
الوسم الجغرافي  

هذا المحتوى منشور دبرخصة المشاع الدبداعي المنسوب للمصدر 
ّطنة.٣.٠لغير الرغراض الردبحية، الدصدارة   رغير الُمَو

LibreOffice) بإستخدام برنامج  ubuntuتم إعداد هذا العمل بالعتماد على نظام تشغيل حر (
 لمتصفح فيرفوكس screengrab وإضافة Gimpوبرنامج 

الإنسان     حقوق لمعلومات العربية الشبكة
Http://www.anhri.net

إعداد : مـحـمــد الطـاهــر

لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء في العمل العام

استخدام

http://www.anhri.net/


؟geotaggingما هو الوسم الجغرافي  

  هي خاصية ربط المعلومات الجغرافية للمكانgeotaggingتحديد الموقع الجغرافي أو 
 بالوسائط مثل الصور والفيديو التي غالبا ماتكون أحداثيات خط الطول والعرض ويشمل اسم المكان

 والمسافة, غالبا يستخدمها المصورون لتحديد مكان ألتقاط الصورة جغرافيا.(من الموسوعة
الحرة،وكيبيديا العربي)

 يمكن أن نوضح الفكرة ببساطة، هناك ما يعرف بخطوط الطول ودائر العرض وهي خطوط
 ودوائر وهمية حول الكرة الرضية، يمكن من خللها أن يتم تحديد الماكن من خلل تقاطع الخطوط

الطولية مع الدوائر العرضية، ما علقة هذا بما نحن بصددة الن؟

 الموضوع بسيط نفترض مثل أنك تتجول فى شوارع القاهرة وقمت بالتقاط صورة لميدان
 التحرير، يمكنك بسهولة أن تقوم برفع الصورة على النترنت وربطها بمكان إلتقاطها – ميدان

 التحرير – ثم التقطت صورة لميدان طلعت حرب وقمت أيضا بربطها على خريطة على النترنت،
وكذلك ميدان رمسيس، تخيل أن الثل ث صور تم وضعهم على خريطة واحدة بشكل أو بآخر.

 حسنا، الن بجانب صورة ميدان التحرير سنكتب نبذه عن المكان وكذلك مع الصورتين
 الخرتين، ثم نقوم بربط كل نبذة بالمكان المخصص لها، الن نمتلك خريطة مقسم عليها ثل ث

 أماكن، ميدان الحرير، طلعت حرب، رمسيس، كل مكان لة صورة وعلية نبذة من بضع كلمات توضح
معلومات أكثر عن المكان.

 ماذا لو أخذنا مقطع فيديو من كل ميدان من الثلثة لتوضيح مدى الدزدحام المروري مثل؟ ثم
 ربطناها بالخريطة التي أنشأناها؟ إذن سيكون لدينا خريطة مصنف عليها ثل ث ميادين كل ميدان

يوجد عنه نبذة وله صورة ومقطع فيديو يوضح الحالة المرورية له.

 مثال آخر، يمكن مثل أن يتم عمل خريطة مودزع عليها فروع البنوك الموجودة فى القاهرة،
 وعمل علمة لكل مميزة لكل بنك، مع وضع مجموعة من الصور و لمحة عن الخدمات المصرفية

 التي يقدمها كل بنك، مما يوفر على عمل ء هذة البنوك سهولة فى الوصول لقرب الفروع عن طريق
الخريطة،بل ومعرفة الخدمات التي يقوموا بتقديمها من خلل نفس الخريطة.

 مثال أخير، لنفترض أن هناك مجموعة من المتطوعون قرروا عمل خريطة للحالة المرور في
 شوارع القاهرة، يمكنهم مثل إستخدام الوسم الجغرافي في إنشا ء خريطة توضح الماكن الكثر

 إدزدحاما فى القاهرة، يمكنهم أن يستخدموا اللون الحمر للشوارع الكثر إدزدحاما، وأدزرق للمناطق
المتوسطة، و أخضر للماكن التي ل يوجد بها أي إدزدحام، وهكذا.

