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 اإلاوضوع والعياق

اإلاشحلت الخجشيبيت إلاششوع والتي جخعلق بئهجاص ، 2021شهغ ماعؽ مً ؾىت ؾاعي العمل بها، مىظ   الشغاهت اجفاكيتببىىص عمال

غان، بئر الجير، أعػيى، ، ًخعلم ألامغ بـــ؛ وهشانبلذًاث الىمورجيت لوالًتال على معخوى ،(RNA)اإلاشجع الوظني للعىوهت   َو

 وأَم  مسغحاث َظٍ اإلاغخلت الخجغيبيت، الؾخعغاع وعشت جلييميتجىظيمالؿاهيت وعين الترن، كغعث اللجىت الىؾىيت للعىىهت 

: التي جخمثل في ما ًأحي طهٍغ، وهخابجها

 التي جم جىطيبها الخليت العملياجيتمً كبل مهاوي،-وقابل للخحذًذ الجيو، موحذ عىوان سظمي (100.000)أصيذ مًإهخاج  .1

غان؛ على مؿخىي والًت  َو

ا و بياهاث العىىهت، واعضاإلاسططت لغكمىت ق، (RNA)اإلاىصت الشقميت للمشجع الوظني للعىوهت . 2 مً كبل مغهؼ التي جم جؿىيَغ

؛ (ASAL) لىوالت الفػابيت الجؼابغيتالخلىياث الفػابيت بأعػيى، الخابع ٌ

: الىزابم اإلاغحعيت آلاجيتمعخمضة ويخعلم ألامغ بـ وفق مقاًيغ ،بياهاث العىوهتحعيير واظخغالل جوحيذ . 3

مً  واإلاطاصكت عليه جم إعضاصٍ ،(Norme Algérienne)همىاضفت حؼابغيت  لعمليت العىىهت اإلاعخمض،الذليل ؤلاجشائي- أ

؛ ، بالخيؿيم مع اإلاجلـ الىؾني لإلعالم الجغغافي اللجىت الىؾىيت للعىىهتكبل

؛ ( C.P.T )اإلاواصفاث الخقىيت دفتر- ب

 .(M.C.D.A )الخصوسي لبياهاث العىوهت الىمورج- ج

 وجغكيم مضازل البىاًاث وصليل ، عمليت حؿميت الشىاعع وألاماهً واإلاباوي العمىميت،لوحت قيادة سقميت إلاخابعت وجقييم. 4

اؾخسضامها؛ 

:  الغؾمي واإلاىخض،والتي جسظ اإلاجاالث اإلاشاع إليها أصهاٍ على العىىانجقذًم بعض همارج جعبيقاث معلوماجيت حعدىذ أظاظا.5

؛ (RNA) اإلاغحع الىؾني للعىىهتباؾخسضاملعغع الخغابـ والبدث عً العىاويً  جؿبيلت- 

لدؿهيل الخعغف على ألاماهً بىاؾؿت العىاويً؛  جؿبيلت- 

مىاؾم الظل؛   بعىىان الؾيماجؿبيلت لدؿيير ومخابعت اإلاشاعيع اإلاليضة- 

أولىياث بدؿب -الخغابـ اإلاىغىعاجيت ٌ على اؾخغال اؾدىاصا،(SIG) اإلاعلىماث الجغغافيت أهظمتاؾخسضام بغمجياث - 

؛ -واخخياحاث الجماعاث اإلادليت

الث الؿىؾيى أصواث-  ؛  وجلييم أوشؿتها، بىاء على مؤشغاث هىعيت وهميتلجماعاث اإلادليت وجدليلاكخطاصًت ٌ-حشخيظ اإلاَؤ

. لخىحيه اإلاخضزلين في خالت الؿىاعا  معلىماجيت جؿبيلت- 

هقعت اسجهاص على معخوى الوالًاث اإلاهلفين بعمليت العىوهت،  (58)بذوسة جنويييت لفائذة مخبىعت ،جيىن َظٍ الىعشت الخلييميت

