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مخطط العرض
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واملمتلكاتاألشخاصمحايةعلىويسهرالوطينالدفاعمبهمةتضطلعمجهوريةمؤسسةالوطينالدرك
:مهامممارسةويتوىل

القضائية؛الشرطة

اإلدارية؛الشرطة

العسكريةالشرطة.
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مقدمـــــــة



لة،للدو الداخليواألمنالعامالنظاممظاهرخمتلف←العمومياألمن
.وسالمتهللمواطناألمنتوفري←
.البشريةيبةوالرتكواالقتصادياالجتماعياحمليط،الجغرافيالوسط←
(وقعاملوالعمومياألمنباملتعلقةاملعطيات)املكانيةالعالقةفهم

يفرعةالس←واحلوادثاألخطارمنالوقاية←بالتطوراتالتنبؤ←
.ميدانياالتدخلحتسنيوالقراراختاذ

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

البعد الجغرافي في األمن العمومي 
مقدمـــــــة
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 والية11(: 2005/2008)المرحلة األولى:
(1/5000)الدوائر -
(1/50.000)1ج.إقليم ق-

 (والية47)(:2019/2016)المرحلة الثانية
1/5000: جتمع حضري1069-
:2،3،4،5،6ج.قأقاليم-

1/25.000 ،1/50.000 ،1/200.000

المرحلة الثالثة:
1ج للوووو  ج كووووون املعلومووووة اجلغرافيووووة لووووديها توووواريد وووووالحية فقوووود باشوووورت ق د و يف حتيووووني ق م•

اجلغرافيا؛بالتنسي  مع مصلحة 
(.جتمع حضري لبلديات القيادة اجلهوية األوىل472)التحيني قيد •

مشروع إنجاز قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية

:مراحل إنجاز المشروع. 1
:مراحل3اجناز ق م ج متعددة املقاييس على مرَّ 
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مشروع إنجاز قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية

:خطوات إنجاز المشروع. 2

؛(سم50)الصور اجلوية بدقة إقتناء

عالم الصور اجلوية من طرف مستخدمي اإلرقمنة
الوطين؛اجلغرايف للدرك 

معاجلة وحجز املعطيات الووفية يفمجع ،
اجلغرافية؛قاعدة املعطيات 

اط  إدماج املعطيات املنجزة عرب أقاليم املن
قاعدة احلصول علىاحلضرية والريفية من أجل 

.معطيات موحدة
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قاعدة المعطيات الجغرافية الوطنية

:المعطيات الجغرافية. 3
: املعطياتنوعني من تظم قاعدة املعطيات 

العملياتيةالمعطيات الجغرافية 

التقسيم اإلداري

العناوين و أسماء األماكن

شبكة الطرقات

الهيروغرافيةمعطيات 

المعطيات البيئية

معطيات شغل األرض

الخرائط القاعدية

معطيات االرتفاع

صور األقمار الصناعية و الجوية

المعطيات الجغرافية المرجعية

النقاط الحساسة

األحداث األمنية

وحدات الدرك الوطني

المطارات

المواقع األثرية خدمات السدود والدوريات

الباليستيةالمقاربات 

حوادث المرور

مواقع الترحيلالقضايا اإلجرامية

المخاطر الكبرى
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أرضية اإلعالم الجغرافي للدرك الوطني

 افية؛اجلغر اخلرائط و التطبيقيات اجناز
يط ممن؛تسيري املعطيات اجلغرافية يف حم
 ؛كالتنسي  املشرت املعطيات و مشاركة
 ؛املكانيةاجناز التحاليل
 ةالعملياتيلوحات القيادة اجلغرافية.

: الجغرافياإلعالم أرضية . 1
إىلبالولوجاملستوياتكافةيفاملستعملنيخمتلفطرفمنواستغالهلامشاركتهايتماملنجزةاجلغرافيةاملعطيات
:وبتسمحواببرجمياتعدةمنتتكونواليتاحمللية،الشبكةعرباجلغرايفاإلعالمأرضية
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أرضية اإلعالم الجغرافي للدرك الوطني

: الجغرافياإلعالم وضائف أرضية . 2
ماتاملعلو نظاممكوناتخمتلفمعلإلدماجالقابلةواألدواتاخلدماتمنمجلةاألرضيةهاتهمتنح
:منهاالوطينالدركلقيادة

؛...،موضوعاتيةقاعدية،:بأنواعهااخلرائطخمتلفإجناز•
العناوين؛عنالبحث•
األقرب؛املساراتحساب•
املستعملني؛ملختلفخرائطيةخدماتتوزيع•
اجلغرافية؛املعطياتواستغاللحتيني•
بأنواعها؛اخلرائطوطباعةإجناز•
األبعاد؛ثالثيةمناذجحماكاة•
...جيومكانيةحتليالت•
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التموضع الشامل أنظمة : اإلحداثيات الجغرافيةGPS؛

: الجغرافيالتموضع طرق . 1

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة

Mesure 299,72

299 

5

300 

5

140

06

حتديد مواقع لتفاويل قابلة للعنونة : العناوين(objets_adressables) ،على ووف باإلعتماد
(إخل..... البلدية،إسمالشارع، إسمرقم املدخل، )التفاويل املتعلقة به 

، هران اجلزائر31200أوت أرزيو 20شارع 10:مثال

نظام اإلرجاع الخطي:
(référencement linéaire:)

