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   :يــــــــــائرـــــــــتقر

ية التجر املرحلة للعنونةلتقييم الوط التكسو  لمرجع نقاطالدورة لفائدة ية از و    رت
  

عرف ال الرقمية التحوالت شارااسياق اعتمادن مجال البارزة ا وإفرازا والدو الوط ن املستو ع واسعا

يو ا املعلومة أصبحت تصال، و املعلومات العمومية-تكنولوجيا السياسات نجاعة ضمان أساسية ة رك انية م

العمو  دمات ا جودة قياس خاصة املستدامة، التنمية برامج مؤشرات م أ ن ب ومن طارللدولة، ن وتحس مية

ون مر وذلك للمواطن، محالة-املع العمل-ال ح للعنونةبوضع وط   .ملرجع

بيانات وقواعد للعنونة الوط املرجع يمثل ھإن أساسيةوالذي شأةقاعدة يوامل ا للمعلومات انية،-الوطنية حيثم

املح ماعات وا الداخلية وزارة يئةلعمل وال استكمالھية ع للعنونة العمرانية الوطنية نة ال أعضاء مع ،بالتعاون

خالل لواليةمن النموذجية البلديات مستوى ع ية التجر املرحلة أشغال انطلقت وال املحلية، ماعات ا إشراك

غرار ع ران، ك ؛و ال ن ع السانية، و، أرز ، ا ب ران، رو ش خالل رأ، ع2021 كتو اتفاقية، ع مضاء إثر

ة زائر ا الفضائية الة والو ، الوط والدفاع املحلية، ماعات وا الداخلية قطاعات ن ب   .شراكة

الوطنية نة ال أعضاء مع بالتعاون العمرانية، يئة وال املحلية ماعات وا الداخلية قطاع بادر املنظور، ذا وفق

نظيم ب تقييميةللعنونة، شعارورشة للعنونة"تحت الوط جيو: املرجع خدمةً -نظام للمدن ي الذ سي لل ي ا م

املحلية مستوى،"التنمية لواليةع ي الوال الشع املجلس خ ،تلمسانمقر وذلك2022ماي22بتار يل، س

ية التجر املرحلة ومخرجات نتائج م أ الوط،استعراض للمشروع املستقبلية باألفق للدفع نوعية وثبة بمثابة   .ال

من أك الورشة ذه أشغال العنونة) 100(شارك مجال املتخصصة واملؤسسات يئات ال جميع عن مشارك

يو ا وكذا-واملعلومة انية، الفا) 58(م ومختلف ، املح املستوى ع بالعنونة ن لف م از ارت اءنقطة والشر ن عل

املحلية الوطنيةوالسلطات القدرات ز عز أجل من وذلك ة، معو ا ركة وا الناشئة ات والشر ن واملختص اء وا

عميمھ وآليات املشروع انجاز مسارات عميق ة،و رؤ وضع من التمكن اتيجيةومنھ املعالمإس ة عادوا   .و

أشغال إشراف، اللقاءتمحورت تلمسان،تحت والية وا و املحلية امة ا يةإنجازات حول مديرة التجر املرحلة

للعنونة الوط الوطنوالللمشروع واليات با مستوى ع دمة ا ح ا وضع مر. يمكن ذكرهيتعلق ي يأ  :بما

 للعنونة الوط املرجع الستغالل رقمية و  منصة ذلك املعتمدة س للمقاي اتمالستجيب ر طرفتطو من

الفضائية التقنيات مركز اء ةخ زائر ا الفضائية الة للو ع رقميةو  التا قيادة عةلتقييملوحة عمليةومتا

قيم وال سمية واملركزي ال املح ن املستو ع استخداموكذا ،  ؛ادليل

 يقارب ما رسمي100.000تجسيد النموذجية،موحدعنوان البلديات مستوى ع ا إنتاج تم مسال )05( ا

ران و  ؛لوالية

 سمراجع ب يةتقي العنونةخاصة املواصفاتإجراءاتتوحيددليلتتمثل،مشروع ودف العنونة عملية