: والتي جخصص للمواضيع الخاليت

ألاؾغ الخىظيميت وؤلاحغابيت لعمليت حؿميت اإلاؤؾؿاث والشىاعع واإلاباوي العمىميت؛ (أ

كىاعض وؾغق جغكيم مضازل البىاًاث؛  (ب

. عكمىت كاعضة بياهاث العىىهت وصمجها في صعابم زغابؿيت (ج
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 10-11 مً اللاهىن عكم 120، بما جلخػيه أخيام اإلااصة مً َظا اإلاىظىع، ججضع ؤلاشاعة إلى أن مجاٌ جدضًض الفػاءاث آلاَلت

، 01 – 14 اإلاغؾىم الغباس ي عكم  ؤلاحغاءاث والخضابير التي جم جىغيؿها، الؾيما بمىحبوان مىغىع العضًض مًواإلاخعلم بالبلضًت، 

.  واإلادضص لىيفياث حؿميت اإلاؤؾؿاث وألاماهً واإلاباوي العمىميت أو إعاصة حؿميتها2014 حاهفي 5اإلاؤعر في 

 للضوابغ الىػاعيتن وألامىاء العامبمشاعهت ،2014 ماي 19  اإلاىعلض بخاعيشحخماع،زالٌ الاأَضاف اإلاشغوعحؿؿير جم على غىء طلً، 

لجىت  وفم ملاعبت كؿاعيت ميؿلت، أؾفغث عً جىطيب اٌ، وألابعاصحاٌمدضص آلابىغع مسؿـ عمل  ما ؾمذوطلً اإلاعىيت، 

.  والهيئاث اإلاسخطتاللؿاعاث واإلاؤؾؿاث بئشغان حميع ،2017 أهخىبغ 28 للعىىهت، بخاعيش الىؾىيت

: مغاخل عبيؿيت (03)لظلً، جم حؿليـ الػىء على زالر 

في مىذ حؿمياث لألماهً واإلاباوي واإلاؤؾؿاث العمىميت؛   جخمثل:مشحلت الدعميت. 1

والؿىىاث؛   أعكام إلاضازل البىاًاثمىذجخمثل في: مشحلت الترقيم. 2

 .مياوي-الجيىوجدضًضَا  ضميم صعابم جلىيت للمعالجت الغكميت للىاعض بياهاث العىىهتجمثل في ث ث،مشحلت الشقمىت. 3

اإلاىصت الشقميت للمشجع الوظني للعىوهت حعخبر ، ويت الخىمٌحماعاث اإلادليت ومخؿلباثاإلاىىؽ باٌفي ؾياق ًدؿم بالضوع الاكخطاصي 

(RNA)،ا في حؿيير مسخلف اإلاغافم العمىميت على اإلاؿخىي  مغحعيحعلها إؾاعافي اؾخغالٌ بياهاث العىىهت و،  محذدا جغشافيا

 لها ضلت لىخاث كياصة وجؿبيلاث عكميتبخىظيف هيف مع زطىضياث ول إكليم، اإلادلي، اعخماصا على أصواث خضًثت في الذ

. جدضًض الجغغافي للمىاكع وألاماهًبخىىىلىحيا اٌ

مغحع الىؾني للعىىان، والتي ًمىً َا في إؾاع وغع خيز الخىفيظ للحسجيل التي جم الطعىباثًأحي َظا اإلاؿعى هظلً، جبعا لبعؼ 

: هما ًلي- ؾبيل الظهغ ال الحطغعلى -اؾخعغاع أَمها 

 عىض الاهؿالق في العمليت ؾىت ،حؿميت العضًض مً الفػاءاث العمىميت، على غغاع ألاماهً والشىاعع واإلاباوي العمىميتغياب -

؛ 2014

ض، وؾىهلغاػ، على غغاع مطالح؛في جدضًض مسخلف اإلاغافم العمىميت للضولت، ضعىباث -  ، وألامالن الىظام العاماإلاياٍ، ووالبًر