 إذن الخلصة هي أنة يمكن إنشا ء خريطة كاملة تتيح ربط الموقع بالمعلومات الخاصة بهذا الموقع،
مع النتباة إلى أن هذه المعلومات يمكن أن تكون، نص أو فيديو أو صورة أو حتى أكواد برمجية.

كيف يمكن الستفادة من الوسم الجغرافي؟

 يمكن الستفادة منة باكثر من طريقة، حيث أن الفكرة الساسية لة هى ربط المكان
 بالمعلومة، لذلك يمكن أن تستفيد منظمات المجتمع المدني والنشطا ء فى الحركات الجتماعية

والسياسية مثل�:
 - يمكن للمنظمات التي تعمل على الحقوق البيئية إستخدامها في أرشفة المعلومات على خريطة1

 أن يتم تقسيم الماكن التي بها تلو ث دزائد مثل، أو أن يتم عمل خريطة توضح الماكن المهددة
 بكوار ث بيئية، أو توضيح أماكن الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها وما إلى ذلك من

إستفادات.
 - يمكن للمنظمات التي تعمل على مراقبة النتخابات أن تستغلها في عمل مراقبة إلكترونية2

.2010للنتخابات كما حد ث في النتخابات البرلمانية المصرية 
 - فى حالة المنظمات التي تعمل على الدعم القانوني للنشطا ء يمكن إنشا ء خريطة توضح أماكن3

العتقالت، أو الماكن المطلوب وجود محاميين فيها وما إلى ذلك.
 - أحد التجارب مصرية قامت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فأخرجت خريطة مودزع عليها4

الماكن التي حدثت بها فتن طائفية



- جريدة المصري اليوم أخرجت خريطة توضح فيها أماكن إنقطاع الكهربا ء عن المواطنين.5
 - عدد من النشطا ء المصريين قاموا بإنشا ء خريطة للتحرش الجنسي فى مصر حيث يمكن6

للمتعرضات للتحرش الجنسي إرسال رسائل لهذة الخريطة.

كيف يمكنني عمل مثل هذه الخرائط؟

  يمكنك أن تستفيد وهوhttp://www.crowdmap.comيوجد موقع يقدم هذة الخدمة مجانا إسمة 
  للحصول على معلومات أكثر عن هذه البرمجية يمكنكushahidiمبنى على برمجية حرة إسمها 

/http://www.ushahidi.comمطالعة هذا الموقع 

??crowdmapكيف يمكنني إستخدام موقع 
  يمكنك إستكمال هذاcrowdmapهذا العمل فى الساس تم إخراجة كشرح تقني لستخدام موقع 

crowdmap.comالدليل الن للبدأ فى تعلم التعامل مع 

http://www.crowdmap.com/
http://www.ushahidi.com/


 crowdmapيمكنك الحصول على موقع فى 
مجاني، كل معليك فعلة أن تذهب لموقع

Http:�//www.crowdmap.com
sign up for free ثم قم بالضغط على

الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية
بهذا الشكل قم بملئهاتظهر لك بعدها صفحة 
crowd mapلتحصل على موقع في 

 crowdmap.comكيف أحصل على موقع في 

http://www.crowdmap.com/


بعد إتمام الخطوات السابقة
 ستتحول لصفحة الدارة
 للبد ء في عمل إعدادات

موقعك إضغط على
Admin dashboard

بعد الخطوة السابقة تظهر لك صفحة
تقوم من خللها بإدخال اسم المستخدم

و كلمة المرور للدخول لوحة تحكم
موقعك

لحظ أنك ستستخدم البريد اللكتروني
الذي وضعته أثنا ء التسجيل كإسم

مستخدم

بعد إتمام الخطوة السابقة ستظهر لك الصفحة الرئيسية للوحة تحكم موضعك كما بالشكل التالي



