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مقدمة :
الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية مؤلفة من الخبراء العرب المعنيين باألسماء الجغرافية والمكلفين
من قبل دولھم بجمع وضبط وتوحيد ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبيعية في شتى البلدان العربية .وھي تشكل
جزءاً من مجموعة خبراء األمم المتحدة المعنيين باألسماء الجغرافية ) (UNGEGNالتابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ).(ECOSOC
أھدافھا :
-

المحافظة على اإلرث الثقافي واالجتماعي والتاريخي للدول العربية .
وضع األسس والقواعد الالزمة لجمع وضبط وتوحيد واستخدام األسماء الجغرافية العربية على الصعيد
الوطني واإلقليمي والعالمي ومعالجة جميع المشاكل اللغوية والصوتية التي تعترض توحيدھا.
تبادل الخبرات العلمية والتقنية التي تساعد جميع الدول األعضاء في إيجاد السبل المؤدية إلى إصدار معاجمھا
الجغرافية الخاصة والمعجم الجغرافي العربي الموحد وغيرھا من المواضيع ذات االختصاص بعملھا.
وضع آليات للتعاون المشترك بين المنظمات العربية التي تتعامل بالعلوم الجغرافية عامة وصناعة الخرائط
خاصة ومثيالتھا من المنظمات اإلقليمية والدولية.
االھتمام باألسماء الجغرافية في الوطن العربي من حيث ضبطھا وتوحيدھا وتمكين جميع الدول األعضاء في
الشعبة العربية من استخدامھا وكتابتھا بطريقة موحدة.
إبراز الفوائد الكبيرة ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية الناتجة عن جمع وضبط وحفظ
وتوحيد األسماء الجغرافية.

مبادئ عملھا :
-

-

-

يعمل الخبراء العرب لألسماء الجغرافية بالتعاون والتضامن فيما بينھم وترسل قراراتھا بشكل توصيات إلى
كل من الدول العربية وجامعة الدول العربية وللمؤتمر الدائم لألسماء الجغرافية في األمم المتحدة .
ال تشكل المواضيع المتعلقة بسيادة الدول األعضاء في الشعبة مواضيع بحث في أي اجتماع من اجتماعاتھا
على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
تستعين الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية بالمبادئ والتوجيھات التي تعمل على أساسھا مجموعة
الخبراء العالميين باألسماء الجغرافية وتتوخى في عملھا تطبيق جميع مقررات المؤتمرات المحلية واإلقليمية
والعالمية السابقة التي أقرَّ ت على صعيد جامعة الدول العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة.
تعمل ھذه الشعبة ضمن إطار التقدم العلمي في مجال المعلومات الجغرافية والمعالجة اللغوية لعملية توحيد
األسماء الجغرافية  ،كما تعتمد الشعبة المعالجة المحلية لألسماء الجغرافية في كل بلد عضو فيھا أثناء عملية
توحيدھا على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.
تعتمد الشعبة اللغة العربية كلغة رسمية في جميع اجتماعاتھا ومعامالتھا على المستوى المحلي واإلقليمي
والدولي.
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مھامھا :
تقوم الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية باألعمال التالية:
-

-

المحافظة على األسماء الجغرافية العربية كإرث ثقافي واجتماعي عربي ومنع تغييرھا واندثارھا.
العمل على تطوير الوسائل واآلليات المناسبة لتوحيد األسماء الجغرافية استنادا إلى القواعد والمتطلبات
المعمول به في كل بلد عضو.
إقامة حلقات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في مجال األسماء الجغرافية والمعلومات الجغرافية .
تشجيع بحث ودراسة الخطوات النظرية والعملية المؤدية إلى توحيد األسماء الجغرافية في البلدان العربية.
التعاون مع الجھات اللغوية المعنية ولجان المعلومات الجغرافية والجھات ذات العالقة للوصول إلى أفضل
النتائج في مجال اختصاصھا .
إنشاء الفرعية الضرورية وتطوير الوسائل الفنية إلنجاح عمل الشعبة في توحيد األسماء الجغرافية.
اتخاذ التدابير التي من شأنھا نشر مبادئ وأنظمة توحيد األسماء الجغرافية العربية ونقلھا إلى األحرف الالتينية
وغيرھا من اللغات وحث العاملين في مجال صناعة الخرائط )الكارتوغرافيا( على تطبيق ھذه المبادئ
واألنظمة .والبقاء على اتصال دائم بال ُ
ش َعب األخرى التابعة لألمم المتحدة لحمل جميع المنظمات العالمية على
تطبيقھا على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي.
تحضير أعمال المؤتمرات اإلقليمية المعقودة على صعيد الدول األعضاء ،والمؤتمرات العالمية المعقودة على
صعيد األمم المتحدة وإيجاد السبل الالزمة لتطبيق قراراتھا.
حث الدول العربية على تأسيس ھيئات أو لجان أو مؤسسات وطنية تعنى باألسماء الجغرافية .

الھيئة اإلدارية الحالية للشعبة العربية :
-

الدكتور عوني محمد الخصاونة ) األردن (
) السعودية (
عبدﷲ محمد الغيھب
) تونس (
نعيمة فريحة
) األردن (
ابراھيم الجابر عبيد
) فلسطين (
سناء بيراوي

رئيسا ً
نائبا ً أول للرئيس.
نائبا ً ثانيا للرئيس.
مقرراً.
محرراً .
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ابرز نشاطات الشعبة العربية خالل العامين المنصرمين:
المؤتمر العربي السادس
ع ّمان  13 - 10تموز 2012

