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 واملمتلكات األشخاص محاية على ويسهر الوطين الدفاع مبهمة تضطلع مجهورية مؤسسة الوطين الدرك
: مهام ممارسة ويتوىل

القضائية؛ الشرطة

اإلدارية؛ الشرطة

العسكرية الشرطة.
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مقدمـــــــة



للدولة، الداخلي واألمن العام النظام مظاهر خمتلف ← العمومي األمن 
.وسالمته للمواطن األمن توفري ←
.البشرية والرتكيبة واالقتصادي االجتماعي احمليط ،الجغرافي الوسط  ← 
املوقع و العمومي األمنب املتعلقة املعطيات( املكانية العالقة فهم(

 يف السرعة ← واحلوادث األخطار من الوقاية← بالتطورات التنبؤ←
.ميدانيا التدخل حتسني و القرار اختاذ

تلعب نظم اإلعالم اجلغرافية دورا حموريا لضمان :
.حتسني عمليات التدخل وبأقل التكاليف–
.لألماكن أفضلمعرفة –
.لألخطاراستباقي  حتليل–

البعد الجغرافي في األمن العمومي 
مقدمـــــــة
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منظومة 
اإلعالم 
والقیادة

شبكة الرادیو 
HF, VHF 

UHF

الشبكة الھاتفیة

IT شبكة

وسائل 
VTC

حلول اإلشراف 
على المنظومة

حلول اإلعالم 
اآللي

الرقم 
اإلستعجالي

10-55

نظام 
اإلعالم 
الجغرافي

أمن المنظومة

نظام المعلومات الجغرافیة في الدرك الوطني

 كامل  تغطي ومدجمة، متكاملة موحدة، شبكة هي
 غاية إىل املركزي املستوى من الوطين الرتاب

 توجيه، مجع، هو منها اهلدف القاعدية، الوحدات
 والنظام باألمن املتعلقة املعطيات وحتليل ختزين

العموميني؛
  الستعمال الفعلية البداية إشارة املنظومة هاته تعترب

  الوطين الـدرك يف الجغرافي اإلعالم أنظمة
 .فرعية كمنظومة

والقيادة للدرك الوطني منظومة اإلعالم . 1
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و.د.ق/ت.م/إم.م.م/مركز اإلعالم الجغرافي

فصیلة تطویر النماذج

والوثائق الیقضةفصیلة 

فصیلة معالجة الصور

الخرائط رقمنةفصیلة 

والدراسات  النمذجةفصیلة 
الموضوعاتیة

المعطیاتمكتب إدماج وتكییف  مكتب الخرائط والصور

فصیلة التكملة وتكییف المعطیات

فصیلة المعالجة واإلدماج المستوى 
المركزي

المستوى 
الجھوي

إعالم جغرافي على مستوى كل قیادة جھویة للدرك الوطني) 01(فصیلة 

للدرك الوطنيمجموعة إقلیمیة إعالم جغرافي على مستوى كل ) 01(فصیلة  المستوى 
المحلي

نظام المعلومات الجغرافیة في الدرك الوطني
الوطنياإلعالم الجغرافي للدرك سلسلة . 2
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نظام المعلومات الجغرافیة في الدرك الوطني

املتخصصة اهليئات لدن من الوطين للدرك اجلغرايف اإلعالم نظام لتطوير الالزمة اجلغرافية املعطيات اقتناء 

الوطين؛ الدفاع لوزارة

،و.د.ق لـ املركزية اهلياكل مع واملشاركة املوضوعاتية للتحليالت الالزمة املعلومات واستغالل معاجلة مجع 

؛)... األمنية، التغطية اإلجرام، حتليل ،موضوعاتية خرائط( املختلفة واخلرائط التحاليل اجناز يف

الوطين؛ للدرك اجلغرايف اإلعالم لنظام االستغالل حيز ووضع تثبيت ،تكييف

اجلغرافية؛ املعطيات لقاعدة الدوري التحيني

مركز اإلعالم الجغرافي للدرك الوطنيمهام . 2
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 14 سامي، وتقين تقين 200( ←)احمللي اجلهوي، املركزي،( املستويات مجيع يف املختصني من سلسلة ←

.الوطن وخارج داخل التدرج بعد ما تكوينات وكذا بأرزيو، الفضائية التقنيات مركز مستوى على )مهندس

التكوين المتواصل

اجلغرايف اإلعالم سلسلة طرف من مضمونة.
التكوين أطوار مجيع يف اجلغرايف اإلعالم مادة إدراج 

  ضباط مدارس خمتلفو  الوطين للدرك العليا بالـمدرسة
.الصف

المورد البشري والتكوين. 3

نظام المعلومات الجغرافیة في الدرك الوطني
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حمطات عمل خاصةحمطات عمل خاصة

طابعات و ماسحات ضوئيةطابعات و ماسحات ضوئية

مركز املعطياتمركز املعطيات

أجهزة متنقلة أجهزة متنقلة 

نظام المعلومات الجغرافیة في الدرك الوطني
العتاد. 4
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