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التقییسمفاھیم ومبادئ عن 

األسماء الجغرافیة تقییس

مرجع العنوان تقییس

محتوى المداخلة



 ھیئة ھو الجغرافي لإلعالم الوطني

 والتنسیق والتوجیھ والدراسات لالستشارة

الجغرافیة العلوم میدان في واإلعالم

الوطني المجلس

لالستشارة وطنیة

واإلعالم واالقتراح



مفاھیم ومبادئ عن التقییسمفاھیم ومبادئ عن 



وبصفة وبتعاونھا المعنیة األطراف جمیع لصالح

“ األمان ومقتضیاتاألداء ظروف االعتبار بعین

العادي االستخدام أجل من توفر بھا، معترف ھیئة

درجة ذو مستوى تحقیق بھدف نتائجھا أو لنشاطات

تعریف التقییس

لصالح معین نشاط لتنظیم قواعد وتطبیق وضع “

بعین األخذ مع أمثل متكامل اقتصاد لتحقیق خاصة

تعریف المواصفة

ھیئة وأقرتھا عام، بتوافق إعدادھا تم وثیقة “

لنشاطات خصائص أو ومتطلبات قواعد والمتكرر،

“ معین سیاق في مثلى



بطاقات المعامالت المالیة
ISO 9992-1

عجلة مطاطیة
ISO 10191

لوحة المفاتیح
ISO 9995

قرص مضغوط
ISO 9660

سماعة الطبیب
ISO 21547

المعاییر أو المقاییس تؤثر على حیاتنا الیومیة

A4ورقة نموذج 
ISO 216

عجلة مطاطیة
10191

لوحة المفاتیح
9995

خوذة الورشات
ISO 12647

مقعد سالمة الطفل
ISO 13216



مواءمة مواصفات المنتج وتحسین كفاءتھ اإلنتاجیة وخفض تكالیفھ ؛

توفیر البیانات الفنیة الضروریة لتطویر االستراتیجیات الصناعیة والتجاریة ؛

.حمایة البیئة والصحة وضمان سالمة البضائع واألشخاص

تسھیل إرساء منشأة البیانات الجغرافیة المكانیة على جمیع المستویات ؛

زیادة توافر المعلومات الجغرافیة والوصول إلیھا وتكاملھا وتبادلھا ؛

تعزیز االستخدام الفعال للمعلومات الجغرافیة واألنظمة ذات الصلة ؛

؛) إدارة األقالیم، وسیاسات التنمیة(المساھمة في نھج موحد لمعالجة المشاكل بطریقة عالمیة 

.تسھیل نقل البیانات المكانیة بین المنصات المختلفة وضمان نقلھا بطریقة آمنة

مواءمة مواصفات المنتج وتحسین كفاءتھ اإلنتاجیة وخفض تكالیفھ ؛

توفیر البیانات الفنیة الضروریة لتطویر االستراتیجیات الصناعیة والتجاریة ؛

حمایة البیئة والصحة وضمان سالمة البضائع واألشخاص

لماذا المعاییر في مجال المعلومات الجغرافیة

تسھیل إرساء منشأة البیانات الجغرافیة المكانیة على جمیع المستویات ؛

زیادة توافر المعلومات الجغرافیة والوصول إلیھا وتكاملھا وتبادلھا ؛

تعزیز االستخدام الفعال للمعلومات الجغرافیة واألنظمة ذات الصلة ؛

المساھمة في نھج موحد لمعالجة المشاكل بطریقة عالمیة 

تسھیل نقل البیانات المكانیة بین المنصات المختلفة وضمان نقلھا بطریقة آمنة

أھداف التقییس وفوائده



األسماء الجغرافیة األسماء الجغرافیة تقییس



االسم :)UN-GEGN( الجغرافیة باألسماء

وحدة وتعریف مكان لتعیین ما لغة في منھجي

.األرض سطح

أو )...مشتلة قریة،( آھل مكان : عن عبارة

أو )بحر جبل، نھر،( طبیعیة طبوغرافیة وحدة

تعریف األسماء الجغرافیة
ًا باألسماء المعني المتحدة األمم خبراء لفریق وفق

منھجي بشكل یستخدم علم اسم ھو الجغرافي

سطح على ممیزة ھویة لھا منطقة أو جغرافیة

عبارةالمسماة الجغرافیة الوحدة تكون أن یمكن

وحدة أو )بلدیة والیة، دولة،( إداریة مقاطعة

.).... مطار، سد،( إصطناعیة



من مجموعة بوضع الجغرافیة باألسماء معنیة

على المثال، سبیل على تطبیقھا، یمكن التي

المختلفة، واألبعاد والوظائف الطبیعة ذات األماكن

كانت سواء بھا، والرقي للشعوب الجماعیة 

.اإلقلیمیة أو الوطنیة

تقییس األسماء الجغرافیة
UN-GEGN “ معنیة ھیئة أو سلطة قیام

التي محددة تقییسیة عناصر وإتباع القواعد

.“ الجغرافیة لألسماء الموحدة المعالجة

دور األسماء الجغرافیة
األماكن من عددا وتمییز وتصنیف، تحدید،

 الذاكرة عناصر واستحضار التذكیر وكذا

ا ً الوطنیة للثقافة أخرا مكونا أو شخًصا أو حدث



التراث ھذا

 التي التقییس قواعد على تعتمد الجغرافیة

؛ الجغرافي فضائنا كل تسمیة من نتمكن

.الجغرافیة األسماء مجال یعرفھا

الجغرافیة لألسماء الوطني التقییس

ھذا إلدارة دائمة ھیئة وجود إلى الحاجة1.