بدعوة من مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني ورئيس اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية العميد
الدكتور المھندس عوني محمد الخصاونة ّ ،
نظم المركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية
المؤتمر السادس للشعبة العربية والذي عُقد في العاصمة األردنية عمان من  13- 10تموز) يوليو (  2012وصدر
عنه العديد من التوصيات أھمھا:
 عقد إجتماعات دورية للجان العمل الفرعية  :يوصي لجان العمل بإبالء الموضوع األھمية القصوى والعمل علىعقد اجتماعات سنوية لھا للبحث في المواضيع والمھام المناطة بھا  ،على أن توجه الدعوات الرسمية لعقد ھذه
االجتماعات من قبل رئاسة الشعبة إلى الجھات الرسمية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية .
 المحافظة على األسماء الجغرافية العربية من التھويد والتغيير والتحريف واإلزالة :يؤكد المؤتمر على األمانةالعامة لجامعة الدول العربية للعمل على تشكيل لجنة خاصة من الخبراء العرب المختصين من قبل األمانة العامة
لجامعة الدول العربية مع الحكومات العربية والجھات المعنية بحيث تشمل خبراء من الشعبة وآخرين من
المختصين بالتنسيق مع الھيئة اإلدارية للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية ،وتكليفھا بجمع الوثائق والخرائط
القديمة وتوثيق األسماء الجغرافية العربية وتثبيت أسماء المواقع التي تتعرض لالنتھاكات الصھيونية المستمرة،
ورفع نتائج اللجنة إلى جامعة الدول العربية التي تقوم بدورھا بإيداعھا المنظمات العالمية بغية تسجليھا كإرث
ثقافي عربي  ،كما يوصي المؤتمر جامعة الدول العربية بتوفير الدعم الالزم لھذه اللجنة وتنظيم الخرائط والمعاجم
لنشر ھذه األسماء عربيا ً ودوليا ً على أن تسجَّ ل بالحروف العربية والالتينية.
-

الھيئات الوطنية المستقلة لتوحيد األسماء الجغرافية :يوصي المؤتمر الدول العربية التي لم تنشئ حتى تاريخه
ھيئات وطنية اإلسراع في إنشاء الھيئة الوطنية الدائمة المتخصصة المناسبة بتوحيد األسماء الجغرافية لكل دولة ،
وضرورة تعاون الدول العربية في ھذا المجال مع التي لھا تجربة في ذلك .

-

قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية والتطبيقات الحديثة في مجال األسماء الجغرافية  :يوصي الدول األعضاء بالعمل
على تنظيم قواعد معلومات لألسماء الجغرافية العربية  ،وإيداع ذلك لدى لجنتي معاجم األسماء الجغرافية
واإلحصاء والتمويل لدراستھا وتوحيد طرق معالجتھا كما يوصي باالستغالل األمثل للتكنولوجيا في األسماء
الجغرافية .

-

نشر األسماء الجغرافية  :يوصي المؤتمر الدول العربية باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتوعية بأھمية األسماء
الجغرافية لمختلف شرائح المجتمع.
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-

تطبيق النظام العربي الموحد في رومنة األسماء الجغرافية  :يوصي جميع الدول العربية بمتابعة تطبيق ھذا
النظام تطبيقا ً أمينا ً ومستمراً ،وإعالم جامعة الدول العربية بذلك.

-

التنسيق والتعاون  :يوصي المؤتمر بضرورة التعاون مع اإلتحاد العربي للمساحة والمؤسسات واالتحادات
والمنظمات المعنية ذات الصلة باألسماء الجغرافية .

-

موقع الشعبة على شبكة اإلنترنت :يوصي الخبراء العرب بإعادة تفعيل الموقع ومساھمة الخبراء العرب الفعّالة
في إثراء ھذا الموقع.

-

نظام الشعبة العربية  :يوصي الخبراء العرب بدراسة التعديل على نظام الشعبة العربية المق ّدم من األردن ،ليصار
إلى إقرار النظام المعدل في أول جلسة من المؤتمر القادم.

-

المقر الدائم للشعبة العربية :تم اإلجماع على اختيار المملكة األردنية الھاشمية لتكون مقراً دائما ً للشعبة العربية،
وبموافقة المملكة األردنية الھاشمية .

-

تم انتخاب ھيئة جديدة للشعبة.

"مؤتمر المساحة واألسماء الجغرافية"
 31-29تشرين أول عام  2013م.
ع ّمان  -المملكة األردنية الھاشمية
بدعوة من مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني  ،رئيس الللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية ورئيس
الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية العميد الدكتور المھندس عوني محمد الخصاونة رئيس اإلتحاد العربي
للمساحة تم عقد المؤتمر األول في مجال المساحة واألسماء الجغرافية في عمّان – األردن في الفترة ما بين / 30-29
 ، 2013 / 10وضم المؤتمر العديد من المحاور في مجال المساحة واألسماء الجغرافية  ،وحضره العديد من الخبراء
العرب في مجال المساحة واألسماء الجغرافية ومن مختلف الدول العربية  ،وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات
في ھذين المجالين .
النتائج والتوصيات والمتعلقة باألسماء الجغرافية في ھذا المؤتمر
 يؤكد على ضرورة تطوير مھنة المساحة واألسماء الجغرافية من خالل متابعة المستجدات والتكنولوجياالحديثة في ھذا المجال من خالل:
 oتبادل الخبرات األكاديمية والمھنية والفنية بين الدول العربية .
 oالتدريب العملي والمشاركة في المشاريع القائمة الكتساب الخبرات .
 oإدخال موضوع األسماء الجغرافية في مھنة المساحة .
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-

-

-

ضرورة التعاون األفقي بين المؤسسات واالتحادات والھيئات العربية الرسمية وغير الرسمية في مجاالت
المساحة واألسماء الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية.
الھيئات الوطنية المستقلة للمساحة واألسماء الجغرافية :ولغايات توحيد مصدر المعلومات المساحية
والجغرافية  ،وباعتبار إنشاء ھيئات وطنية مستقلة في كل بلد عربي ھي الخطوة األولى واألساسية نحو قيام
برنامج ناجح لتوحيد العلوم المساحية واألسماء الجغرافية وطنيا ً وعربيا ً وعالميا ً  ،ويوصي المؤتمر الدول
العربية التي لم تنشيء حتى تاريخه ھيئات وطنية في مجال المساحة واألسماء الجغرافية كل على حدة ،
بضرورة اإلسراع في إنشاء تلك الھيئات المتخصصة  ،وضرورة تعاون الدول العربية في ھذا المجال مع
التي لھا تجربة في ذلك .
يوصي الدول العربية بالعمل على تنظيم قواعد معلومات للمساحة واألسماء الجغرافية .
ألھمية توحيد كتابة األسماء العربية بالحروف الرومانية يؤكد على ضرورة استخدام النظام العربي الموحد
والذي تم إقراره واعتماده في المؤتمر السادس لخبراء الشعبة العربية لألسماء الجغرافية والذي عُقد في
العاصمة األردنية عمّان في العام . 2012
تشكيل لجان فرعية :مثل لجنة فتح األسواق العربية للتعاون لتنفيذ المشاريع واألعمال المساحة واألسماء
الجغرافية  ،لجنة األسماء الجغرافية ،لجنة التدريب .

