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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشرمؤمتر األمم املتحدة 
 ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ -يوليه / متوز٣١، نيويورك

  * من جدول األعمال املؤقت٩البند 
مبـا فيهـا األمسـاء      (األمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا وهوية       
      )بلغات الشعوب األصلية واألقليات واملناطق

  فية التونسي املالمح الرئيسية ملشهد أمساء املواقع اجلغرا    
  

  **موجز    
ــة          ــيت تعكــس اجلوانــب التارخيي ــرآة ال ــد امل ــة ألي بل ــع اجلغرافي ميثــل مــشهد أمســاء املواق

  .والثقافية والسياسية للمجتمع وأغلب جوانبه االجتماعية
 مــن ااألمســاء اجلغرافيــة مزجيــألن تــصبح وقــد أدى تــاريخ احلــضارة الطويــل يف تــونس   
ــري، والفينيقــي   زال األمســاء الــيت تــوال . اللغــات ــه الربب ــد وتراث ــاريخ البل القرطــاجين، / تــصور ت

  . والروماين، واألندلسي، والفرنسي هتيمن على مشهد أمساء املواقع اجلغرافية بصورة رئيسية
زال يعتمـد جزئيـا علـى    يوتقترن أمساء املواقع اجلغرافية عموما برسم اخلرائط، الذي ال      

ة االستعمارية، واليت تشكل تشويها ملحوظا علـى مـستوى   ن الفتر ماخلرائط املوجودة املوروثة    
ــوفر مــساحني مــن ذوي اخلــربة    باإلو. أمســاء املواقــع اجلغرافيــة  يف ضــافة إىل ذلــك، فــإن عــدم ت

ــاملوازاة مــع غيــاب البحــوث يف تــدقيق النطــاق الــداليل      اللغــات جيمعــون األمســاء يف امليــدان، ب
نب هامة أسهمت يف تشوه األمساء اجلغرافيـة         وغياب أدوات التوحيد، تشكل معا جوا      ،لألمساء

  . وعدم جتانسها يف تونس
 
  

 * E/CONF.101/1.  
ــونس،          **   ــشعار عــن بعــد، ت ــوطين لرســم اخلــرائط واالست ــر الكامــل نعيمــة فرحيــة مــن املركــز ال أعــدت التقري

: ع التــــــــــــايلمتــــــــــــاح باللغــــــــــــة الــــــــــــيت قُــــــــــــدم هبــــــــــــا فقــــــــــــط علــــــــــــى املوقــــــــــــ  وهــــــــــــو
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــورة     ــاين ١٤ويف أعقــاب ث ــاير / كــانون الث ــرة أخــ  ا، تغــري هــذ ٢٠١١ين ــشهد م ى ر امل
  .  عليه منظور آخر نتيجة لذلكيضفوأُ

أخـرى  أمسـاء   وأثناء الثـورة، كانـت هنـاك آراء متـضاربة حـول تغـيري األمسـاء وإطـالق                     
ند من أمساء جديدة تقتـرن بـالثورة أو رفـضها، واقتـراح قائمـة               سجديدة، بني املوافقة على ما يُ     

  .خمتارة بأكثر األمساء رمزية قد تتمكن من الصمود أمام تقلبات التاريخ
ــشويه          ــد مــن الت ــها مــن املزي ــة ومحايت ــوعي بتنظــيم األمســاء اجلغرافي ــصبح ال ــذلك، ي وب

وإزاء هـذا الوضـع، وحـسب مـا خولـه لـه             . دل أن يكـون ضـرورة     واإلساءات أمرا مستعجال ب   
، حـث  مـم املتحـدة  أل التـابع ل   رباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة      اخلـ  الـصادر عـن فريـق        ٤/القرار أوال 

املركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد على إنشاء جلنـة وطنيـة معنيـة بأمسـاء املواقـع                   
  .عليهااجلغرافية، وهي تنتظر املوافقة 

  