ية، متعلقة نظام يسمح بتحديد مواقع الظواهر النقطية أو اخلط
ال على ، وذلك باستعم(شبكة الطرقات: مثل)مبرجع خطي 

؛(كلومرتيةنقطة  )قياس 
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؛العنوانتكوينيفأساسياعنصراالربيديالرمزيعترب•
.والية47:لوالربيديةالرموزحلدودجغرافيةمعلوماتطبقةإجناز•

: إنجاز طبقة حدود الرموز البريدية.2
تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة

وهرانلبلديةالبريديةالرموزحدود
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تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة

jointure)الفضائيالربطباستعمال• spatiale)،ماتاملعلو طبقاتخمتلفيفالربيديالرمزإدراجميكن:
: إنجاز طبقة حدود الرموز البريدية.2
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للعنونةقابلةتفاويلملوقعرقميةخريطةعلىبتحديدالعناوينحمدديسمح(objet adressable)،
خريطة؛على(رقميةقيم)إحداثياتإىل(ووفيةمعلومات)العنوانبتحويلوذلك

اجلغرافيةالتفاويلنوعحسبالعناوينحمددنوعاختيارميكن:
دولة؛أوبلدمستوىعلىمبدينة•
عمومية؛منفعةذاتنقطةأومسمىمكان•
؛....هنج،شارع،:خطيةتفاويل•
.بريديرمزحدود•

مركبعناوينحمددإجنازميكنكما(composite)معلوماتبإدخاليسمححمددات،عدةيشمل
.العنوانمكانعلىللحصولخمتلفة

 localisateur des adresses: محدد العناوين. 3

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
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videoمثال تطبيقي:)محدد العناوين. 3 -)

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
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(chemin optimal:)األمثلحساب المسارات والمسلك . 4
حبسابوتقوماخلريطة،علىنقاطعدةأونقطتنيبنياألقصراملسلكحتديدعلىاخلدمةهذهتعمل

؛املسلكوطولالوقت
معطياتمعالسلمةخمتلفالطرقاتلشبكةاجلغرافيةاملعطياتبدمجاخلدمةحيزالتقنيةهذهوضعمت

لفائدةونشرهااملسارات،حبساباخلاوةباألدواتمعاجلتهامثاملفتوحة،املصادرذاتالطرقاتشبكة
.الوطينللدركاجلغرايفاإلعالمأرضيةعربملستخدمني

:منهافوائدعدةالوظيفةهذهتوفر

يعية؛الطبالكوارثأواحلوادثحالةيفامليدانيفالوحداتتدخلعمليةحتسني
واإلجالء؛اإلسعافأجلمناحلادثملكاناألقرباملنشآتحتديد
الرئيسياملسلكإنقطاعحاليفثانويةمسالكإعطاء.

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
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:وطينالاملستوىعلىالعموميةاملنفعةوالنقاطاحلساسةللنقاطجغرافيةمعطياتقاعدةإجنازمت
تالتسجيالتسيرينظامعربالوطينالدركوحداتطرفمناملعطياتهذهحتينييتم(R.M.S-GN)؛

اجلغرايف؛اإلعالمأرضيةعرباملعطياتاستغالليتم
:منهاالقطاعات،حسبجغرافيةطبقاتعدةاملعطياتقاعدةتتضمن
ويدليات،عيادات،مستشفيات،:الصحة.....
برية،حمطاتقطار،حمطاتمطارات،:النقل......
مدارس،ثانويات،جامعات،:التعليم.....
طاقة،حمطاتبرتولية،منشآتغازية،منشآت:الطاقة.....
.....والية،الالبلدية،النوع،املنشأة،اسم:باستعمالعموميةمنفعةذاتنقطةواستكشافالبحثميكن

:البحث عن النقاط ذات المنفعة العمومية. 5

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة
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(:Proximité)األقرب تحديد المنشأة . 6

تطبيقات اإلعالم الجغرافي في مجال العنونة

بنياألمثلراملساحسابخاويةتوفركماما،حادثوقوعمكانإىلاألقرباملنشآتحتديدمنمتكناخلدمةهذه
.امليدانيفدخلالتوسرعةالتوجيهحتسنيأجلمنوذلك(وحداتمستشفى،)املعنيةواملنشأةاحلادثوقوعمكان
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لقدرهتابالنظرالوطينركالدنشاطاتتنفيذيفاألمهيةبالغةخطوةيعتربللعناوينموحدوطينمرجعتطويران
القراراختاذيفلىعاملساعدةأجلمنالتموضعتقنياتاستعمالخاللمناخلدمةحتسنييفالفعالةومسامهتها

ودعمتوطيدعماإلجرامأشكالكافةردعهبدفوبعقالنية،منظمةبكيفيةامليداناحتاللطري عنالسليم
:خاللمنيتأتىهذاوباألمن،الشعور

اتلوحدوالتقنيةالعملياتيةاملتطلباتمعتتماشىحىتواحملينةاملالئمةاجلغرافيةاملعلوماتجاهزيةضمان
انشغاالتعلىلردلاالستعجاليةاملكاملاتلتسيرينظاموضعسيماالالعمومي،األمنجماليفالوطينالدرك

التدخل؛مكانوكذاللمتصل،اجلغرايفاملوقعحتديدمعاملواطنني

 للعنونةالوطيناملرجعمشروعإجنازيعتربأين،اجليومكانيةباملعلومةاملعنيةالقطاعاتكلبنيوالتعاونالتنسي
.اآللياتهذهلتعزيزساحنةفروة

آفاق-خاتمة 
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