضيحهافيمشكلةالالنقطيةاملخرجاتكل
اناتهابيقاعدةاستمارةملءويمكنالتابلتجهازمنإحداثياتهاأخذيمكنإذ

أنكمابتجارإاإلحصاءلدى.امليدانبعدببياناتهاربطهاويمكنكمامباشرة
إحداثياتأخذهناالعمالأهمومنالعملتقدمرصدإمكانيةمميزاتها
إظهارويمكنالطوابق،متعددةاملبانيفيالطوابقداخلالسرأواملساكن

ربباسموإظهارهااإلحداثياتبربطعمارةكلداخلالعملتقدم
إنالواحدابقالطذاتاملبانيفيالسرلبقيةالسنترويدتحديدالسرة،ويمكن

تجارباإلحصاءلدىالحاالتكلفي.السرأومتعددةواحدةأسرةكانت
.النقطيةالجوانبلكلمسوحات



طيةالتحديات والفرص ومقترحات الحلول في جال املخرجات الخ

خرائطفيأمامصدرهاأنلهاوالحلولإالفرصالخطيةاملخرجاتتحدي
أوتمسحسابقة

 
إكالنيلرقميةخرائطضوئيا

 
الخياروأفقطتضبطمثال

والسكةلوالنيالطرقإلهاوأمثلةالفضائيةاملرئيةمنمباشرةترسمالثالث
إيوجدذكرماوكلوالوديةوالخيرانحديد

 
حدةاملتالممخريطةفيرقميا

ويمكنهاأسمائمعرفةالتحدياملهمبالصحاريإالوديةفيهابماعامةللسودان
منوإجازتهاالوليةالسماءلتحديدمليونيةالربعاإلنجليزبخرائطاإلستعانة

.للخدماتاملجتمعيةاللجان



قاتإالتحدياتإوالفرصإومقترحاتإالحلولإفيإمجالإمخرجاتإتطبي
إجودةإالعملإامليدانيإونظمإتتبعإتقدمإالعملإامليدانيإإلكتر

 
ونيا

إاملاض يفيكان
 
مستخدمكلمجالخريطةإنزالبعداآلنأماتحديا

آخرلداخللتتبعبرنامجهنالكفإنالسودانمنكجزءالرقميةاملضبوطة
CAPIلتطبيقداعيوالعليه،العملإنجازمنتمكنCSproإصدارةلتطبيق

حاجةالفقط.بياناتهالسريةالتعداداتوليساملسوحاتفييصلحالذي
منظمكتبمنومجموعةالتقنيةفيالشبكةمنملجموعةخاصلتدريب

.الجغرافيةاملعلومات



عحديات الزمن وخطة التنفيذ ومراح  عنفيذ الع  
تدريبإإلكترونيإيقتض يإتنفيذإالعملإستإمراحلإمنهاإاملكتبيإوامليدانيإكلإمنهاإيحتاجإل

:فيًاآلتيوتتمثلإ

مرحلة التحضيرات والتجهيزات العامة الالزمة:

لإمكتبيإبياناتإإكس.وتشملإتحديثإاإلطارإالسابقإمعإأوامرإالتأسيسإبالوالياتإ
إتجهيزاتإاملعداتإواآل

 
التإواملوادإميدانيإبينإإدارةاملكتبإومكاتبإالوالياتإوثانيا
كتبإبناءإقدراتإالعاملينإبامل. والتطبيقاتإالالزمةإبالتعاونإمعإشركاءإالعمل

.والوالياتإوالشركاء

كلإتحويلإالخرائطإالرسميةإللمدنإوإاملشاريعإالزراعيةإإمنإورقيةإاليإرقميةإل
A2الوالياتإعنإطريقإماسحاتإضوئيةإ

 مرحلة التنفيذ المكتبي للخرائط الرقمية األوليةعلى المرئيات لإلدارات الشعبية:

.  سابقووضعإالالكفاءةإوبرامجإاملرئياتإوضبطهاإ. تشملإتوفيرإانترنتإعاليإ
A2ةإنسخوعملياتإالرسمإاإللكترونيإللمرئيةإخاصةإللبلكاتإوترميزهاإثمإطباع

.دانإرسالهاًللوالياتًولرؤساءًاللجانًلتفسيراتهاًقبلًالميومتابعةإ

تمعيإالعملإامليدانيإلتحديثإخريطةإاإلداراتإوجمعإبياناتإاإلطارإالسريإإواملج
.بالتابلتإبكلإوالية



تابع

هاإبالتابلتالعملإاملكتبيإلبناءإورسمإخرائطإاليوزرإالرقميةعلىإاملرئيةإوترميزهاإوإنزال.

متابعةإتقدمإالعملإأثناءإالعدإللتعدادينإوحلإمشاكلإإاملستجدات.

التحليلإاملكانيإلنتائجإالتعدادين.