؛ الخ...ومطالح الاؾخعجاالث، العلاعيت، 

اإلاىحهت للمىاؾىين؛  ضعىباث في جدضًض مىاكع مسخلف اإلاغافم العمىميت- 

. ضعىباث في جضزالث مسخلف الفاعلين والشغواء مً اللؿاعين العام والخاص- 
 

 ألاهذاف

وغع خيامت مدليت كابمت على معاًير عاإلايت، مً زالٌ اؾخغالٌ مً شأنها ؤلاؾهام في حعخبر عمليت العىىهت أصاة حؿيير مبخىغة، 

ظا مً أحل غمان عبر بياهاث العىىهت التي جيخجها البلضًاث، وطلً  لىخاث كياصة للمخابعت والدؿيير وهظا جؿبيلاث جفاعليت، َو

. لألكاليمميسجمت جىميت  ولخضماث العمىميتٌالخىفل ألامثل والفعاٌ 

: مً َظا الللاء ألاَضاف اإلاغحىة

غان وإهجاػاتها، الؾيما ما حعلم بئهخاج العىاويً الغؾميت واإلاىخضة  حؿليـ الػىء على هخابج العمليت الخجغيبيت - بَى

؛ ا وهيفياث اؾخغاللها حغغافيواإلادضصة

التي ًمىنها أن حعترع  العىىهت، مً أحل عضض حميع الطعىباث جباصٌ الخبراث واإلاماعؾاث الجيضة بين هلاؽ اعجياػ -

إلاعالجتها وفًلا لخطىضياث ول إكليم؛  العمليت على اإلاؿخىي اإلادلي ووغع الحلٌى اإلاىاؾبت

غان، والخدػير لخعميم اإلاغحع الىؾني للعىىهت على وامل التراب الىؾني؛  - الاؾخفاصة مً ججغبت العمليت الخجغيبيت في َو
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حل جيليفهم بخعميم أمً  والضليل ؤلاحغاةي وصليل الاؾخسضام،  بالضعابم الالػمت وجؼويضَمألاولى مً اإلايىهين جيىيً اللبىت -

؛ الىؾًجؿبيلاث اإلاغحع الىؾني للعىىهت على مؿخىي حميع بلضًاث 

في مجاٌ الخدىم بئحغاءاث حؿميت ألاماهً واإلاباوي العمىميت وجغكيم مضازل البىاًاث؛  حعؼيؼ كضعاث هلاؽ اعجياػ العىىهت -

  وجىخيض مىاهج غبـ مسؿؿاث العىىهت؛لغكمىت كىاعض بياهاث العىىهت جلضًم الىيفياث العمليت -

، خٌى أَميت العىىهت (الخ... لعىىهت، البلضًت ٌزالًا اٌاإلاىاؾىين، البلضًاث، ث،، الىالًاهلاؽ الاعجياػ)جىعيت حميع اإلاخضزلين  -

لبياهاث العىىهت؛   مع وغع البلضًت همىخج ومؿخسضم،ؾيير اإلاضنمغحعيت في ثوىؾيلت 

 في جغكيم مضازل البىاًاث  باللىاعض واإلاعاًير اإلاخعللت بعمليت العىىهت، وهظلً ألاؾاليب الجضًضة اإلاعخمضة الخعغيف -

. والؿىىاث

 الىخائج اإلاىخظشة

 ؛الدؿيير الغكمي إلاخابعت وجلييم عمليت العىىهت -

 الجماعاث الاكخطاصًت والاحخماعيت على اوعياؾاجهإعؿاء صًىاميىيت حضًضة إلاشغوع العىىهت على اإلاؿخىي اإلادلي وجثمين  -

 ؛اإلادليت

 ؛جىخيض إحغاءاث حؿميت الؿغق وألاماهً واإلاباوي العمىميت وجغكيم مضازل البىاًاث والؿىىاث وججاوؿها -

ال لخعميم هخابج اإلاغحع الىؾني للعىىهت على اإلاؿخىي الىؾني (58)حعيين  -  مً عمليت العىىهتؾخمغاعيت وغمان ا ميىها مَؤ

