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 الملخص

علي أنها من التقن�ات التي ال غني عنها أص�حت تقن�ات نظم المعلومات المكان�ة والخرائط الرقم�ة تعرف 
تقدم صورة حیث  .تحلیل�ة وتقن�ة فاعلة للمخططین وصناع القرار في المجاالت األمن�ة والدفاع�ة كأدوات

 واضحة للواقع من خالل دراسة األنماط و العالقات المكان�ة والوصف�ة لتقد�م الدعم في إنجاح واخت�ار
قل  تكلفة في األوقات العاد�ة �أ�سرعة وجودة عال�ة و أفضل الحلول  القرار المناسب من خالل اخت�ار

تهدف هذه الورقة الى دراسة اهم�ة نظم المعلومات الجغراف�ة في التطب�قات األمن�ة حیث  ت األزمات.اوقأو 
إعداد قاعدة الب�انات الجغراف�ة  المحور األولتم العمل من خالل ثالث محاور لدعم القرارات االمن�ة. 

أفضل  كاخت�اروتنفیذ عدد من النماذج التحلیل�ة في إدارة ودعم القرار األمني  للشرطة والدفاع المدني
المواقع  لنقاط الدفاع المدني و النقاط االمن�ة والشرط�ة، أسرع طر�ق للوصول ألماكن الحوادث، الحرائق 

الملف  في امن الحدود وتطب�قات ةالب�انات الجغراف� قاعدة لتكو�نخصص  المحور الثانيوأماكن الجر�مة. 
انتاج الخرائط الموضوع�ة الخاصة �طب�عة االرض لتساهم في تحدید المسارات العددي لالرتفاعات  في 

المتا�عة والتحدیث  عمل�ات المناس�ة للدور�ات الحدود�ة كما تم تطو�ر المنظومة على االنترنت لتساعد في
�ب والمسارات المیدان�ة لدور�ات أمن الحدود ، واستخداماتها المختلفة التت�ع والمراق�ة لنقاط التهر الم�اشر و 

منظومة  تم إعداد المحور الثالثفي عمل�ات حما�ة النقاط االستراتیج�ة الثابتة والمتحركة والتوج�ه. 
كاالستفسارات، انتاج وتحدیث  �عض النماذج التحلیل�ة واجراءالمعلومات الجغراف�ة في مجال الدفاع  

للمساعدة في دعم  ةاالستراتیج�رصد وتفسیر وتحلیل  االهداف و  ائط من صور االقمار الصناع�ةالخر 
 .في الدفاع القرار

قواعد الب�انات الجغراف�ة، التحلیل المكاني، التطب�قات األمن�ة، الملف العددي لالرتفاعات، : كلمات مفتاح�ة
 .الخر�طة الرقم�ة على ش�كة االنترنت
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 قدمةالم

إن النجاح في استخدام الحاسب اآللي في مجال الرسم منذ الستینات كان من شأنه أن دخلت الكرتوجراف�ا 
مدخال جدیدا وأص�ح هناك ما �عرف �الخرائط الرقم�ة أو اآلل�ة والتي أص�حت تشكل جان�ا هاما في مجال 

العلم�ة الحال�ة عصر الثورة . لقد اص�ح من الضروري ان نطلق على الحق�ة [1]نظم المعلومات الجغراف�ة 
المعلومات�ة وخاصة �عد الز�ادة الملحوظة في تدفق المعلومات في المجاالت العلم�ة المختلفة. تمثل نظم 
المعلومات الجغراف�ة أحد مجاالت الحاسب االلي التطب�ق�ة التي تساهم في دعم الدراسات الجغراف�ة بتوفیر 

ن�ة ور�طها �المعلومات الوصف�ة واعطاء نتائج متنوعة �مكن منها اسالیب رقم�ة لتحلیل المعلومات المكا
. ان الصعو�ات الممكن ان تواجهها الجهات [2]استخالص نتائج تدعم صناع القرار في كل المجاالت