الن سنقوم بالبدأ فى عمل إعدادات للموقع
 للدخول إلى settingsقم بالضغط على 

إعدادات الموقع

بعد الخطوة السابقة تظهر لك صفحة يمكنك
أن تتحكم فيها بالعدادات الساسية للموقع 



بعد القيام بالخطوة السابقة والتي يمكنك من خللها التحكم بالعدادت الساسية للموقع ننتقل الن
 كما دبالصورة التاليةmap  إختارSettingsإلى خطوة البدأ فى إعداد الخريطة من  

ستفتح لك صفحة جديدة يمكنك من خللها أن تقوم بإعداد الخريطة التي بالشكل والمكان الذي 
 crowdmap لن موقع gmailتريدة، لحظ أن هذة الخطوة ستحتاج فيها أن تمتلك بريد على 

google mapsيعتمد فى الخرائط على خدمة 

 قم بإختيار الدولة التي تريدها أن تظهر
فى الخريطة من هنا

من هنا يمكنك أن تتحكم في
 قرب وبعد المسافة على

الخريطة
 قم بتجربتها لتحصل على

أفضل شكل للخريطة

هام جدا
 منapiفى هذه الخطوة سنحتاج للحصول على 

خرائط جوجل ، يجب أن تكون تمتلك حساب 
Gmailعلى 

get an API Keyقم بالضغط على 
عندها ستنتقل لصفحة في خرائط جوجل التي 

API Keyيمكنك منها الحصول على 
من هذه الصفحة قم بالضغط على

Generate API key الموجودة فى أسفل الصفحة 
ستنتقل لها، ول تنسي وضع رابط موقعك بها

 بهذا الشكلAPI Keyستلحظ ظهور الـ
هذا المكانقم بنسخة ولصقه فى 

بحفظ هذة العداداتثم قم 



 ونظرا لن خطواتtwitter hashtag و E-mail و الـsms إرسال التقارير عبر crowd mapيتيح موقع 
 له طريقة خاصة فى العداد فل يسعنى هنا أن أذكر الطريقة كاملة، لكن يمكنكsmsإستخدام الـ

�:smsيمكنك الضطلع على الرابط التالي لمعلومات أكثر عن إستخدام الـ
http:�//www.frontlinesms.com

أما بخصوص إستقبال التقارير عبر الميل فيمكنك وضع بيانات الميل الذي تريد الستقبال علية
 تفتح لك صفحة قم بوضع بيانات البريد الذي تريد إستقبال التقارير عليةE-mail ثم settingsمن 

فيه

 الذي تريدة hashtagأما إذا أردت أن تستقبل التقارير من تويتر فيمكنك أن تقوم بتحديد الـ
ليقوم الموقع تلقائيا بتمريرة لك

 ثم ستلحظ فى أسفل الصفحة settings من hashtagيمكنك عمل ذلك عن طريق تحديد الـ
كما فى الصورة أسفل هذه الملحظة

 إفصل بينهم hashtag الذي تريدة مع ملحظة أنة فى حالة وجود أكثر من hashtagقم بكتابة الـ
بعلمة (,) 

يمكنك وضع  الـ
Hashtag

الذي تريدة هنا

http://www.frontlinesms.com/


 يمكنك ان تضيف أقسام في موقعك حتي تثنى للمستخدمين والقائمين manageمن 
على موقع تصنيف التقارير التي يتم إضافتها

اسم القسم لون مميز للقسم     الوصف    

أيقون مميز للقسم

add/editحتى تظهر هذة الجزا ء المختصة بإضافة أقسام إضغط على 

 في حالة أن أردت أن يكون القسم فرعي وليس رئيسي
إستخدم هذة القائمة

هذه القسام تجريبية يتم إضافتها بمجرد
 إنشا ءك للحساب

يمكنك مسحها
أو التعديل عليها

أو جعلها غير مرئية

 عدة خيارات أخرى تمكنك من التحكم فى موقعك سأقوم بالمرور manageيوجد في صفحة 
على بعض إمكانياتها سريعا

