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  و اإلرث غير المادي الوطني »األسماء الجغرافيةعلم «في خدمة  األسماء الجغرافيةقواعد بيانات 
  )الجزائر (المعھد الوطني للخرائط والكشف عن بعد

 
  من جدول األعمال المؤقت 9النقطة رقم 

  أسماء المواقع الجغرافيةاألنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بملفات بيانات أسماء المواقع الجغرافية ومعاجم 
 

  : ملخص
 أجلوعلى المستوى الوطني من اجل   )الجزائر (المعھد الوطني للخرائط والكشف عن بعدفي ھذه الوثيقة نذكر األعمال المنجزة على مستوى 

  الوطنية. متكاملة للتسميات منظومة إنجاز
فية في الجزائر وضع الحفاظ على األسماء الجغرافية من أولوياته، مسخرا كأول منتج للمعلومة الجغرا المعھد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
  من اجل تجسيد ذالك .    ةلھا اإلمكانيات المادية و البشرية الالزم

ا و الھدف ھو انجاز و تحيين قاعدة معطيات تجمع كل األسماء الجغرافية الوطنية . تصميم مثل ھذه القاعدة، ھيكلتھا، إثراؤھا، متابعة تقدمھ
 تطبيقاتھا ستبين بإسھاب في ھذه الوثيقة.

 

 

 .الوطنية لتسمياتمتكاملة ل منظومة إنجاز أجل من معتبرة مجھودات  االستقالل منذ ُسجلت  

 :األعمال تلك من  

 ةللمعلوم الوطني المجلس وصاية تحت ،)1األسماء الجغرافية في متخصصة دائمة لجنة( للخبرة وطنية ھيئة إنشاء ‐ 
 ؛1998 سنة 2)ج.م.و.م( الجغرافية  

 للبحث؛ الوطنية البرامج في األولوية ذات المحاور ضمن » األسماء الجغرافية«  تسجيل ‐   

 توحيد أجل من ،3)ب.ع.ك.خ.و.م( بعد عن والكشف للخرائط الوطني المعھد مستوى على اإلجراءات من سلسلة إنجاز ‐ 
 بياناتھا؛ قاعدة وتحديث ،األسماء الجغرافية  

 .بالعربيةأسماء جغرافية ب التنفيذ، حيِّز 1/50000 المقياس ذات الطبوغرافية الخرائط تحريرة الي إدخال ‐   

 .األعالم ألسماء  جامعي طابع ذات أشغال وإنجاز بحث، فرق عدة تنصيب ‐   

   

 وغرافيةطب خرائط من انطالقا األسماء الجغرافية بيانات قاعدة بالجزائر، بعد عن والكشف للخرائط الوطني المعھد أنجز
. الخرائطي المخزون توفر حسب ؛1/50000 ،1/100000 ،1/200000 ،1/500000 ،1/1000000 :مقاييسال ذات
 من للمعھد) وخارجية داخلية( تطبيقات أجل منباالسم الجغرافي  الخاصة المعلومة في والتحكم التسيير من مكنناتُ  القاعدة ھذه
 .أخرى جھة من زائريةالج األسماء الجغرافية بتوحيد والقيام جھة،  

 المختلفة التفاصيل من وغيرھا التضاريس، أسماء وكذا المائية، المجاري وأسماء ،أسماًء جغرافية تحوي ھذه، البيانات قاعدة
 إلخ...األطالل والمساجد، كـالمقابر،  

                                                            
   Toponymie= » األسماء الجغرافية « 1
   C.N.I.G= المجلس الوطني للمعلومة الجغرافية 2
  I.N.C.T = المعھد الوطني للخرائط والكشف عن بعد 3
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:بالجزائر »األسماء الجغرافية« بيانات قاعدة  

 الكامل، االسم( الوصفية المعلومات ائر،بالجز »األسماء الجغرافية« بيانات قاعدة تشمل المصطلح  ،المصطلح العام  
 ،الجغرافية لألسماء )والية بلدية،( اإلداري االنتماء ،)الطول زاوية الُعرض، زاوية( اإلحداثيات ،...)التفصيل نوع  ،الُمحِدد

 ...) الميدان الشغأ المقياس، الخريطة،( مصادرھا كذاو  

 :المتبعة المنھجية  

 :التالي البياني المخطط في ملخصة القديمة الخرائط خالل من بإحداثياتھا، األسماء الجغرافية لكتابة المتبعة جيةالمنھ  