االمن�ة والشرط�ة في عدم وجود تقن�ة الخرائط الرقم�ة ونظم المعلومات الجغراف�ة هو عدم وجود قاعدة 
مركز�ة مما یجعل عدم كفا�ة المعلومات وتكاملها وصعو�ة تحدید اماكن وكثافة مواقع ب�انات جغراف�ة 

الحوادث والجرائم بدقة وز�ادة الزمن المستغرق للوصول الى هذه الحوادث. مهام وزارة الداخل�ة متمثلة في 
م وحما�ة االرواح الشرطة واالمن والدفاع المدني والجهات االخرى التا�عة لها المحافظة على االمن والنظا

واالموال والبن�ة التحت�ة وذلك من خالل منع الجرائم وتنظ�م المرور واعمال ال�حث والتحري والدفاع المدني 
 من خالل االستفادة من التقن�ات الحدیثة متمثلة في الخرائط الرقم�ة ونظم المعلومات الجغراف�ة. 

الصور في عمل�ة تحلیل وتفسیر األهداف االستراتیج�ة ان استخدام قاعدة الب�انات الجغراف�ة ومعالجة 
والعسكر�ة كالموانئ، المطارات، المنشآت العسكر�ة ومخازن األسلحة وٕاعداد التقار�ر في وقت الحرب 

ت العسكر�ة وتحدیث خرائط المنشآت العسكر�ة آوالسلم �مكن من متا�عة التغیرات التي تحدث علي المنش
 ها  وتحلیل األهداف العسكر�ة والذي بدوره �كون أداة فعالة لدعم القرار لقطاع من خالل مراقبتها ومتا�عت

یتم من خالل تطب�قات مجسمات ثالث�ة األ�عاد ونظم المعلومات الجغراف�ة . األمن و الدفاع واالستخ�ارات
ولة تغییر التعرف على معالم األجسام المختلفة بدقة كبیرة من خالل عرضها من كل جوانبها المختلفة وسه

 ،وجهتها عبر عمل�ة تشب�ه الطیران على المناطق التي تم إنتاجها ومالحظة الصورة كما لو كانت حق�ق�ة
حساب وتحلیل المیول واتجاهاتها في كل نقطة من المنطقة،  تحدید مناطق الظل و تحدید مجاالت الرؤ�ة 

مواقع أبراج المراق�ة �ما یتناسب و الرادار وتحدید أنسب المواقع ل�طار�ات  والرادارات االتصاالتلهوائ�ات 
ونظرا للتطور الكبیر في قواعد الب�انات المكان�ة وأجهزة  .[3]مع طب�عة المنطقة والموقع الجغرافي

تلعب نظم   االستشعار عن �عد وتطبیق استخدام التقن�ة العسكر�ة في إدارة أعمال القتال واألمن القومي
ما في العمل�ات العسكر�ة من خالل الق�ادة والس�طرة واالتصال والتنسیق في المعلومات الجغراف�ة دوًرا ها

العمل�ات العسكر�ة بناء على توافر قواعد المعلومات والب�انات المكان�ة الدق�قة للوصول إلى قرارات سر�عة 
ت الجغراف�ة وتلعب  نظم المعلوما لألوامر المنفذة حیث تعتبر أداة ممتازة للقادة العسكر�ین في العمل�ات

دوًرا هاًما في مجال االمدادات العسكر�ة في نقل اإلمدادات والمعدات والقوات حیث تكون هناك حاجة إلیها 
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في الوقت والمكان المناسبین من خالل تحدید افضل طرق االمدادات و إنشاء طرق بدیلة في حالة 
ت المهمة في عمل�ة دعم اتخاذ القرار برمج�ات نظم المعلومات الجغراف�ة تعتبر من األدوا. [4]الطواري 

بإدارة االستخ�ارات ووزارة الدفاع من خالل تجم�ع وٕادارة وعرض وتحلیل وٕانتاج المعلومات المكان�ة 
والوصف�ة وتقد�م صورة واضحة للواقع لتقد�م الدعم أالستخ�اراتي في إنجاح واخت�ار القرار المناسب لدعم 