الدورات التدريبية :
تنشط العديد من الدول العربية في عقد دورات متخصصة في مجال األسماء الجغرافي على المستوى الوطني  ،فقد
عقد العديد من الدورات في األردن  ،تونس  ،الجزائر .

أعمال لجان عمل الشعبة العربية:
-

قامت لجنه المعاجم الجغرافية بالشعبة العربية بإنشاء قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية العربية وتم فيھا مبدئيا
جمع أسماء المدن التي تزيد عن  100000نسمه لعشر دول عربيه وھى مصر,السودان  ,تونس,األردن,
قطر ,فلسطين ,اإلمارات العربية المتحدة  ،سلطنه عمان ,الجزائر,و السعودية كما شاركت في قاعدة بيانات
األسماء الجـغرافية لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية .Geonames

-

تقوم لجنه المصطلحات الجغرافية بالشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية بتجھيز دليل مصطلحات موحد
للمصطلحات العربية ، .شاركت فيه إلى حد اآلن كل من األردن وتونس وفلسطين ومصر والسودان.

-

تعمل لجنه أنظمه الرومنة بالشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية على متابعه تطبيق النظام العربي
الموحد المعتمد في مؤتمر عمّان . 2012
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-

قامت لجنة النطق باألسماء الجغرافية بالشعبة العربية بتسجيل الملفات الصوتية لنطق أسماء المدن التي تزيد
عن  100000نسمة لكل من مصر وتونس وسلطنة عمان وإعداد تقرير مجمع عن اثر اللھجات المحلية
بالعالم العربي على نطق وكتابة األسماء الجغرافية وقد شاركت به حتى اآلن كل من تونس ومصر واألردن
والسودان .

الھيئات الوطنية لألسماء الجغرافية بالبلدان العربية والمستحدثة خالل العامين المنصرمين :
-

قام المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد في تونس بإنشاء لجنة وطنية للمسميات الجغرافية .

-

تم تشكيل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في فلسطين .

-

جارى دراسة إنشاء لجنه قوميه لألسماء الجغرافية في جمھوريه مصر العربية مع الجھات المختصة.

-

تم تشكيل لجنه بحوث لألسماء الجغرافية من علماء من تخصصات مختلفة في الجزائر .

-

تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية . 2013

-

جاري العمل على تشكيل ھيئة وطنية لألسماء الجغرافية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .
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نشاطات الدول العربية
نشاطات المملكة األردنية في مجال األسماء الجغرافية
التشريعات الناظمة للتسمية والترقيم في األردن :
يوجد في األردن العديد من التشريعات الناظمة للتسمية والترقيم  ،منھا :
 نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية  /صادر بمقتضى المادة ) (40من قانون البلديات رقم) (14لسنة 2007
 نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة ع ّمان رقم  55لسنة 1965وتعديالته . تعليمات تسمية المساجد في المملكة األردنية الھاشمية رقم  5لسنة . 1994 اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية  :تش ّكلت اللجنة للنظر باألسماء الجغرافية في العام 1984بموجب قرارمجلس الوزراء رقم  568وأعيد تشكيلھا عام  2000م .
اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية :
تنبھت معظم الدول في العالم إلى أھمية األسماء الجغرافية في ماضيھا وحاضرھا ومستقبلھا  ،فأولتھا العناية
الكبيرة وخصصت معظم دول العالم لجان أو روابط أو جمعيات لتعتني بھذه المسميات الجغرافية ألھمية الموضوع.
وكانت المملكة األردنية الھاشمية من الدول العربية السبّاقة في ھذا المجال  ،فقد تش ّكلت لجنة للنظر باألسماء الجغرافية
في العام 1984م بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء  ،واستمرت ھذه اللجنة في عملھا حتى العام  1986م
وكانت مؤلفة من :وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  ،وزير األشغال العامة  ،وزير الثقافة والشباب
واآلثار  /اآلثار  ،مدير عام دائرة األراضي والمساحة  ،مدير عام المركز الجغرافي األردني  ،مندوب عن كل من
الجامعات األردنية الحكومية ) األردنية  ،اليرموك  ،مؤتة (.
وكانت مھامھا  :المسميات القائمة في األردن وفلسطين  ،إظھار الوجه الحضاري لألردن من خالل وضع األسماء
الجغرافية المناسبة.
وبجلسة مجلس الوزراء بتاريخ  ، 2000/6/12قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة لتضم مختصين ومعنيين وتتألف من
مندوبين من  :وزارة الداخلية  ،وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  ،وزارة السياحة واآلثار /دائرة اآلثار
العامة  ،وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة  ،دائرة األراضي والمساحة  ،مجمع اللغة العربية  ،المركز الجغرافي
الملكي األردني  ،أمانة ع ّمان الكبرى ) أضيفت عام  2003م  ،أعضاء من القطاع العام والخاص.
ويكون مقرھا الدائم في المركز الجغرافي الملكي األردني  ،ويمكنھا اإلستعانة بمختصين في مجال عملھا ،ويوكل إليھا
كل ما له عالقة باألسماء الجغرافية في األردن.
ويرأس اللجنة مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني العميد الدكتور المھندس عوني محمد الخصاونة.
واجبات اللجنة :
•

توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن.
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• إدامة فھرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره.
• التنسيب لرئاسة الوزراء باألسماء المقترحة والبديلة ألسماء المواقع الجغرافية التي يوافق
على تغييرھا  ،أو عند إطالق أسماء لمواقع ال أسماء لھا.
• اعتماد نظام كتابة األسماء الجغرافية بالحروف الرومانية ) الرومنة ( أو األسماء غير العربية
بالحروف العربية وفق النظام المعتمد لدى ھيئة األمم المتحدة.
• توفير بنك معلومات لألسماء الجغرافية البديلة أو الجديدة تضم األحداث التاريخية والشھداء
والشخصيات السياسية واألدبية والتي لھا دور بارز في الحياة االجتماعية.
• متابعة ما يستجد في الدول العربية والعالم فيما يخص األسماء الجغرافية .
وتم تعميم البالغ الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء رقم  23لسنة  ،2001على جميع الوزارات والدوائر
والمؤسسات الحكومية  ،والذي جاء في مضمونه:
"لغايات توحيد مرجعية ما يختص باألسماء الجغرافية  ،على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية والجھات ذات العالقة عند إطالق أسماء جديدة  ،أو تغيير أسماء حالية  ،أو كتابة األسماء بالحروف العربية
والحروف الرومانية سواء كانت ھذه األسماء أسماء بلدان أو شوارع أو مواقع الرجوع إلى اللجنة الوطنية لألسماء
الجغرافية بحيث يصبح ما يصدر عنھا ھو االسم الجغرافي المعتمد متوافقا مع توصيات خبراء ھيئة األمم المتحدة في
ھذا المجال".
النظام الداخلي ) المؤقت ( للجنة الوطنية لالسماء الجغرافية في المملكة األردنية الھاشمية:
تعريفات:
اللجنة  :اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.
االسم الجغرافي :أسماء البلدان والشوارع والمواقع والمعالم الجغرافية.
المقر:مقر اللجنة وھو المركز الجغرافي الملكي األردني.
الرئيس:رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.
نائب الرئيس:نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.
أمين السر:أمين سر اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية.
رئيس اللجنة:
مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني.
اختصاصات رئيس اللجنة:
 اإلشراف على جميع أعمال ونشاطات اللجنة. يترأس اجتماعات اللجنة ويوجه الدعوة الجتماعاتھا.اختصاصات نائب رئيس اللجنة:
 يتولى القيام باألعمال التي يوكلھا إليه الرئيس. ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.اختصاصات أمين السر:
 تدوين وقائع جلسات اللجنة. اإلشراف على حفظ السجالت وتنظيمھا. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.9

 التمھيد الجتماعات اللجنة.واجبات اللجنة:
 توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن. إدامة فھرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره. التنسيب لرئاسة الوزراء باألسماء المقترحة والبديلة  ،ألسماء المواقع الجغرافية التي يوافق على تغييرھا  ،أوعند إطالق أسماء جديدة لمواقع ال أسماء لھا.
 اعتماد نظام كتابة األسماء بالحروف الرومانية ) الرومنة ( أو األسماء العربية  ،وفق النظام المعتمد لدى ھيئةاألمم المتحدة.
 توفير بنك معلومات لألسماء البديلة أو الجديدة  ،تضم األحداث التاريخية والشھداء ولشخصيات السياسيةواألدبية والتي لھا دور بارز في الحياة االجتماعية.
 متابعة ما يستجد في الدول العربية والعالم فيما يخص األسماء الجغرافية.صالحيات اللجنة:
 االستعانة بمن تراه مناسبا ً من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. طلب إلغاء أو وقف استخدام أي أسماء جديدة إلى حين إجازتھا من اللجنة. نشر المقاالت والبحوث والدراسات والكتب  ،وإقامة المؤتمرات والمعارض وعمل الملصقات ،واالستفادة منوسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية  ،للتوعية بمھام اللجنة وأعمالھا في مجال األسماء الجغرافية.
 القيام بدراسات ميدانية وبحثية عند الحاجة. التوصية بضم أعضاء جدد ) مؤسسات أو أفراد ( أو استبدال أعضاء عاملين بآخرين  ،وبموافقة رئاسةالوزراء.
آلية عمل اللجنة:
 تنظر اللجنة في اجتماعاتھا الدورية أو الطارئة في الطلبات والمعامالت المحولة لھا والخاصة بتغيير أسماءجغرافية أو إطالق أسماء جديدة لمواقع ال أسماء لھا.
 تختار اللجنة األسماء الجديدة المقترحة بناء على األسس التي اعتمدھا اللجنة. ترفع اللجنة األسماء الجديدة المقترحة لرئاسة الوزراء التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق القوانين واألنظمةالخاصة بذلك.
األسس العامة لألسماء الجديدة:
 أن ال يكون االسم مكرراً. أن ال يمس الشعور الوطني أو الديني أو الذوق العام. أن ال يثير حساسية سياسية أو عرقية أو دينية أو عشائرية. أن ال يرتبط باسم عشيرة أو عائلة أو شخص ال يتوافق مع ما ذكر في واجبات اللجنة. أن يكون له صلة بتاريخ وثقافة األردن والعالمين العربي واإلسالمي. عند إطالق أسماء محددة لمواقع معينة  ،يراعى اآلتي  :استشارة سكان المنطقة  ،واالتفاق معھم قدر اإلمكانحول االسم الجديد  ،وبحيث ال يتعارض مع األسس التي اعتمدتھا اللجنة.
 التعرف على صفة الموقع الجغرافية أو صفة مكان قريب منه. يثبت المقطع المالئم من االسم  ،إذا كان االسم يتكون من أكثر من مقطع.10

 ينظر في بنك معلومات األسماء الجغرافية من اللجنة الختيار االسم المناسب. تفصح حروف االسم. يفصح بناء االسم.اجتماعات اللجنة:
 تجتمع اللجنة دوريا ً في يوم من كل شھر  ،وتعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة. يكون االجتماع قانونيا ً إذا حضر نصف األعضاء زائد واحد. تتخذ اللجنة قراراتھا بالتصويت  ،وإذا تساوت األصوات ترجح كفة المجموعة التي يوجد فيھا الرئيس أو نائبهفي حالة غيابه.
 تعقد اللجنة اجتماعاتھا في مقرھا  ،أو في أي مكان تتطلب طبيعة مرحلة من العمل ذلك. ومن أبرز انجازات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في العامين المنصرمين :َتعقد اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية اجتماعا ُ واحداً على األقل شھريا ً لمناقشة ما يتعلق باألسماء الجغرافية
 ،ومن أبرز ما تم مناقشته في السنة األخيرة ؛ مناقشة عدد كبير من أوراق العمل المقدمة من أعضاء اللجنة
بما يُثري موضوع األسماء الجغرافية  ،إحداث نافذة خاصة باللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية على
اإلنترنت وذلك ضمن موقع المركز الجغرافي الملكي األردني اإللكتروني www.rjgc.gov.jo
كما ُتعتبر اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مرجعا ً لباقي الوزارات والدوائر الحكومية في موضوع األسماء
الجغرافية ورومنتھا  ،وبدأت العديد من تلك المؤسسات ) إضافة للمركز الجغرافي الملكي األردني (
باالستخدام الفعلي لنظام الرومنة في مطبوعاتھا كوزارة الشؤون البلدية وأمانة ع َمان الكبرى وسلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة ودائرة اآلثار العامة ودائرة األحوال المدنية فيما يخص كتابة األسماء باألحرف
الالتينية .
ومن أبرز اإلنجازات األردنية في مجال األسماء الجغرافية :
قام المركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية والعديد من الوزارات والمؤسسات المعنية
باألسماء الجغرافية في األردن بالعديد من األعمال المتعلقة باألسماء الجغرافية  ،ومن أھمھا :
-