و  يمياملنموذجالكذاالتقنية ل فا بياناتاملحدد قواعد لة  ؛العنواني

 تطبيقات عن الرسميةنماذج ن العناو ع عتمد املحلية،معلوماتية ماعات ل ايمكن ناستخدام تحس

العمومية دمات عا املشار عة ومتا الظل، مناطق سي ب تتعلق مجاالت السيما ة، ثمار وجمعس ،

غرار ع الدولة مصا مختلف تدخالت يل س و النفايات، ة  .الضرائب؛ومعا

م منسا العديد العمرانية، يئة وال املحلية ماعات وا الداخلية قطاع جانب إ النوعية، املخرجات ذه إعداد

غرار ع للعنونة، الوطنية نة ال أشغال ضمن شارك وال املتخصصة والقطاعات يئات رائط :ال ل الوط د املع
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عد؛ عن ؛و  والكشف غرا ا لإلعالم الوط التليماتيةو  املجلس ة الوطمدير الدرك الفضائيةو ؛لقيادة الة الو

ة؛ زائر الفضائية؛و  ا التقنيات والالسلكيةو  مركز السلكية واملواصالت يد ال راو ،قطاع م عمليات قسم

الوطنيةبا لألمالك العامة ة زائرملدير ا لوالية والتعم يئة ال الة وو ،. 

اللقا ذا أشغال تمءأثناء وكذااستعراض، العنونة مشروع ن الفاعل مختلف امات مجاال إس التجارب تمختلف

غرافية، ا املعلومات وأنظمة املعارفحيثالعنونة وتبادل النقاشات إثراء ون املشار م سليط،سا خالل من

ع إبرازالضوء خالل من العمومية، القرارات اتخاذ كمرجع ن العناو للعنونةدور الوط للمرجع قتصادية عاد

من وتنظيمية قانونية أطر إعداد مية أل التطرق تم كما للمدن، ي ذ سي اعتماده ضرورة وكذا املحلية التنمية

الشؤو  سي العنونة استخدامات ترسيخ ا واملاديةشأ ة شر ال املوارد جميع تجنيد ضرورة إ إضافة العمومية، ن

الالزمة عمنستفادةلضمان،والتقنية ران و لوالية الرائدة ة الوطنمستوى التجر بلديات   .با

ثالثة مجة ب التقيي اللقاء ذا توج طار، لفائدة) 03(نفس ية و ت از) 58(ورشات ارت مستوى،نقطة ع

بتلمسان املدينة ند مل الوطنية من املدرسة املمتدة ة الف خالل ا ،2022ماي25إ23، تأط م سا وال

ومنا أساليب وفق وذلك للعنونة، الوطنية نة بال أعضاء واملؤسسات يئات ال عن ن ومختص اء خ البيداغو

وتطبيقية   .تفاعلية

خالل ك ال يةالور تم و الت   :تية املحاور عشات

و العمومية": )01( الورشة واملؤسسات ي واملبا الشوارع سمية ل جرائية و التنظيمية تمحورت،"طر حيث

ا ساري أشغال والتنظيمية القانونية ام ح و سمية لل العنونة مخططات إعداد كيفيات عن شروحات تقديم حول

ا االعمل ف والبت سمية ال ملفات املختصةدراسة ان ال مستوى وكذاع وتنظيم، للعنونةس البلدية اليا .ا

تم طار، ازأيضانفس رت نقاط قبل من الورشة ذه احات،إثراء ق و املالحظات من جملة تقديم خالل ،من

ي النحو ع ا استخالص يمكن   :وال

و - إلغاء/عديل الرئاأو املرسوم ام للتصديق،01-14أح مالئم نص بإعداد واملبادرة سمية ال عملية يضبط والذي

ذا و الوطن، بلديات جميع ع الواسع شره الشروع قبل امھ، ألح لزامي ع الطا إلضفاء ي جرا الدليل ع