وسرعة في األوقات العاد�ة وأوقات األزمات. ومع تطور أنظمة قواعد القرار الخت�ار أفضل الحلول بدقة 
تطب�قات هذه الب�انات علي ش�كات كبیرة مثل االنترنت  �مكنالب�انات، الحاسب اآللي، وش�كات الحاسب 

وخادم الش�كة  الخاصة �التخز�ن والتنفیذ أص�حت الب�انات المكان�ة، الوصف�ة و األمن�ة متاحة في جم�ع 
إدارة العمل�ات واإلدارات واألقسام والفروع وأنظمة الس�طرة واالستطالع التا�عة لوزارة الدفاع واألمن  مناطق

القومي للدولة وهذا �ضمن تسجیل وانتقال المعلومة ور�طها �المعلومات المتاحة م�اشرة  مما �ساهم في 
  [5] .لقومي ألي دولة مرونة وسرعة ودقة الخروج �قرارات صح�حة وذو فائدة في حما�ة األمن ا

  اسلوب العمل والتحالیل والمناقشة

الخرائط  تجم�ع�المرحلة االولى  ثالث مراحل تبدأ ى ثالث محاور وكل محور لهاعتمد اسلوب العمل عل
المرحلة الثان�ة تتمثل ثم  وٕاعداد وق�اس ض�ط جودة الب�انات وصور االقمار الصناع�ة والب�انات االحصائ�ة

التحالیل الالزمة وعرض النتائج في  وٕاجراء إدارة في المرحلة الثالثة و  الب�انات الجغراف�ة قواعدتكو�ن في 
یبین الخطوات  )1رقم (الشكل توضح التطب�قات االمن�ة لنظم المعلومات الجغراف�ة.  هیئة تقار�ر وخرائط

  .التي تم إت�اعها في هذه الورقة العلم�ة العمل�ة والمراحل

إعداد في  ArcGIS 10.3استخدام البرنامج التطب�قي لنظم المعلومات الجغراف�ة  تم ولاال  المحورفي 
 جغراف�ةالط�قات المن خالل إعداد والدفاع المدني  لقطاع الشرطة لمدینة طرابلس جغراف�ةالب�انات القاعدة 

والذي یوضح ) 2�الشكل ( حمن صور االقمار الصناع�ة عال�ة الدقة والخرائط الطبوغراف�ة كما هو موض
 .�عض هذه الط�قات الجغراف�ة التي تم إعدادها

من التوز�ع األمثل  لنقاط الطواري  مثل دراسةتعتبر تحلیل  الخر�طة الرقم�ة أداة فاعلة لدعم القرار االمني 
لموقع الكارثة كوقوع حادث سیر،  سرعة االستجا�ةو س�ارات االسعاف و  مراكز شرطة، س�ارات مطافي

تحلیل�ة النماذج �عض التم إعداد  أو حادث سرقة وحساب التغط�ة �الزمن لكل نقاط الطواري  عمل�ة إرهاب�ة
والتي توضح في  )3(شكل  التطب�قات االمن�ة �عض هذهمن قاعدة الب�انات الجغراف�ة االمن�ة تبین 

الحادث والنموذج االخر ع�ارة عن حساب تغط�ة س�ارة النموذج االول اقرب س�ارتي اسعاف من موقع 
 المطافي في الدق�قة، الدق�قتان واكثر من دق�قتین.
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 : المراحل المستخدمة في اسلوب العمل1شكل 

 
 �عض ط�قات قاعدة الب�انات الجغراف�ة لقطاع الشرطة والدفاع المدني :2شكل

مراجعة دقة الطبقات المرسومة 
 ومعالجة الجداول

 

:  1الخرائط الطبوغرافیة مقیاس رسم 
1000 ،1:10000 ،1:50000 

 صور االقمار الصناعیة عالیة الدقة

تطبیقات نظم المعلومات المحور االول: 
 الجغرافیة في الشرطة والدفاع المدني

تطبیقات نظم  -المحور الثاني :
 المعلومات الجغرافیة في امن الحدود

تطبیقات نظم  -الثالث : المحور
 المعلومات الجغرافیة في الدفاع

الملف العددي لالرتفاعات للدولة اللیبیة 
SRTM صور القمر الصناعي ،
 Google Earthخرائط  الندسات،