الجغرافیة باألسماء خاصة سیاسة إلى الحاجة2.

نتمكن حتى،UNGEGNالــ منظمة تسنھا

یعرفھا التي واالختالالت الفوضى معالجة3.





المكان لنفس الفرنسیة

 اإلختالالت بعض عن أمثلة

الفرنسیة باللغة مختلفة كتابات ثالث





  تكتب التي العالم في الوحیدة الدولة نحن

! الطریقة بھذه "قطر"

 تحدید تم الدول أسماء أن من الرغم على

 الكتابة، نظر وجھة من رسمي، بشكل

UNGEGNالــ منظمة بواسطة



البواقي أم في فإننا ذلك ومع !أمریكا في 

؟ نحن أین

 أننا أنفسنا لظننا بالعربیة، الكتابة تكن لم لو



، مما ینجر عنھ اإلسمالقمریة في كتابة ” ال

..........  في بعض األحیان عبارات 

ال”والشمسیة ” ال“أصبحنا ال نفرق بین 

في بعض األحیان عبارات 



تقییس مرجع العنوانتقییس مرجع العنوان



التكفل أجل من للتقییس الجزائري المعھد مع اإلجراءات

ISO/TC( للتقییس الدولیة للمنظمة 211 التقنیة 211( 

التي المواصفات مجموع تقییس مھمتھا المجلس، مستوى

01 األساسیة بالمواصفات المكلفة 01 رقم الوطنیة

للمنتجین ممثلین عضوا )14( عشر أربعة من الفرعیة

   

اإلجراءات بإتخاذ الجغرافي لإلعالم الوطني المجلس باشر

التقنیة اللجنة من والمنبثقة الجغرافیة المعلومة بتقییس

مستوى على الفرعیة اللجنة بتنصیب اإلجراء ھذا كلل

؛ الجغرافیة المعلومة بقطاع صلة لھا

الوطنیة التقنیة اللجنة مع بالتعاون الفرعیة لجنةال تعمل

الفرعیة اللجنة تتشكل .للتقییس الجزائري للمعھد والتابعة

؛ بالجزائر الجغرافیة للمعلومة األساسیین

    .2018 مارس 05 یوم الفرعیة اللجنة تنصیب تم

اللجنة الفرعیة للمعلومة الجغرافیة



دلیل الخصائص التقنیة للمرجع 
الوطني للعنونة

دلیل إجراءات عملیة العنونة

19160-2 : Addressage - Partie 2: Attribution et gestion d'adresses
dans le monde physique

ISO 19160-6 : Addressage - Partie 6: Modèles d'échange numérique

في إنتظار إعتماد 
d'adresses pour des objets

numérique.



 اللجنة أشغال في إدخالھ تم قد للعنونة،

؛ 2021 نوفمبر 

: خالل من السیما الوطني، التراب

 یحدد الذي الوزاري المنشور في 

 في أخرى، دول في اإلستعمال 

؛الفرعیة اللجنة أعضاء طرف من 2022

والتابعة 01 األساسیة بالمواصفات المكلفة 01 رقم الوطنیة

للعنونة، المختلطة اللجنة أعدتھ الذي ،الدلیل ھذا مشروع

 24 بتاریخ إجتماعھا خالل الجغرافیة للمعلومة الفرعیة

التراب كامل مستوى على العنونة منھج توحید : منھ الھدف

 اإلعتبار بعین تؤخذ لم أخرى ومتطلبات قواعد تعریف 

؛ الحضري الفضاء ترقیم طریقة

دلیل إجراءات عملیة العنونة

 رائدة تجربة بإعتباره المتري، الطولي النظام إدخال 

.الترقیم منھجیة

2022 ماي 09 یوم الدلیل ھذا من األولى الطبعة إعتماد تم

الوطنیة التقنیة اللجنة طرف من أیضا علیھ المصادقة تمت

    .2022 ماي 19 یوم للتقییس الجزائري للمعھد



عنوان موحد ویستجیب للمقاییس



تجسید ذلك في بما تسمیتھا، المراد أو المسماة للعنونة

؛ التسمیة

المنھجیة الوطنیة المعتمدة في مجال العنونة

؛ للعنونة البلدیة الخلیة تنصیب

للعنونة القابلة األجسام وتصنیف إنجازه تم ما دراسة

؛ )والترقیم التسمیة مخطط( العنونة مخطط

؛ التسمیة إعادة أو التسمیة إقتراح

التسمیة إعادة أو التسمیة إقتراح على والمصادقة الدراسة

؛ التسمیة إعادة أو التسمیة تكریس

؛ البیانات مداخل ترقیم

؛ التعریفیة اللوحات ووضع تجسید

  .العنوان بیانات رقمنة

المنھجیة الوطنیة المعتمدة في مجال العنونة



شكرا على كرم اإلصغاءشكرا على كرم اإلصغاء