واملصا الدراسة ة وت وظ م تأخر معاينة صياتعد لل شاملة بيانات قاعدة وغياب سمية ال ملفات ع دقة

ا؛امل تمجيد  راد

وذوي - دين املجا وزارة و العمرانية يئة وال املحلية ماعات وا الداخلية وزارة ن ب سيق بالت جديدة تداب اعتماد

خالل من ي، املبا و الشوارع سمية احات اق ع املصادقة و الدراسة إجراءات سيط ت مجال قوق، ضرورةا

ي جرا املسار الوطنية البيانات قاعدة واستغالل رقمنة داء أسماء املتضمنة الرقمية دين الش ن واملجا دف،املتوف

الواليات؛ مستوى ع سمية ال ان أشغال ة وت ع  سر

إ - وما والعلمية اضية والر الثقافية صيات ال بأسماء لة الفضاءات سمية تخص جديدة ام أح إدراج ضرورة

سابقا املعتمدة جراءات و ال ش عن النظر غض ذا و واملناخ، س والتضار الطبيعة أسماء إ باإلضافة ذلك،

املادة ام أح الرئامن07السيما الذكر،01-14رقماملرسوم سالف داء، للش ذلك ة ولو يمنح والذي

ن؛ املتوف دين  واملجا

يت - سميات تث ا تم ال ال فية بلوحات تجسيد ا يتم ولم عر س ي بقرار تكر سبة وال سميات بال قرار املحلية لل ر و  وز

دين سميات يخص املجا  الوطنية؛ ال

اص - ا العنونة مخطط إ جباري اللوحاتالرجوع وتركيب باقتناء املتعلقة املالية التقديرات إعداد سمية بال

ي؛ جرا الدليل ام أح مع يتما شروط دف وفق ذا و سمية، بال اصة ا فية  التعر
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القطاعات - مع موسع سيق لضبطإلعداداملعنيةت وطنية عمدونة والعمل ا سمي املراد الطرق يف وتص ال أش

ال ضمن ا املرتقب املنقحةإدراج ي جرا اللدليل  ؛إعداد

ا - مستوى ع سمية ال إعادة أو سمية بال لفة م والئية ان ب ديدة العشر لوالياتتنص   ااستحدا تم ال ا

جرد،خ  داري   التقسيم ع العمل وشاملمع ا ف والبت ا دراس تمت ال ع/للملفات الدراسة قيد أو

؛ السابق داري للتنظيم عة تا انت ال والدوائر البلديات  مستوى

امج - بال يتعلق ما السيما ا، إنجاز أشغال مباشرة قبل العمومية ات والتج ل يا لل سمية تخصيص ة إجبار

وذلك ا، صيغ بمختلف راالسكنية شغل مخططات إعداد  .خالل

الثانية ي": )02( الورشة املبا مداخل ترقيم وكيفيات ترقيم،"إجراءات مراحل ملختلف مفصل عرض تم مداخلأين

قيمالبنايات، ال تجسيد ولوحات العملية عة بمتا اص ا النموذ دول ل شرح ل ،وكذا تمطبقا الذي ي جرا لدليل

طرف من ةإعداده جزائر كمواصفة عليھ واملصادق العنونة بمشروع لفة امل الوطنية نة قبل) NA 00/08:2022(ال من

غرا ا لإلعالم الوط للمجلس عة التا غرافية ا للمعلومة الفرعية نة بجملةال ية و الت الورشة أشغال وتوجت ،

ي بما صلة ا ل البنايات مداخل ترقيم مجال احات ق ذكرهمن ي   :أ

العنونة - مخططات إعداد وكيفيات ل ش وعرضتوحيد قيم املختصةالل للبلدية التقنية للمصا املسبق للرأي

سمح بما وذلك لعمليةبإقليميا املا التقدير فيةاقتناءضبط التعر اللوحات اصةوتركيب ؛با قيم    ال

دعائم - ع مرجعيةعتماد يل-خرائطية س صرالذكر ع ا ،-ال را شغل مخططات صناعية، أقمار صور