و  1:200000الخرائط مقیاس رسم 
، صور القمر الصناعي 1:1000000

  Google Earthالندسات، خرائط 

عرض ومعالجة الخرائط والصوررسم 
الطبقات الجغرافیة باستخدام البرنامج 

ArcGIS 10.3   

 

صورة القمر الصناعي  تركیب
الندسات، تركیب الملف العددي 

  ArcGISت باستخدام برنامج تلالرتفاعا

 

 عرض ومعالجة الخرائط والصور
رسم الطبقات الجغرافیة باستخدام 

 ArcGIS 10.3البرنامج 

 

رسم الط�قات الجغراف�ة ومعالجة الملف 
 العددي لالرتفاعات

مراجعة دقة الط�قات المرسومة 
 ومعالجة الجداول

إعداد قاعدة البیانات الجغرافیة 
 والدفاع المدني للشرطة

 

إعداد قاعدة البیانات الجغرافیة 
 للحدود 

 

إعداد قاعدة البیانات الجغرافیة 
   دفاعلل

 

إعداد بعض النماذج التطبیقیة 
قاعدة البیانات الجغرافیة  من

لقطاع الشرطة والدفاع المدني 
باستخدام البرنامج التطبیقي 

ArcGIS 10.3 
 

التطبیقیة إعداد بعض النماذج 
قاعدة البیانات الجغرافیة  على

للدفاع باستخدام البرنامج 
 ArcGIS 10.3التطبیقي 
التطبیقي مفتوح  جوالبرنام

 QGISالمصدر 
 

إعداد بعض النماذج التطبیقیة 
علي قاعدة البیانات الجغرافیة في 
امن الحدود باستخدام البرنامج 

 ArcGIS 10.3التطبیقي 
التطبیقي مفتوح  جوالبرنام

 QGISالمصدر 
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 خر�طة تبین أقرب س�ارتي إسعاف لموقع الحادث

 
 خر�طة تبین تغط�ة س�ارة المطافئ �الدق�قة

 
 

 نماذج في أهم�ة الخر�طة الرقم�ة ونظم المعلومات الجغراف�ة في الشرطة والدفاع المدني :3شكل

طبوغراف�ة مق�اس رسم  خرائط حصر وتجم�ع الخرائط والمعلومات المستخدمة وهي تم  المحور الثانيفي 
استخدام البرنامج كما تم  Google Earth وخرائط والخر�طة الحدود�ة للدولة اللیب�ة 1:1000000

 في معالجة هذه الب�انات وٕاعداد الط�قات الجغراف�ة ArcGIS 10.3التطب�قي لنظم المعلومات الجغراف�ة 

ومن هذه الط�قات  الحدود اللیب�ة والدول المجاورة، ط�قة الطرق الرئ�س�ة، المسالك، وط�قات البن�ة التحت�ة 
قراءة ومعالجة وتجم�ع الملف العددي لالرتفاعات كما تم  ).4كالمطارات والبوا�ات الحدود�ة شكل(

SRTM  الموضوع�ة كخرائط االرتفاعات، المیول، خرائط من ال واستن�اط عدد ٕاعداد وٕانتاجللدولة اللیب�ة و
للطر�ق الرا�ط من التغیرات في االرتفاع مقطع تم حساب وقد  على طول الحدود التغیرات في االرتفاع
 عبرقاعدة الب�انات الجغراف�ة  واستخدام تطبیق تمكما  ).5موضح �الشكل ( كما هو العز�ز�ة وحتى وازن 

 تطبیقو عدد  كبیر من المستخدمین في قطاع الحدود بین ت�ادل الب�انات و تسهیل االنترنت وذلك ألهم�ة 
لنقاط  لدور�ات الحدود�ة وتوج�ه هذه الدور�ات  لألفراد واالل�ات عمل�ات التت�ع والمراق�ةالمنظومة في 