 ؛جيىيً أعػاء الخليت البلضًت للعىىهتالؿهغ على زالٌ 

 ؛ على اإلاؿخىي الىؾني(RNA) الغكميت للمغحع الىؾني للعىىهت اإلاىطتوغع مسؿـ عمل وؾني لخعميم  -

 .مسخلف الىؾابل ؤلاعالميت اإلاشغوع الىؾني للعىىهت عبر  مدخىياثوشغ -

 اإلاشاسلون 

 الؾيما ممثلي اإلاؤؾؿاث ،(RNA)في جؿىيغ اإلاغحع الىؾني للعىىهت ًػم َظا الللاء حميع الفاعلين ألاؾاؾيين، الظًً أؾهمىا

: والهيئاث الخاليت

 :وػاعة الضازليت والجماعاث اإلادليت والتهيئت العمغاهيت، ممثلت بـ -

   ،مضًغيت الحيامت اإلادليت

  ،ًمضًغيت الخيىي

 :وػاعة الضفاع الىؾني، ممثلت بـ -

 اإلاعهض الىؾني للخغابـ والىشف عً بعض(INCT) ،

 اإلاجلـ الىؾني لإلعالم الجغغافي(CNIG)  ،

 مضًغيت الخليماجيت للياصة الضعن الىؾني (DT/CGN). 

 وػاعة اإلاجاَضًً وطوي الحلىق، -

ض واإلاىاضالث الؿلىيت والالؾلىيت، -  وػاعة البًر

 ، (ASAL)الىوالت الفػابيت الجؼابغيت -

 ، (CTS)مغهؼ الخلىياث الفػابيت ألعػيى -

 ، (URBANIS)ووالت التهيئت والخعمير لىالًت الجؼابغ -
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 :َيئاث أزغي  -

  ،بغيض الجؼابغ

  ،ٍالجؼابغيت للميا

  ،ؾىهلغاػ

 مطالح الػغابب، 

 مطالح مسح ألاعاض ي وأمالن الضولت؛ 

 لجامعت جلمؿان، خاغىت ألاعماٌ -

 .اإلاشاعيع اإلابخىغة مؤؾؿاث هاشئت وخاملي -

. اإلايلفين بالعىىهت (58)هلاؽ الاعجياػ :الفئت اإلاعتهذفت مً الخنويً

: ًػم َظا الللاء الىؾني، أًػا، حميع الفاعلين اإلادليين اإلاعىيين بعمليت العىىهت، الؾيما

 الىالي أو ممثله، -

غان،يممثل -   البلضًاث الىمىطحيت، أعػاء الخليت العملياجيت لَى

 اإلاضًغ الىالةي للمجاَضًً، -

 اإلاضًغ الىالةي للمىاضالث الؿلىيت والالؾلىيت، -

ض واإلاىاضالث الؿلىيت والالؾلىيت، -  اإلاضًغ الىالةي للبًر

 .َىضس ي اإلاضًىت لىالًت جلمؿان الىؾىيت لمإلاضعؾتٌالخبراء الخابعين  -

 الشهل والخىظيم

ا : ًسطظ َظا الللاء أؾاؾا لعغع هخابج اإلاغخلت الخجغيبيت وجيىيً اإلايىهين، ويخػمً اليشاؾاث آلاحي طهَغ

 حلؿت افخخاخيت مسططت لعغع مسغحاث مشغوع العىىهت، -

 وعشاث جيىيييت، (03)زالر  -

 .الخىضياثًان بمسطظ للجلؿت الخخاميت وكغاءة  (01)ًىم  -

: الجلعت الافخخاحيت

: اليلمت الافخخاخيت للؿيضة والؿاصة

 الىػيغ أو ممثله، -

 الىالي أو ممثله، -

 .مضًغة الحيامت اإلادليت -

: جليها جضزالث وعغوع

 .اإلاذًشيت العامت للجماعاث اإلاحليت/ واقع وآفاق، ممثل مذًشيت الحهامت اإلاحليت: اإلاششوع الوظني للعىوهت -