مخططاتامل قليم، يئة ل ية التوج ان؛خططات س و ان للس العام  حصاء

ي "استعمال - امل الطو املستقبليةمل،"النظام البنايات السيما البنايات، مداخل ترقيم املعقدة املسائل ة عا

بنايات ن ب سابقااملتواجدة املعتمدة ية املن بحسب لذلكمرقمة املالئمة والوسائل انيات م وتوف  ؛،

سمية - ال بمرحل اصة ا حصائية باألرقام املتعلق النموذ دول ا إعداد الرقمية القيادة بلوحة العمل

وذلك قيم تموال الذي للتضارب ريلھتفاديا التقار ترسلسابقا ةال املركز دارة ملصا ا   .دور

الثالثة خرائطية":  )03( الورشة دعائم ا ودمج العنونة بيانات وتطبيقي"رقمنة نظري عرض الورشة ذه خالل تم ،

للعنونة الوط املرجع املعلوماتملنصة بأنظمة املتعلقة يم املفا مختلف لشرح النظري العرض خصص حيث ،

ا مي وأ غرافية عرضا تم فقد التطبيقي، الشق نما ب قاليم،   :سي

وآنية - صارمة عة متا بتحقيق سمح مما قيم وال سمية ال بمرحل املتعلقة الرقمية القيادة للوحة التقنية الوظائف

النموذ دول ا تحميل انية إم مع ، واملح الوط ن املستو ع العملية تقدم ملدى  الصلة؛ذاتودقيقة

غرار - ع للعنونة، الوط املرجع منصة ا توفر ال الوظائف مختلف  :عرض

خرائطية؛ - دعائم ع العمومية الفضاءات سمية عديل  إضافة

البنايات؛ - مداخل  ترقيم

ن - محدثة؛و تحي صناعية وأقمار ة جو صور ع باالعتماد ندسية ال املعطيات يح وت  عديل

م - وتحميل إرفاق انية املصادقةإم از رت نقطة ا عل عتمد أسا مرجع ا باعتبار العنونة خططات

البلديات؛ مستوى ع انجازه تم ما  ع

ال - ن العناو قائمة استعراض انية الوطإم املستوى ع ا شكيل  .تم

املذكورةو  الوظائف حول تطبيقية ن تمار إجراء از رت نقاط مشاركة تم والتطبيقي، النظري ن الشق عرض عد

ملف ل ش ع واملنصة، الرقمية القيادة بلوحة اص ا ستعمال بدليل م إفاد مع عليميأعاله، كما. وفيديو

أشغال وخالل اذاتأنھ جودة ولتقييم ية التكو ةالدورة املنت البيداغوجية ساليب و ع،ملحتوى توز تم

يانية است   .استمارات
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شارة ب أن،ي عإ للعنونة الوط للمشروع العمل ح وضع الرائدة ة التجر ن لتثم حقيقية فرصة اللقاء ذا

وأرضية ران، و لوالية النموذجية البلديات املجالتواصلمستوى ن والفاعل ن املتدخل مختلف سبل،مع لتباحث

والتفك ة التجر ذه استدامة ضمان دمةوآليات ا ح ا وذلكمستوى عوضع الوطن، بلديات ةبا مقار وفق

التوصياتمتجددة، م أ ن ب مر ومن ون ت وال للعنونة الوط املشروع تجسيد ا عل ك ال يمكن أثناءال جعا

ا استعراض يمكن ق، الطر ورقة ة –إعداد ولو ي – بحسب النحو      :ع

رس )1 ب تنص ضرورة للعنونة، الوط املرجع استغالل وتحديات دمة ا ح و مع الوطنية"تماشيا نة ل

ن للعناو الوط شكيلتھ؛" للمرجع و وتنظيمھ ه س تحديد  مع

متخصص )2 عمل فوج ب بتنص إطاريضطلع يإعداد شرقانو و ن، وتخز وجمع، ، سي كيفيات لضبط شامل