 .)6(شكل  من خالل ر�طها �أنظمة تحدید المواقعالتهر�ب والمسارات المیدان�ة 
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 : �عض النماذج من قاعدة الب�انات الجغراف�ة لقطاع حرس الحدود4شكل

 وازن : مقطع یوضح التغیرات في االرتفاع على طول الطر�ق من العز�ز�ة الى 5شكل

 على ش�كة االنترنت االمن�ة تطبیق قاعدة الب�انات الجغراف�ة : 6شكل
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جغراف�ة لوزارة الدفاع من خالل إعداد ط�قات جغراف�ة من الب�انات الإعداد قاعدة تم  الثالثالمحور في 
ستخدام البرنامج التطب�قي لنظم المعلومات �ا الندسات والخرائط الطبوغراف�ة الصناعي صور القمر

الط�قات  هذه و�عضالط�قات الجغراف�ة ور�طها �المعلومات الوصف�ة  في إعداد ArcGIS 10.3الجغراف�ة 
 . )1موضحة في الجدول (

 �عض ط�قات قاعدة الب�انات الجغراف�ة: 1جدول 
  الحقول �الجدول  نوعها اسم الط�قة التسلسل

 االسم، المساحة مساحة حدود الدولة اللیب�ة 1
 االسم، المساحة مساحة االقال�م 2
 االسم، امر المنطقة، المهام، المساحة مساحة الدفاع�ة المناطق 3
 االسم، الموقع، المساحة، النشاط   مساحة مناطق التدر�ب 4
 االسم، النوع، عدد الطل�ة نقطة االكاد�م�ات والثانو�ات العسكر�ة 5
 االسم، الجهة التا�ع لها نقطة الم�اني االدار�ة 6
 االدارةاالسم، الت�ع�ة،  نقطة المعسكرات 7
 االسم، النوع، الحجم  نقطة مخازن الذخیرة 8
 االسم  نقطة البوا�ات الحدود�ة 9
 االسم، النشاط نقطة البوا�ات االمن�ة 10
 االسم نقطة الدفاعات الجو�ة 11
 االسم، النوع نقطة مراكز التدر�ب 12
 االسم، النوع، السرعة خط ش�كات الطرق الرئ�س�ة 13
 المنطقة خط الصناعي منظومة النهر 14
 االسم خط حقول وانابیب النفط 15
 االسم، عدد الخزانات، سعة الخزان نقطة مستودعات النفط 16
 االسم نقطة مصافي النفط 17
 االسم، النوع، النشاط نقطة المطارات 18
 االسم، النوع نقطة المها�ط 19
 االسم، النوع، المساحة نقطة الموانئ 20
 اسم المدینة، اسم االقل�م نقطة الرئ�س�ةالمدن  21
 اسم المنطقة، االحداث�ات نقطة المناطق 22
 االسم، نوعه، التخصص، السعة  نقطة المستشف�ات 23

 

االستفسارات المختلفة علي منظومة المعلومات  كإجراءاعداد �عض النماذج التحلیل�ة إلى  �اإلضافة
 ،�اخت�ار المطارم�اشرة طرابلس ستقوم المنظومة  مطار نومكاعن موقع  كاستفسارالجغراف�ة الدفاع�ة 

 اهم�ة هذهمن صورة القمر الصناعي والتي توضح  لمنطقة زاو�ة الدهماني ش�كات الطرق  خرائطوانتاج 
الن معظم خرائط  ألهمیتها التقن�ة في انتاج خرائط جدیدة او تحدیث خرائط قد�مة ألي منطقة وذلك

 ). 7تحدیثها منذ فترة شكل (المساحة قد�مة لم یتم 
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 قاعدة الب�انات الجغراف�ة في الدفاع مننتاج الخرائط واجراء االستفسارات أ : 7 شكل

رصد وتفسیر وتحلیل  و الخطط التكت�ك�ة واالستراتیج�ة �استخدام الرموز العسكر�ة،  تحلیل ورسمكما �مكن 
االستراتیج�ة �ستخدم في متا�عة ومراق�ة المنشآت . ان تحلیل الصور للمواقع ةاالستراتیج�االهداف 