للتعداد الزراعيArea Frameخرائط 

بمشاركةاءباالحصالجغرافيةاملعلوماتنظمبمكتبالعملتنفيذيتمسوف
والحكمللمعلوماتالقومياملركزمنالعملشركاءمعمشتركةفعلية

القوميزواملركوالوالئيةاإلتحاديةواملساحةالوالئيةالحكموأجهزةاالتحادي
فيوردنوسوفهذا.الجغرافيةلألسماءالقوميةواللجنةبعدعنلإلستشعار

إمزمنيبجدولإتفصيليةعملخطةواملصدقةاملتاحةامليزانيةإطار
 
تضمنا

.وتكاليفهامرحلةكلفيوالنشطةواملخرجاتالنتائج



التحديات الفرص ومقترحات الحلول في مجال مخرجات
الخرائط الرق ية للتحلي  املكاني

ئجإكلإمنإبإذنإهللاإسوفإيكونإهنالكإدورينإلنظمإاملعلوماتإالجغرافيةإلنتا•
خدامإالتعدادينإالدورإالولإاملشاركةإفيإإستخراجإمؤشراتإالتعدادينإوإست

ئجإالتعدادينإفيإالتحليلإاملكانيإلتقييمإنتائجإاملؤشراتإوالدورإالثانيإعرضإنتا
سؤولين،إخرائطإرقميةإبأرقامهاإوقراءاتهاإوألوانهاإلتسهيلإعرضإالنتائجإللم
الرقميةإوذلكإعبرإكلإماإيمكنإاإلستفادةإمنهإفيإالتحليلإاملكانيإللخرائط

.واملرئياتإالفضائية



ية التحديات الفرص ومقترحات الحلول في مجال املوارد البشر 
والتقنية واآلالت واملعدات واملواد

وتحويلناGPSوGISتقانتيباستخدامتموالذيالسكانيالتعدادفيالسابقعملناأنبما
إ،وإنوتجاربوآالتومعداتوسيرفررقميةخرائطأكسبناإللكترونيورقيمنللعمل

 
كثيرا

اجتحتفرصةوتعدالثالثالتقاناتفياملاجستيردرجةتحملالعاملةالقوىإمن
،RSةتقانإدخالتناسبجديدةإلكترونيةوتدريباتوموادإضافيةوأجهزةلتجديدات

عمليةتدريباتالستاملناطقلكلسم50بدقةمرئيةتوفيراملطلوباتأهمعليه
بقوةاصةخالزراعيةواملناطقوالصناعيةوالسواقوراوتركنيةالعاملةللقوىإإلكترونية

ياناتالبجمعلتيامحديثةوتابلتوسيرفربعدعناإلستشعارإلستخداماتعالية
تاجيحالعملإنكماالبياناتقاعدةمعهلتربطداخلهاالدقةعاليRSتطبيقاتمتضمنة

coreلجهزة 7 last generationDesktopsبعدعناإلستشعارلعملعاليةبمواصفات
Laptopsحديثةالبتوبوأجهزة core i7 generation 8to ضوئيمسحوماكينات11
HardوكلهاA2كلهاملونةوتصويروطباعة dutyColorمنلكمياتيحتاجالعملإنكما
إنكمااملرئياتلتفسيراتامليدانيالعملنقائصلتكملةعليه،.للطباعةA2الورق

وأالواليةمركزمناإلطارأعمالإلدارةللمراقبينبوصة10البكنوتمنالحاجةملجموعة
معراقبموجودرغمالواليةداخللعملتحتاجالتيامإدارةأناذامليدانفيتحركهمأثناء
Arcgis10.7/CSproversion7.5.1/andحديثةلتطبيقاتنحتاجكذلكالتيم RS last

version/ also CAPI program and quality control and tracking programإ
 
:أخيرا



:مستقبل العمل ونماذج من العمل السابق والحالي

كلإالعملإسوفإيتمإOnline and offline 
جماعيةإتنفيذإالعملإمعإالشركاءإالخمسةإتحتإإدارةإالجهازإاملركزيإ

لإلحصاءإوبسيرفرإالجهازإاملركزيإلالحصاء
كلإواليةيقتض يإتنفيذإالعملإوجودإجسمإتقنيإإأثناءإوبعدإامليدانإبمكتب
التعدادإاملرئياتإوتفسيراتهاإوعالقتهاإمعإاملجتمعاتإاملحليةإخاصةإمجال

الزراعيإوتفسيراتإاملزارعإوالغاباتإوأشجارإالنخيلإوالفواكه
برامجإالتقاناتإالثالثإالحديثةإوالصليةإبعدإفكإالحظرإالمريكي
أجهزةإالشحنإبعرباتإامليدانإإاستخدامإالثرياإأوإCloud
سمإمنإمركزإجامعةإامللكإعبدإالعزيزإ50نأملإتوفيرإمرئيةإفضائيةإبدقةإ

ياتإلنشرعإللقمرإالصناعيإالعربيإتضبطإعلىإخريطةإاملساحةإاإلتحاديةإللوالإ
فيإالعمالإالتنفيذية





حضريةملنطقة مراقبة منوذج خريطة جمال 



(2008تعداد )ملنطقة حضرية عد منوذج خريطة جمال 



(2008تعداد )ريفية ملنطقة عد منوذج خريطة جمال 



األسواق:املكانيةن اذج لقواعد الليانات 









،تعدإهذهإالورقةإتصورإملبادئإعامةإحولإالتنفيذإالفنيإباإلدارإ
 
أملناإأنإ.ةختاما

طةإنوفقإفيإالتشاورإواإلستفادةإمنإتجاربإالخبراءإلنتمكنإمنإوضعإالخ
.التفصيليةإلكلإالعملإوجدولهإالزمني



تاععةشكرآ حلسن امل