 ، هقعت اسجهاص العىوهت لوالًت وهشان؛ عىوان مىخج100.000: اإلاشحلت الخجشيبيت لوهشان -

الومالت الفضائيت / مشلض الخقىياث الفضائيت لوحت القيادة الشقميت إلاخابعت وجقييم عمليت العىوهت، ممثل عً -

 الجضائشيت؛

 الومالت الفضائيت الجضائشيت؛/ لشقمىت بياهاث العىوهت، ممثل عً مشلض الخقىياث الفضائيت SIG-WEBالخعبيقيت -
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 ، ممثل عً اإلاجلغ الوظني لإلعالم الجغشافي؛(NA)الذليل ؤلاجشائي لعمليت العىوهت اإلاعخمذ لمواصفت جضائشيت -

الومالت / جقذًم بعض همارج جعبيقاث معلوماجيت حعدىذ أظاظا على العىوان، ممثل عً مشلض الخقىياث الفضائيت -

 الفضائيت الجضائشيت؛

، حعشضها اإلاذًشة العامت للمؤظعت العموميت راث "ججشبت والًت الجضائش في مجال سقمىت قواعذ بياهاث  العىاويً -

 ؛(URBANIS)العابع الصىاعي والخجاسي 

ججشبت قيادة الذسك الوظني في مجال أهظمت اإلاعلوماث الجغشافيت، ممثل عً مذًشيت الخليماجيت لقيادة الذسك  -

 .الوظني

فػاء لخباصٌ الخبراث العلميت  مىغىعاجيت والتي حشيل ، في شيل زالزت وعشاث(58)ًخم جىػيع هلاؽ الاعجياػ :وسشاث الخنويً

اواإلاهىيت، جدذ إشغاف زبراء مخسططين في اإلاجاٌ العىىهت  :، في اإلاجاالث آلاحي طهَغ

وؤلاحغابيت لعمليت حؿميت اإلاؤؾؿاث وألاماهً واإلاباوي العمىميت،  ألؾغ الخىظيميتا: 01اإلاقياط 

كىاعض وؾغق جغكيم مضازل البىاًاث، : 02اإلاقياط

. عكمىت كىاعض بياهاث العىاويً وصمجها في صعابم زغابؿيت: 03اإلاقياط

لخلييم الىعشت، ًخم جىػيعها على هلاؽ اعجياػ العىىهت بهضف عضض  ًخم في هفـ ؤلاؾاع إعضاص اؾخماعة اؾخبياهيت :مالحظت

 حؿيير مشغوع العىىهت على اإلاؿخىي اإلادلي، هما ؾيخم بغمجت على َامش الللاء، مغاؾم حؿليم بسطىص الاوشغاالث اإلاسجلت

. تهمومغافمَم بهضف حشجيع، شهاداث مشاسلت لفائذة هقاط اسجهاص العىوهت

ًمثل اإلاغحع الىؾني للعىىهت فغضت للمؤؾؿاث الىاشئت للمشاعهت في هظام الخدضًض الجغغافي، الؾيما عً ؾغيم اكتراح لإلشاعة، 

 .الخضماث العمىميت على اإلاؿخىي اإلادليمشاعيع مبخىغة بغغع مغافلت وجدؿين 

.   وأَم مسغحاجهالللاء ًخػمً مجغياث جخىفل اللجىت الىؾىيت للعىىهت بئعضاص جلغيغ :ألاماهت الخقىيت

 الجاهب الاجصالي

ًخم مياهيت والعىىهت، والتي -في مجاٌ اإلاعلىمت الجيىالخبراث مسخلف وجباصٌ لعغع على َامش َظا الللاء،ؾيخم جىظيم فػاءاث 

 .مجاٌطاث جيشيؿها مً كبل َيئاث مخسططت في 

اإلاحخوى البيذاغوجي لوسشاث الخنويً 

:  وؤلاجشائيت لعمليت حعميت اإلاؤظعاث، وألامالً واإلاباوي العموميت ألاظش الخىظيميت: 01اإلاقياط