�استخدام  والذي �قع جنوب سرت مطار سرتتفصیلي لتحلیل  اخت�ار  االستراتیج�ة في هذه الورقة تم
والبرنامج التطب�قي لنظم  Google Mapsخرائط  من خالل Quick Birdصور القمر الصناعي 

لألغراض  م المطاراستخدا امكان�ة  وضحتأنتائج التحلیل  .QGISمفتوح المصدر المعلومات الجغراف�ة 
هذا  كیلومتر 4لوجود عدد كبیر من م�اني حما�ة الطائرات و�وجد �ه مه�طان �صل طولهما الى  العسكر�ة

 كما انه تبین عدم وجود تمو�ه ماعدا دشم حما�ة الطائرات یت�ح استخدامه من قبل الطائرات كبیرة الحجم
  ).8شكل (
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 لمطار سرت التفصیلي : نموذج التحلیل االستراتیجي8شكل

 توص�اتالنتائج وال

في  تساعداستخدام نظم المعلومات الجغراف�ة بدال من االعتماد على الطرق التقلید�ة اظهرت الدراسة آن 
  االمن والسالمة وادارة القرارات المناس�ة في وزارتي الدفاع والداخل�ة. وتحققصنع القرار بدقة وسرعة 

الخر�طة الرقم�ة أداة ممتازة لصناع القرار في الدفاع وحرس الحدود والذي بدوره مهد الطر�ق إلي تعتبر 
العسكر�ة والتي من خاللها تعمل هذه القوات �أداء وظائفها �شكل دقیق  وفعال . حیث  القدراتتطور 

وتحدیث  الخرائط، رصد تعتبر هذه األنظمة المتطورة  مجموعة متنوعة من التطب�قات �ما فیها رسم 
، إدارة المعركة المیدان�ة، تحلیل التضار�س ، تفسیر صور األقمار الصناع�ة وٕادارة  االستراتیج�ةاألماكن 

 العمل�ات العسكر�ة واألمن�ة .

ضرورة االهتمام �المتخصصین في تقن�ات نظم المعلومات الجغراف�ة وقواعد الب�انات توصي الدراسة �
 وتأهیل اكبر عدد ممكن من العاملین في قطاعات االمن، الشرطة، الدفاع، حرس الحدودومعالجة الصور 
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التقن�ات الحدیثة والمهمة من خالل الملتق�ات العلم�ة، الدورات التدر�ب�ة،  هذه االستخ�ارات في مجاالتو 
لمعلومات اال�حاث والمشار�ع في هذا المجال كما نقترح ضرورة االسراع بإنشاء مراكز ومعاهد نظم ا

 الجغراف�ة االمن�ة بوزارتي الدفاع والداخل�ة  .

 المراجع

 العر�ي، ، دار الفكرالخرائط الجغراف�ة تصم�م وقراءة وتفسیر )،2005الشر�عي، احمد البدوي ( ]1[
 القاهرة.

 ،للجغرافیین أساس�ات وتطب�قات -نظم المعلومات الجغراف�ة )، 2004الخزامى عز�ز، محمد ( ]2[
 إلسكندر�ة، الط�عة الثالثة، القاهرة.منشأة المعارف �ا

 أهم�ة نظم المعلومات)، 2015عبد الحمید والمجدوب، حسین و كر�دان، خالد ( قنین�ص، ]3[
 ،و الدفاع واالستخ�ارات األمن وصور األقمار الصناع�ة في دعم القرار لقطاع  الجغراف�ة

 طرابلس، لیب�ا.، 1االول للتقن�ات الجیومكان�ة ، لیب�ا جیوتك   المؤتمر الدولي 
]4[ gis 9/10/2020-of-applications-https://www.gislounge.com/militaryU31T    
]5[ , Defense and IntelligenceWhat is GISESRI, (July 2012),  

https://www.gislounge.com/military-applications-of-gis%209/10/2020
https://www.gislounge.com/military-applications-of-gis%209/10/2020
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