أطلس األردن والعالم ) نسخة بالعربية ونسخة باإلنجليزية ( :
أنتج المركز الجغرافي الملكي األردني أطلس األردن والعالم عام  2013م  ،ويتضمن األطلس خرائط
ومعلومات عن األردن والبلدان العربية والعالم والقارات والمحيطات  ،ويحوي األطلس صفحات عن األردن
والدول العربية والعالم والمحيطات والقارات والعالم  ،و معلومات وجداول  ،وأعالم دول العالم والتبعيات .
ومن الجدير بالذكر أنّه تم استخدام أسلوب الرومنة لألسماء الواردة ) النسخة اإلنجليزية ( وفق النظام العربي الموحد للرومنة .
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 الخرائط والمخططات والمطبوعات:تم إنجاز العديد من الخرائط ذات المقاييس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة وألغراض مختلفة  ،وتحوي
ھذه الخرائط قاعدة للبيانات لألسماء ،كما أن البعض منھا يحمل األسماء باللغة العربية وما يقابلھا في الحروف
الرومانية ) ثنائية الكتابة (  ،وتعتبر ھذه الخرائط مرجعا مھما وقاعدة بيانات لألسماء الجغرافية في المملكة.
-

فھرس المواقع األردنية :
لغايات وضع مرجعية لكافة المواقع في المملكة األردنية الھاشمية  ،تم إنجاز فھرس المواقع األردنية تم
ترتيبه وتبويبه وفق اللوحات وكذلك وفق الحروف الھجائية  ،لكل المدن والقرى والتجمعات السكانية والخرب
واألودية والعيون والجبال والتالل والسھول والمناطق  ،مع ذكر اإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات حسب
تربيع فلسطين وتربيع )  ،(JTMومالحظات توضيحية أخرى للموقع  ،ويضم ھذا الفھرس أكثر من عشرة
آالف ُمس ّمى  ،ولغايات تسھيل التعامل مع ھذا الفھرس تم إعداده على قرص مدمج )  ( CDوفق برمجية
 . Accessتم توزيعه وتعميمه داخل األردن على جميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة كما تم توزيعه
على معظم الدول العربية لتعميم الفائدة .

-

كتاب المراكز العمرانية :
يغطي ھذا الكتاب المراكز العمرانية في المملكة األردنية الھاشمية وفق التقسيمات اإلدارية للمملكة
األردنية الھاشمية  ،ويضم التوثيق لكل تجمع عمراني معلومات عن اإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات وفق
تربيع )  (JTMومتوسط ارتفاع التجمع العمراني عن مستوى سطح البحر  ،واالسم باللغة العربية والنقل
بالحروف الرومانية مرتبا ً حسب الحروف الھجائية العربية وضمن التقسيم اإلداري  ،ويشمل الكتاب أيضا ً
خرائط للتقسيمات اإلدارية وتظھر في تلك الخرائط مواقع المراكز العمرانية .

-

معجم البلدان :
تبني المركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مشروع معجم البلدان األردنية حيث
صدر الجزء األول منه ) معجم محافظة البلقاء ( والجزء الثاني ) معجم محافظة جرش( .

-

االسماء الجغرافية في فلسطين وعبرنتھا :
ً
اھتم األردن ومنذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية وباألسماء الفلسطينية فأصدر فھرسا للمستوطنات اإلسرائيلية
في فلسطين وكذلك أطلسا ً للقضية الفلسطينية.
المخططات اإلرشادية لمدينة ع ّمان الكبرى :
وھي عبارة عن مخططات إرشادية لمناطق أمانة عمان الكبرى موضحا فيھا أسماء المعالم في المدينة )
مناطق  ،شوارع بأنواعھا  ،دواوير  ،حدائق ...الخ ( .

-

مشروع عنونة األردن :
يھدف برنامج عنونة األردن إلى تطوير وتفعيل أنظمة التسمية والترقيم على مستوى األردن  ،وإيجاد بيئة وآليات
تُساھم في استخدام العناوين بالطريقة الصحيحة وذلك لتحسين حياة المواطن األردني  ،وتھيئة األردن لنمو
األعمال االلكترونية وتطبيق األنماط االلكترونية لخدمة األھداف التنموية والحياتية  ،وفتح المجال نحو نمو أعمال
ريادية جديدة  ،كما ويھدف إلى تسمية الشوارع والتَج َم ُ◌عات السكنية وترقيم األبنية في مدن وقرى المملكة  ،وقد
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أنجزت بعض المدن األردنية تسمية وترقيم مناطقھا ) ع ّمان  ،الزرقاء  ،الفحيص  ،العقبة ( في خطوة نحو
استكمال بقية المدن وبالتدريج .
-

الدورات التدريبية :
لغايات التوعية ونشر ثقافة األسماء الجغرافية  ،تم عقد العديد من الدورات لقطاعات مختلفة من
موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العالقة على مستوى األردن  ،كما تم تدريب العديد من
المتدربين العرب في ھذا المجال  ،كما يتم إدراج الدورات الخاصة باألسماء الجغرافية في خطة
المركز الجغرافي الملكي األردني السنوية .

-

تنظيم وعقد المؤتمر العربي السادس  :ع ّمان  13 - 10تموز . 2012

-

تنظيم وعقد مؤتمر المساحة واألسماء الجغرافية"  31-29تشرين أول عام  2013م.

-

قام األردن بتزويد لجنة المعاجم معجم المدن العربية التي يزيد عدد سكانھا عن المائة ألف نسمة
بالمعلومات الالزمة لذلك .

-

المشاركة في جميع اللجان المنبثقة علن الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .

-

المؤتمرات التي شارك بھا األردن:
شارك األردن منذ ثمانينات القرن الماضي في جميع الدورات والمؤتمرات التي عقدھا خبراء األمم
المتحدة لألسماء الجغرافية وكذلك في االجتماعات والمؤتمرات العربية التي عقدت في ھذا المجال
وكان لألردن دوراً فاعال فيھا وق ّدم العديد من األبحاث وأوراق العمل  ،كما شارك األردن في مؤتمر
أسماء البحار وبحر الشرق على مدى العديد من السنوات وغيرھا من المؤتمرات المتعلقة بھذا
الموضوع .
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نشاطات المملكة العربية السعودية

مقدمة :
توجه دول العالم عناية خاصة إلبراز أماكنھا الجغرافية  ،فتعنى بتسميتھا وضبط ھذه التسمية  ،وتحديد المواقع
وأھميتھا  ،وإبراز ما يرتبط بھذه األماكن من أحداث تاريخية واجتماعية  .وتحظى الجزيرة العربية بوجه عام ،
والمملكة العربية السعودية بوجه خاص بتاريخ حافل باألحداث والمفاخر  ،وترتبط ارتباطا وثيقا بأماكن جغرافية كثيرة
تركت بصمات ناصعة على جبين التاريخ وجديرة بان تعرف بھا األجيال  ،ويغرف من معينھا الباحثون والمھتمون .
إن العناية باألماكن ومواقعھا وتوثيقھا آلمر في غاية األھمية وبخاصة في ھذا الوقت الذي ق ّل فيه المھتمون بھذه
األمور .لقد كان اآلباء واألجداد يعرفون كل صغيرة وكبيرة من أرض المملكة العربية السعودية فقد ساروا عليھا
راجلين وقطعوھا راكبين فحفظوا أسماءھا وحددوا أعالمھا بكثير من الدقة والتوصيف الواضح .
أوال  :المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية :
أسس الشيخ حمد الجاسر المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية وبدأ في تأليفه وجمع حوله مجموعة من العلماء ممن
تصدوا للقيام بالكتابة عن أجزاء من ھذه البالد كل فيما يعرفه حق المعرفة  ،وقد صدر من ھذا المعجم عدد كبير من
المجلدات غطت معظم أنحاء المملكة العربية السعودية .
وقد أشعل ھذا العمل الموسوعي حماس الباحثين في أنحاء المملكة العربية السعودية  ،فتم تأليف معاجم عن األسماء
الجغرافية في كل صقع من أصقاعھا .
ثانيا ً :وضع األسماء الجغرافية في المؤسسات الحكومية :
أھم المؤسسات الحكومية التي تھتم بذلك:
ھيئة المساحة الجيولوجية السعودية :
.1
تم إنشاء الھيئة في العام  1420ھـ وتولت الھيئة مھمة إنتاج الخرائط الجيولوجية والھيدرولوجية وخرائط المعادن
والخرائط المساعدة وطباعتھا بجميع أحجامھا ومقاييسھا ،إضافة إلى الصور الفضائية التي تغطي المملكة وتخدم
الدراسات واألبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية والھيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية .
قامت ھيئة المساحة الجيولوجية بتصنيف أسماء األماكن إلى أحد عشر صنفا  .كما أنجزت الموسوعة الشاملة لألسماء
الجغرافية في المملكة العربية السعودية بالتعاون بين دارة الملك عبد العزيز وھيئة المساحة الجيولوجية وأصدرت
)دليل أسماء األماكن في منطقة الرياض ( والذي يحوي نحو  15000اسم مرتبة أبجديا ً  .إضافة إلى ذلك أصدرت
ھيئة المساحة الجيولوجية السعودية عدة إصدارات منھا موسوعة أسماء األماكن في المملكة العربية السعودية بالتعاون
مع دارة الملك عبد العزيز وجزر المملكة في البحر األحمر والخليج العربي والربع الخالي )بحر الرمال العظيم
والمملكة حقائق وأرقام ودليل أسماء األماكن في منطقة الرياض بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز وكتاب الحرات في
المملكة تحت األعداد.
الھيئة العامة للمساحة :
.2
أنشئت الھيئة العامة للمساحة عام 1410ھـ وذلك لحصر جميع األجھزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج
الخرائط في جھاز واحد يسمى )اإلدارة المركزية للمساحة ( تكون مسؤولة عن كل عمل مساحي تحتاجه أي جھة
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حكومية أو غير حكومية وفي العام 1422ھـ تم تحويل اإلدارة المركزية للمساحة إلى ھيئة تسمى "الھيئة العامة
للمساحة" تكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وترتبط بوزير الدفاع .
وتحظى األسماء الجغرافية في الھيئة العامة للمساحة باھتمام كبير وتتولى إدارة األسماء الجغرافية مھام جمع وتوثيق
األسماء الجغرافية بالھيئة العامة للمساحة .
 .3دارة الملك عبد العزيز :
تقوم دارة الملك عبد العزيز بجھود كبيرة في خدمة األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية  .وقد تنوعت
اھتماماتھا ما بين إصدارات موثقة  ،وندوات تعقد واحتضان اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية
السعودية وأصدرت" موسوعة أسماء األماكن في المملكة العربية السعودية " بالتعاون مع ھيئة المساحة الجيولوجية
السعودية حيث تصل إلى ما يربو على ) (73000اسم وكتابتھا بالحروف الالتينية وإحداثياتھا الجغرافية  ،إضافة إلى
تصنيفھا وأرقام الخرائط التي تقع فيھا  .وشرعت في اإلعداد لمشروع كبير ھو "الموسوعة الشاملة لألسماء الجغرافية
في المملكة العربية السعودية " يھدف إلى توثيق األسماء والعمل مع الجھات ذات العالقة لتحقيق تلك األسماء ميدانيا
وعلميا واستكمال تلك الجھود المتميزة والسابقة التي بذلھا الرواد األوائل كما أصدرت دارة الملك عبد العزيز عددا من
المطبوعات التي تعنى باألسماء .
 .4الھيئة العامة للسياحة واآلثار :
تعنى الھيئة العامة للسياحة واآلثار بحماية المواقع األثرية والتراثية والتاريخية واألماكن السياحية العامة  ،وتعمل
على إيجاد سجل وطني لآلثار يشتمل على قاعدة بيانات الكترونية مدون فيھا جميع المعلومات الخاصة بالمواقع األثرية
والتاريخية وقاعدة بيانات جغرافية الكترونية للمواقع السياحية بما فيھا أسماء ھذه المواقع وإحداثياتھا.
 .5الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض:
يعتبر النظام اآللي الخاص بتحديث الخريطة الرقمية لمدينة الرياض نواة أساسية للبنية المعلوماتية المكانية للمدنية
تشارك به جميع الجھات المسئولة عن الطبقات الجغرافية للخريطة الرقمية .
 .6وزارة االقتصاد والتخطيط ) مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات(:
أنتجت مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة االقتصاد والتخطيط أطلسا عن السكان والمساكن ) لعام 1425ھـ-
2004ھـ ( .
 .7وزارة الشؤون البلدية والقروية:
تضطلع الوزارة بجميع ما يتعلق بأسماء الشوارع واألحياء في جميع القرى والھجر والمدن التابعة لكل بلدية
في المملكة العربية السعودية وقد أنتجت خرائط لبعض مدن المملكة  ،كما أنجزت دراسات من قبل شركات استشارية
عديدة وضعت مخططات نمو وتصميم لمعظم مدن المملكة العربية السعودية.
 .8المؤسسة العامة للموانئ:
أنتجت ھذه المؤسسة خرائط تغطي معظم جزر وسواحل المملكة العربية السعودية في البحر األحمر.
15