شاطات؛ ال ذه ل تتو وطنية يئة استحداث جدوى دراسة مع العنونة، بيانات ق سو و ع،  وتوز

و )3 ام/عديل أح إلغاء الرئاأو مالئم01-14املرسوم نص بإعداد واملبادرة سمية ال عملية يضبط والذي ،

امھ؛ ألح لزامي ع الطا إلضفاء ي جرا الدليل ع  للتصديق

لرزنامةإعداد )4 دمة ا ح للعنونةلوضع الوط ايةلمرجع املعتمدة ،2022سنةقبل العمل ية ملن طبقا

لوالية النموذجية رانالبلديات للو قليمية باملجموعات غرا ا عالم سلسلة مستخدمي بإشراك درك،

  ؛الوط

ات )5 والتج انات م توف يجب رسميا، ا ع عالن تم ال للمشروع التقنية للمخرجات الفع التعميم قصد

املوارد ع ك ال وكذا البي شغيل لل بالشبكة ا ط ور العنونة بيانات ن تخز لضمان الالزمة والتقنية املادية

العملية؛ تأط لة املؤ ة شر  ال

آليات )6 تجسيد موحدة ية كمن الستخدامھ للعنونة البلدية اليا ا جميع ع ي جرا للدليل الواسع شر ال

 العنونة؛

يئات )7 وال اء ا بإشراك محدد، اتصا مخطط وفق وإعالمية، دراسية وأيام موضوعاتية، ملتقيات تنظيم

يو ا واملعلومة العنونة مجال د-املختصة انية، ميةم بأ ن واملواطن ة واملركز املحلية السلطات س تحس ف

املحلية؛ ماعات ا مجاالت مباشرة تمس ال اساتھ ع با ف والتعر  العنونة

أجل )8 من انية، م يو ا واملعلومة العنونة بيانات قواعد رقمنة مجال ة شر ال املوارد ن لتثم و ت برنامج اج ان

ز  العنونةعز از ارت نقاط جديدة)58(قدرات تقنيات باستخدام وكذا غرار،، عن" تواصل"بوابة؛ع عد-للتعليم

ساسية؛ ن والقوان ن و والت ة شر ال للموارد العامة ة املدير مع سيق بالت املحلية، ماعات وا الداخلية  لقطاع

محدد )9 اتيجية إس ملةاعتماد كأداة العنونة خاللتوظيف من السيما العمومي، سي ال القرار صناع رافقة

للمواطنإدراج ساسية الوثائق مختلف الرسمية ن ونية،(العناو لك ية البيوم الوطنية ف التعر بطاقة

واملاء، والغاز اء ر الك فوات الناخب، بطاقة  ؛)ا...قامة،

امل )10 يئات وال القطاعات جميع مع الرسميةالتفك ن العناو استخدام ع لزامي ع الطا إضفاء آليات وضع تمة

للعنونة بلدية بطاقيات ا وتحيي ن بالعناو ح التصر نظام اعتماد وكذا ة دار الوثائق  ؛إعداد

امل )11 متجددةالناشئة ؤسساتإشراك ع ملشار ن امل عمالوا العا،وحاضنات التعليم لقطاع عة التا السيما

العل مةوالبحث ر   املسا الستغاللتطو وتطبيقات للمدنللعنونة الوط املرجع برمجيات ي الذ سي  ؛ال

و ةعاقديأطر وضع )12 العمرانية يئة وال املحلية ماعات وا الداخلية وزارة ن املتخصصةب يئات غرار،ال د ؛ع املع

والكشف رائط ل عدالوط ة عن زائر ا الفضائية الة الوطوالو الدرك مجالوقيادة خاصة د، تزو

الرقمية رائط با رمجياالبلديات و معلوماتية تطبيقات ر العنونةتوتطو بيانات قواعد رقمنة يل س ل ،

ا؛  واستغالل

الس )13 العنونة، مجال أجانب اء شر مع شراكة صيغ اح قصداق املجال، الرائدة الدول اتاتبادليما