 

 

 

 

  

  

  

  

القديمالقديم  الخرائطيالخرائطي  المخزونالمخزون  منمن  ااانطالقانطالق  »»األسماء الجغرافيةاألسماء الجغرافية««  استخراجاستخراج  آليةآلية     

  

  
 المخطط في ممثلة المتبعة المنھجية  ،1/50000 المقياس ذات األساس خرائط خاصة رقمي، بنظام المنجزة للخرائط بالنسبة
 :التالي البياني  

 

 

 

 

  

  

  

الرقميةالرقمية  المعطياتالمعطيات  منمن  ااانطالقانطالق  »»األسماء الجغرافيةاألسماء الجغرافية««استخراج استخراج   آليةآلية       

  
 ،األسماء الجغرافية معلومات جمع في يتمثل الذي لألسماء الجغرافية الميداني تحقيقال نتيجةُ  وھ» األسماء الجغرافية« دفتر
– يجب. اليومية اللغة في المحلية األسماء ھذه ‐ عادة‐  يستعملون الذين للمرشدين مختار عدد مع خاصة، تمحاورا طريق عن
 .المحلية السِّجالت و اإلشارات الفتات على الُمستعملة كتلك لألسماء، الكتابية الصيغ على محلية تحقيقات إجراء ‐أيضا  

 الخرائط الطوبوغرافية

ملف الحدود اإلدارية-  
  خطط خرائطيم -
األسماء الجغرافيةدفاتر -  

الماسح الضوئي  قاعدة بيانات
 األسماء الجغرافية

الضبط  عملية -
خرائطاالحداثي لل  

تدقيقو تدوين  
المصطلحات توحيد  -

 العامة
اإلدماج -  

 ملفات رقمية

  ملف الحدود اإلدارية-  
  مخطط خرائطي-
دفاتر األسماء الجغرافية-  

 

 قاعدة بيانات
سماء الجغرافيةاأل  

تدقيقاسترجاع و -  
توحيد المصطلحات المحِددة -  
اإلدماج -  
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. تطبيقاتھا و لألسماء الجغرافية المحلي االستعمال حول معلومات على للحصول الُمثلى الطريقة تشكل الميدانية، التحقيقات

 االسماء. توحيد عمليةو لألسماء المحلي االستعمال ھو الذي الحقيقي الواقع بين ھام رابط ُتشكِّل التحقيقات ھذه نَّ إ  

 »األسماء الجغرافية« بيانات لقاعدة مبسطة ھيكلة  

 تعكس التي صوتية تسجيالت دمج تم أسفله، الجدول في موضحة المبسطة صيغتھا يالت األساسية، المعلومات إلى باإلضافة
 .1كالمصطلحات العامة منھا المعتبر وخاصة ،األسماء الجغرافية» ُنطق« طريقة تماما  

  العمود نوع العمود  الھندسيالشكل
  نصي الكاملاالسم نقطة

  نصي المصطلح العام
  نصي 2المصطلح الُمحِدد

  نصي التفصيل
   صحيح عدد التفصيلرمز
   حقيقي عدد الطولزاوية
   حقيقي عدد الُعرضزاوية

   

 األصوات تسجيل  

 طريق عن األسماء ھذه تسجيل تم حيث ،العام للمصطلح الصوتي بالطابع ،األسماء الجغرافية بيانات قاعدة إثراء تم لقد
 .الميدانية األشغال خبراء طرف من عليھا وُصوِدقَ  مسجلة،  

 كاألداء( النطق مشكالت تقييم على بالجمع المكلف لمساعدة الميدانية، األشغال في الصوتي التسجيلب االستعانة يمكن
  .كتابيا تسجيلھا يصعب ما غالبا تيال)وغيرھا اللكنة، الصوتي،  

  األسماء الجغرافية بيانات قاعدة من مستخرج

   

   

                                                            
   Générique= المصطلح العام 1
 Spécifique= ُمحِددالمصطلح ال 2
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 :األشغال تقدم وضعية  

 البياني والجدول ،الصغيرة المقاييس ذو القديم، الخرائطي المخزون ضمن ةالمتوفر سماء الجغرافيةاأل جميع تدوين تمَّ  لقد
ح التالي  المقياس حسب األسماء الجغرافية عدد و الخرائط عدد يوضِّ  على الموجودة األسماء إدماج و تدوين حين، في.