 .9وزارة الداخلية:
لوزارة الداخلية جھود كبيرة في مجال األسماء الجغرافية فھي الجھة المرجعية في أشياء كثيرة تخص األسماء
الجغرافية ومن جھودھا بشان أسماء األماكن الجغرافية :





حصر أسماء القرى والھجر وتحديد موقعھا المكاني وارتباطھا اإلداري.
الحفاظ على أسماء المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والھجر التاريخية الموروثة.
منع استخدام األسماء القبلية أو الطائفية أو العنصرية في تسمية المراكز اإلدارية والقرى والھجر الجديدة.
العمل على كتابة أسماء المناطق والمحافظات والمراكز بأحرف التينية) رومنة ( بالتعاون مع الجھات الرسمية
المعنية.

 .10وزارة النقل:
تھتم وزارة النقل بالطرق ولوحاتھا ,واألسماء التي تحويھا ونشرت عدة خرائط عن الطرق بالمملكة العربية
السعودية ,كما نشرت أطلسا ً عن النقل والطرق وأسماء القرى والھجر ,كما أجريت عدة دراسات استشارية في جميع
مناطق المملكة العربية السعودية قبل عام 1390ھـ 1970م.
اللجنة الوطنية الدائمة لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية :
نظراً لتنامي االھتمام باألسماء الجغرافية في دول العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص ،
ولتعدد الجھات الحكومية التي تعنى باألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية وألھمية توحيد الجھود فقد صدر
األمر السامي الكريم رقم  36072وتاريخ  1434/9/28ھـ المتضمن الموافقة على توصيات الندوة العلمية التي عقدت
عن األسماء الجغرافية في المملكة  ,ومنھا إلى إنشاء الھيئة الوطنية الدائمة لألسماء الجغرافية .
أھداف اللجنة الوطنية الدائمة لألسماء الجغرافية ھي:
-

العمل على توحيد كتابة األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية.

 فھرسة األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ,ونشرھا وعمل قاعدة بيانات لھا. اعتماد األسماء المقترحة والبديلة لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية التي يوافق علىتغييرھا أو عند إطالق أسماء ألماكن ال أسماء لھا.
 اعتماد نظام كتابة األسماء في المملكة العربية السعودية بالحروف الالتينية" الرومنة" وفق النظامالمعتمد لدى ھيئة األمم المتحدة الذي اعتمد في المؤتمر الثالث للشعبة العربية المنعقد في بيروت في
مايو عام  2007م.
 التنسيق مع الجھات الحكومية ذات العالقة باألسماء الجغرافية والتعاون معھا لتوحيد الجھود المبذولةفي ھذا المجال.
ويرأس اللجنة معالي األمين العام لدارة الملك عبد العزيز ،وينوب عنه مدير الموسوعة الشاملة لألسماء الجغرافية
بالدارة  ،ويكون للجنة ھيئة دائمة ممثلة بالجھات ذات العالقة.
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نشاطـات الجمھوريــة التونسيـــة
2014 -2012
قام المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد منذ الدورة السابعة والعشرين لفريق خبراء األمم
المتحدة للمسميات الجغرافية والتي التأمت يومي  30جويلية و 10أوت  2012بنيويورك بعدة أنشطة ذات الصلة
بمجال المسميات الجغرافية كما شارك ممثال لتونس في العديد من التظاھرات الوطنية والدولية وقدم أوراق علمية
حول موضوع المسميات الجغرافية .وتجدون بالتالي حوصلة لھاته األنشطة مع اإلشارة إلى قرارات فريق خبراء
األمم المتحدة للمسميات الجغرافية المتعلقة بھا:
 انتخاب ممثلة تونس المھندسة نعيمة فريحة نائب رئيس فريق خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية
)المؤتمر العاشر لألمم المتحدة لتوحيد المسميات الجغرافية  31جويلية 9 -أوت ،(2012
 إحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتھا ومھامھا وطرق سيرھا :األمر عدد  1299لسنة
 2013المؤرخ في  26فيفري ) .2013الرائد الرسمي للجمھورية التونسية عدد 20بتاريخ  8مارس ،(2013
http://www.iort.gov.tn/
- (Resolution V/15: Establishment of national geographical names authorities).