 الجىاهب اللاهىهيت والخىظيميت؛ -

 هيفياث حغص اإلاىاغيع مدل الدؿميت، وغبـ مسؿؿاث العىىهت؛ -

 اإلاؿاع ؤلاحغاةي للضعاؾت والبذ في اكتراخاث الدؿميت وإعاصة الدؿميت؛ -

 ؾير وجىظيم اللجان اإلاسخطت للدؿميت وإعاصة الدؿميت؛ -

 هيفياث جىغيـ، وجثبيذ اللىخاث وضياهتها؛ -

 .أؾاليب بيضاغىحيت حعخمض على الخفاعل مع هلاؽ الاعجياػ في ججؿيض العلميت -
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: قواعذ وظشق جشقيم مذاخل البىاًاث:02اإلاقياط

 هيفياث حغص اإلاىاغيع مدل التركيم، وغبـ مسؿؿاث العىىهت؛ -

الىظام الؿىلي اإلاتري للتركيم؛ عغع  -

ججؿيض وضياهت لىخاث التركيم؛  -

 .أؾاليب بيضاغىحيت حعخمض على الخفاعل مع هلاؽ الاعجياػ في الخدىم في ججؿيض العلميت -

: سقمىت قواعذ بياهاث العىوهت و دمجها في دعائم  خشائعيت:03اإلاقياط

 ؛SIGمضزل إلى هظام اإلاعلىماث الجغغافيت -

 اؾخسضام جؿبيلت لىخت اللياصة الغكميت لعمليت العىىهت؛ -

 إصعاج بياهاث العىىهت في صعابم زغابؿيت؛ -

 .أؾاليب بيضاغىحيت حعخمض على الخفاعل مع هلاؽ الاعجياػ في ججؿيض العلميت -

 

جاسيخ ومهان إجشاء اللقاء واإلاشاسلين 

 

 2022 ماًى 26-22 :الخاسيخ

. أًام )05) زمؿت :اإلاذة

. بخلمؿان"عبض اإلاجيض مؼيان" اإلاضعؾت الىؾىيت إلاهىضس ي اإلاضًىت :اإلاهان

. مشاعن)100) مئت :الجمهوس 
 

الخوصياث وآلافاق 

 

 جىخيض أؾاليب وإحغاءاث وغع كىاعض بياهاث العىىهت، وفلا للمعاًير العاإلايت؛ -

اإلاطاصكت الغؾميت على هخابج بعض الخ، .... وغع البييت الخدخيت اإلاالبمت ومسخلف اإلاىاعص الخلىيت واإلااصًت والبشغيت الالػمت  -

 إلاغحع الىؾني للعىىهت؛ فعلي ٌاإلاغخلت الخجغيبيت، بهضف غمان حعميم

 ؛الدؿميت والتركيمهأصاة مىهجيت في  حعميم الضليل ؤلاحغاةي ووشٍغ الىاؾع على مؿخىي الخالًا البلضًت للعىىهت،العخماصٍ -

  باؾخغالٌ وحؿيير بياهاث العىىهت؛اإلاخعللتلخؿبيلاث اإلاعلىماجيت وغع خيز الخضمت ٌ -

الخفىير في وغع همىطج اكخطاصي الؾخغالٌ مسغحاث اإلاغحع الىؾني للعىىهت ومسخلف أهماؽ حؿييٍر واؾخغالله وجمىيله  -

 وحؿىيله؛

في جدؿين وصوعٍ إلاغحع الىؾني للعىىهت ، والخعغيف بمؼاًا اميت العىىهتاإلاىاؾىين والؿلؿاث العمىميت، بأٍجدؿيـ  -

 ؛الخضماث العمىميت

 ؛عبر صعابم إعالميت إعضاص مسؿـ اجطالي بهضف غمان اليشغ الىاؾع إلادخىياث اإلاغحع الىؾني للعىىهت -

. عكمي للمؿابل اإلادليتاٌحؿيير اٌاعخماص العىىهت هأصاة مؿاعضة على اجساط اللغاعاث وهظا في  -

 