 .نجازاإل في طور مايزال رقميالنظام ال وفق المنجزة الخرائط  

 عدد  قياسالم
  الورقات/ التقطيعات

 عدد
  األسماء الجغرافية

  الحالة  مالحظة

  كاملة أعمال  الوطني التراب كامل  8072  17  1/1000000

 كاملة أعمال  الوطني التراب كامل 37 11649  1/500000

 كاملة أعمال  الوطني التراب كامل 237 36504  1/200000

المعھد  خرائط 88 10013  1/100000
 الوطني الجغرافي

(I.G.N) 

 كاملة أعمال

  قيد اإلنجاز  الشمال منطقة 1035 131805  1/50000

المعھد  خرائط ‐ 470  1/25000
 الجغرافي الوطني

(I.G.N)  

  2014 خالل

  2014 خالل  الشمال منطقة  ‐   686  1/25000

    198673 المجموع  
  

  بعد عن والكشف للخرائط الوطني األسماء الجغرافية في المعھد بيانات وضعية قاعدة
  2014فيفري  28

  

  المقياس حسب الوضعيات
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6 
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   . األسماء الجغرافيةيانات قاعدة ب تطبيق

  مخطط لھا ونخص بالذكر: األسماء الجغرافيةعدة بيانات العديد من التطبيقات الخاصة بقا

  بالجزائر. األسماء الجغرافيةتوحيد 
 الوطنية. األسماء الجغرافيةلتوحيد  ء الجغرافيةسماأللستعمالھا من طرف اللجنة الوطنية إ 
 بعد عن والكشف للخرائط الوطني على مستوى المعھد األسماء الجغرافيةب ات الخاصةمعلومبال عتناءاالتوثيق ال 
  تحرير الخرائط بنوعيھا:  آليةفي قاعدة البيانات الطوبوغرافية وفي  األسماء الجغرافيةإدماج قاعدة بيانات

 ية والموضوعية.الطوبوغراف
 لصالح مختلف المستخدمين (الطلبة، الباحثون...) األسماء الجغرافيةمعلومة  نشر 

  

  الخاتمة

ً ال  ً ھندسيا أھولة أو غير مأھولة. ألن م؛ بل تسميات دقيقة ألماكن فحسبلألرض  دقيقا تتطلب الخرائطية الحديثة وصفا
ع ا وحجم وتكرار تزايد سرعة االتصاالت وتبادل المعلومات، لمعرفة لدى عدد ھائل من النَّاس ألسماء التنقالت الذي يسرِّ

  ، لذا وجب تحديدھا بدون ِاْلتباس.جغرافية

أخذت صبغة منظمة، وذلك بإنشاء ھيئة  العمليةيشغل بال الكثيرين حاليا في الجزائر، ھذه  األسماء الجغرافيةأصبح توحيد 
التي  األسماء الجغرافيةوضع قاعدة بيانات   )، وكذااألسماء الجغرافيةي وطنية من الخبراء (اللجنة  الدائمة المتخصصة ف

  النابعة من المصدرين التاليين :الجزائرية  األسماء الجغرافيةتضم جميع 

  المخزون الخرائطي القديم 
 (الحديثة) المعطيات الرقمية 

المعلومات وتقييم جمع يجب  اذلوثائقية .على شكل بحوث  تنجز توحيد األسماء الجغرافية التي تھدف إلى غلب البحوثأ
 التقارير.المخطوطات و و سماء انطالقا من الخرائط وغيرھا من المنشوراتحول األ

المؤلفات  ومنشورات  و ھي مكتبة متخصصة ثرية بالخرائط األسماء الجغرافيةالوسائل المرجعية التي يحتاجھا مستعمل 
  .أخرى

  : يتطلع المعھد إلىبعد لقاعدة البيانات ھذه ،  عن والكشف للخرائط الوطني بعد وضع المعھد  

  المتوفرة. األسماء الجغرافيةتوحيد 
  الوطنية. األسماء الجغرافيةتوثيق 
 الخاص بھذا المجال رث الوطنيالمحافظة على اإل. 
 الطالب الباحثين و و جعلھا في متناول  األسماء الجغرافيةمعلومة  نشر.  