وتجدر اإلشارة إلى أن كتابة اللجنة قد عھدت للمركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد .وحاليا يتم
تعيين أعضاء اللجنة الممثلين للوزارات والھياكل المشاركة في اللجنة .وما أن ننتھي من ذلك  ،سيقع إقامة
ورشة عمل وطنية للتعريف باللجنة وبأشغالھا مع التحسيس حول أھمية توحيد المسميات الجغرافية  .كما تقوم
الكتابة بإعداد برنامج أشغال اللجنة .
 البرنامج الوطني للجغرفة الرقمية  :تركيز البنية المرجعية الوطنية ذات المقياس الكبير
- (Resolution VIII/6: Integration of geographical names data into national and regional spatial data
infrastructure).
)- (Resolution X/10: Support for the work on the standardization of geographical names

قام المركز منذ موفى  2012بدراسة معمقة قصد النھوض بالقطاع و ذلك باالعتماد على ما توفر من تقنيات حديثة على
المستوى العالمي من شأنه دفع عملية اإلنتاج و توفير قواعد مرجعية تتميز بدقة و نوعية عالية.
وقد تم بداية من سنة  2013إنشاء بنية وطنية للمعلومات الجغرافية ذات المقياس الكبير (RNGE : Référentiel

) .National Géographique à Grande Echelleكما تمت للغرض دراسة كل التدابير القانونية والتنظيمية والفنية ة
لتركيز ھذه البنية من خطوط مرجعية ومواصفات فنية ونصوص قانونية وكذلك الموارد المادية والبشرية ومرحلية
اإلنجاز .على أن تضم ھذه البنية المرجعية أربع قواعد و ھي:
 قاعدة "الصور المسطحة"17

 قاعدة المعطيات الطبوغرافية قاعدة " العناوين" قاعدة "بيانات التقاسيم العقارية"وتمثل طبقات أسماء المواقع الجغرافية جزءا ھاما ال يتجزأ من قواعد البيانات المذكورة أعاله وسيكون
موضوع المقاييس الموحدة بما في ذلك المتعلقة باألسماء الجغرافية من ضمن المواضيع التقنية التي ستتناولھا
ھذه البنية المرجعية الوطنية.
 قاعدة بيانات الجوالن والتموقع
)- (Resolution X/10: Support for the work on the standardization of geographical names

لتدارك التأخير الحاصل في مجال الجوالن والتموقع بواسطة األقمار االصطناعية خاصة ،قام المركز منذ
بانجاز قاعدة معطيات جغرافية وطنية خاصة بالجوالن والتموقع تغطي كامل تراب الجمھورية تتضمن كل من
الطبقات التالية:
 oطبقة شبكة الطرقات داخل وخارج المناطق السكنية تتضمن كل المعطيات الخاصة بالطرقات
 oطبقة نقاط االھتمام وتتضمن كافة المرافق العمومية والخاصة مبوبة حسب النشاط
 oطبقة مسميات المناطق
 oطبقة التقسيم اإلداري
وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا المشروع قد وصلت نسبة تقدمه .% 95
 المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات الوطنية والدولية
) - (Resolution X/10 : Support for the work on the standardization of geographical names
)- ( Resolution I/7 : Regional meetings
- (Resolution V/6: Promotion of national and international geographical names standardization
programs).

شارك المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد منذ  2012ممثال لتونس في عدة تظاھرات ذات
صلة بالمسميات الجغرافية:
 مشاركة مدير عام المركز في المنتدى الرفيع المستوى الثاني المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانيةعلى النطاق العالمي ) 6 - 4 :(GGIMفبراير  ،2013الدوحة  -قطر.
 -مشاركة المھندسة نعيمة فريحة في التظاھرات التالية وتقديم مداخالت حول محور المسميات الجغرافية:
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 االجتماع السادس للمديرين العامين لإلحصاء )  30نوفمبر –  2ديسمبر  2012يموسوكرو –ساحل
العاج( ،
 الدورة السابعة لجيو تونس تحت شعار » :بالبنية التحتية الجغرافية نؤسس لتنمية مستدامة « )12 -8
أفريل  2013الحمامات -تونس ( وتقديم ورقة علمية بعنوان :
’’“Problématique de la Normalisation des Noms Géographiques: Politique des Nations Unies

 اجتماع فريقي عمل الدعاية  /التمويل والتنفيذ  /التقييم )(WGs Implementation/Evaluation
 6 – 4) Publicity/Funding andجويلية  2013سيول –كوريا الجنوبية(.
 متفرقات
 المساھمة في العدد  44من مجلة فريق خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية بمقال عنوانه" :إحداثلجنة وطنية للمسميات الجغرافية في تونس"
 المشاركة في منتدى للنقاش على اإلنترنت أحدث منذ  2012من قبل فريق عمل المعني بملفات األسماءالجغرافية والمعاجم ) (WGTDFGبصفة مشرف مساعد إلدارة والمساھمة في النقاشات للمنتدى :3
 Forum 3 : general feature types/وكخبيرة للمساھمة في النقاش واإلثراء بالمنتديات األخرى:
”Forum 1- “volunteered geographic information (VGI)/crowd-sourcing
Forum 2 - “definitions for gazetteers and data types”.
https://wiki.gdi-de.org/display/wgtdfg/Discussion+forum
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األنشطة المقبلة لخبراء الدول العربية :
-

المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية في نيويورك
 /الواليات المتحدة .2014
عقد المؤتمر العربي السابع لخبراء األسماء الجغرافية في العاصمة األردنية ع ّمان في شھر سبتمبر  /أيلول
: 2014
يھدف المؤتمر إلى تفعيل العمل العربي المشترك في المجاالت التالية:
 تنميط األسماء الجغرافية العربية. بناء المعجم العربي الموحد لألسماء الجغرافية العربية. المحافظة على األسماء الجغرافية العربية كإرث ثقافي عربي ومنع تغييرھا واندثارھا. إقامة حلقات التعليم وتبادل الخبرات في مجال األسماء والمعلومات الجغرافية. تطبيق القرارات العربية والدولية المتعلقة بجمع وضبط وتنميط األسماء الجغرافية والمحافظةعليھا.
وستكون محاور المؤتمر :
 التسمية والترقيم في الدول العربية.


نشاطات الدول األعضاء في مجال األسماء الجغرافية.

 األسماء الجغرافية في الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي واالجتماعي.


تھويد األسماء الجغرافية.



معاجم األسماء الجغرافية .



نشاطات لجان الشعبة العربية.



التوعية والتثقيف في مجال األسماء الجغرافية.



األسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة.

-

عقد دورات تدريبية حول األسماء الجغرافية.

-

إنشاء موقع جديد للشعبة العربية على شبكه االنترنت .

-

مواصله تحديث معجم المصطلحات الجغرافية.

-

استكمال جمع بيانات األسماء الجغرافية للدول العربية.

-

تفعيل دور اللجان الفرعية للشعبة العربية .
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