Forms
يمكنك من خللها

إضافة خانات جديدة
تظهر فى صفحة
إضافة التقارير

وهي مهمة فى حالة
 أن كانت الخانات
 الموجودة ال تفي
بالغرض المطلوب

Sharing
استخدمها في
إضافة المواقع
التي تريد أن
تجعل الزوار
يقوموا بعمل
مشاركة من

 خللها
كتويتر وفيسبوك

Page
في أى موقع
يمكنك أن تجد
صفحة بإسم
من نحن أو
عن الموقع
او اتصل بنا
يمكنك أن 

تمتلك مقلها في
موقعك عن 

pageطريق 

News feeds
في حالة أنك
تريد أن يكون
هناك جز ء في

 الصفحة
الرئيسية تحتوي
على أخبار من
 أى موقع عن
طريق خدمة

rss



في حالة أنك تريد أن تقوم بإضافة أكثر من شخص يقوموا على إدارة الخريطة، فمكنك أن 
settings و manage الموجودة بجانب usersتستخدم صفحة 

يمكنك من هنا ان تستعرض
جميع المستخدمين الذين قمت

بإضافتهم
من خلل هذه الصفحة يمكنك أن تضيف

مديرين جدد لموقعك والتحكم بصلحياتهم

يمكنك من هنا التحكم فى صلحيات المديرين

 الن بقي عدة نقاط بسيطة
أول كيفية إضافة تقرير على الخريطة

ثانيا كيفية تمرير التقارير التي يرسلها لك الزوار
 ثالثا �: كيفية أخذ نسخة إحتياطية من الموقع



Create report ثم إضغط على reportلضافة تقرير إضغط على 
ستفتح لك بعدها صفحة تمكنك من إضافة التقرير 

كما بالشكل تالي

عنوان التقرير

محتوي التقرير

إختار القسم 
المناسب

اضف معلوماتك 
 الشخصية

يمكنك تجاهل هذا 
الخيار

من خلل الخريطة يمكنك تحديد مكان
الحد ث الخاص بالتقرير

 يمكنك ايضا استخدام البحث فى حالة
عدة إستطاعتك إيجاد المكان مباشرة

من الخريطة

 يمكنك وضع رابط خارجي

يمكنك اضافة فيديو للتقرير

يمكنك إضافة صور

 إكتب العنوان التفصيلي للحد ث

هذا الجز ء مهم جدا 
yes? خاص بالتمرير التقرير مباشرة الى الخريطة ،اضغط على aprrove this reportالجز ء الول

yes?أجعلها أيضا verify this reportالجز ء الثاني 
? خاص بمصدر التقرير اختر المناسب فى كل مرةsource reliabiltyالجز ء الثالث 
? خاص بمدى مصداقية التقرير،اختر المناسبinformation probabilityالجز ء الرابع 



نأتي لخطوة أخرى جديدة، هي كيفية تمرير وإستعراض التقارير التي تأتي لك من دزوار الموقع
 بعدها ستجد كل التقرير معروضة اماك يمكنك التعديل عليهاview reports أختر reportsمن خلل 
أو حذفها

 وهى الحز ء الخاص بتمرير التقارير القادمة المن الزوار waiting approvalلحظ وجود 
إضغط عليها ستجد صفحة بالشكل التالي

 بجانب كل تقريرverify و approveلحظ وجود كلمتي 
 حتى يتم نشر التقريرapproveاضغط على 
 للتصديق على صحة الخبرverifyإضغط على 

أما عن التقرير التى تأتي من خلل اليميل والرسائل القصيرة وتويتر فيمكنك تمريرها من خلل
Massage الموجودة بجانب Reports وعند الضغط على massage ستظهر لك صفحة بالشكل التالي

يمكنك من خللها أن تقوم بتمرير الرسائل كما بالصورة التالية

يمكنك تمرير التقارير التي تأتي لك عبر
SMS, TWITTER, E_MAIL

من هذا المكان

يمكنك أخذ نسخة إحتياطية من التقارير 
Download Reportsعبر الضغط على 

REPORTSالموجود فى 
DOWNLOAd ثم الضغط على دزر

الموجودة أسفل الصفحة



crowdmapمثال على أحد المواقع التي تم إنشائها على 

يمكن للزوار إرسال التقارير من هنا

إمكانيات أخري لرسال التقارير
من الزوار