غرارواملعارف ع تد؛، ال السعودية ية العر اململكة ة سبل"تجر   ؛"بوابة
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ب )14 يضطلع متخصص عمل فوج ب اقتصاديوضعتنص كيفياتينموذج ومختلف العنونة مخرجات استغالل حدد

ا ق سو و ا ل ستغاللو ،تمو ح بوضع الكفيلة ليات جيودراسة كدعامة للعنونة الوط انية-للمرجع م

غرار ع املختصة، واملصا يئات ال مختلف ا م ستفيد املحلية التنمية خدمة ،)ELITفرع( سونلغاز ؛رسمية

د بر للمياه، ة زائر الضرائب،ا مصا زائر،  ؛ا...ا

خاصقاموسإعداد )15 ونيميب موحد الطو عاد وأ غرافية ا ماكن معاسميات سيق بالت لإلعالم، الوط املجلس

و  غرا واملا ية العر للغة ع غيةاملجلس لألماز السامية ذا،حافظة ن واملختص اء ا بإشراك وكذا

 املجال؛

لعام )16 مانة مصا مستوى ع العنونة از ارت نقطة ن مععي إقليميا، املختص الوا عن صادر بقرار للوالية، ة

ده تزو خالل من للعنونة، البلدية لية وا سمية لل الوالئية نة ال أشغال سيق ت دوره ز عز و صالحياتھ توسيع

؛ الالزمة ة شر وال والتقنية املادية انات  باإلم

و )17 وعالوات ضات عو نظام وضع انية إم ات/دراسة تحف البلدياتأو مستوى ع بالعنونة ن لف امل لألعوان مادية

؛ ان س و ان للس العام باإلحصاء ن لف امل لألعوان سبة بال بھ معمول و كما ذا،  و

املرجع )18 بيانات قاعدة استغالل جدوى لدراسة القانونية والشؤون العامة ات ر ل العامة ة املدير مع سيق الت

مستو  ع للعنونة رانالوط و لوالية النموذجية البلديات ادات) عنوان100.000(ى وش بطاقات استصدار

؛ ومكرسة محينة سميات تحمل  قامة

نماذج )19 الستغالل العملية الكيفيات ملناقشة املحلية ماعات ل العامة ة املدير مصا مع عمل جلسات برمجة

املع حتياجات بحسب ا ذكر السالف املحليةالتطبيقات ماعات ل جتماعية و قتصادية املجاالت ا   ؛ع

احات )20 واق شغاالت وا عرائض لرصد مخصصة ونية إلك بوابة عفتح العنونة مجال ن واملتدخل ن الفاعل جميع
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ال النتائج تقييم البلدياتأعد ية التجر املرحلة ا ع رانسفرت و لوالية نوالنموذجية بنجاح للت ت وال

ا يفا الالزمةا الس التقنية رسميا،لشروط للعنونة الوطنية نة ال علن ة، التجر ذه ن تثم أجل حومن وضع

عد للعنونة، الوط املرجع دمة نفاذا وجھاتفاقيةبنودإس أكمل ع خ،الشراكة تار أشغالاختتاممنذ

التقييمية لــ،الورشة ترجمة. 2022ماي25املوافق غية املتخصصة واملؤسسات يئات ال ود ج ترك تقرر وعليھ

جال و املعالم محددة ق طر ورقة التقييم عن ثقة املن   .التوصيات

  
  

للعنونة:إمضاء الوط املرجع مشروع س   رئ

  

  

  
  

حال،ة عرض يل س العمرانية،ع يئة وال املحلية ماعات وا الداخلية ر وز السيد  . إ

  :إلإلعالمة

غرا - ا لإلعالم الوط ت/ املجلس إ ؛/ د ش و ج  أ

ة - زائر ا الفضائية الة ؛/ الو ول ر الوز  مصا

؛ - عد عن والكشف رائط ل الوط د  املع

ة - الوطمدير الدرك لقيادة   .التليماتية
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