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 مقدمة: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 :
المرك ز الجغراف ي الملك ي األردن ي  ،وزارة الداخلي ة  ،وزارة األوق اف والش ؤون والمقدس ات اإلس المية،
وزارة السياحة واآلثار /اآلثار  ،وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة  ،دائرة األراضي والمساحة  ،مجم ع
اللغة العربية ،أمانة عمّان الكبرى ) أضيفت عام  2003م (  ،أعضاء من القطاع العام والخاص.
ويكون مقرھا الدائم في المركز الجغرافي الملكي األردني  ،ويمكنھ ا االس تعانة بمختص ين ف ي مج ال عملھ ا،
ويوكل إليھ ا ك ل م ا ل ه عالق ة باألس ماء الجغرافي ة ف ي األردن ،وي رأس اللجن ة م دير ع ام المرك ز الجغراف ي
الملكي األردني .
 واجبات اللجنة : -1توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن.
 -2إدامة فھرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره.
 -3التنسيب لرئاسة الوزراء باألسماء المقترحة والبديلة.
 -4اعتم اد نظ ام كتاب ة األس ماء ب الحروف الروماني ة ) الرومن ة (  ،وف ق النظ ام المعتم د ل دى ھيئ ة األم م
المتحدة.
 -5توفير بنك معلومات لألسماء البديلة أو الجديدة  ،تضم األحداث التاريخية والشھداء ولشخصيات السياسية
واألدبية والتي لھا دور بارز في الحياة االجتماعية.
 -6متابعة ما يستجد في الدول العربية والعالم فيما يخص األسماء الجغرافية.

 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 عقدت الشعبة العربية في األردن
دورة ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺣوﻝ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  2018/3/29-25وﺑﺣﺿور 15
ﻣﺗدرﺑﺎً ﻣن دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ ﺷﻘﻳﻘﺔ )ﻗطر وﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻟﺟزاﺋر واﻟﻛوﻳت واﻹﻣﺎرات إﺿﺎﻓ ًﺔ اﻟﻰ اﻷردن(  ،وﺟﺎءت

ﻫذﻩ اﻟدورة ﺿﻣن إطﺎر ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣوﻝ أﻫﻣﻳﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ٕواﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣن اﻷﺧوة اﻟﻌرب واﻟوطﻧﻳﻳن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔٕ ،واطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ ،وﺗﻧﺎوﻟت اﻟدورة ﻋدة ﻣواﺿﻳﻊ ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ
وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ ،وﻧظﺎم اﻟروﻣﻧﺔ واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدورة
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدورات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،وﻋن اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺧﺑراء
اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،وﺗﺟرﺑﺔ اﻷردن ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﻳب ﻋﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟروﻣﻧﺔ.

ﻋﻘـد ورﺷـﺔ ﺗدرﻳﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ اﻷردﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻷﺳـﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑـﻳن  28-24آذار/
ﻋﻣــﺎن ،وﺷــﺎرك
ﻣــﺎرس  2019ﺗﺣــت ﻋﻧـوان " ﺗطﺑﻳــق اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣوﺣــد ﻟﻠروﻣﻧــﺔ " ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ اﻷردﻧﻳــﺔ ّ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟورﺷ ــﺔ ﻧﺧﺑ ــﺔ ﻣ ــن ﺧﺑـ ـراء اﻷﺳ ــﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳ ــﺔ ﺗﻧﺎوﻟ ــت اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻟﻣواﺿ ــﻳﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑﺎﻻﺳ ــﻣﺎء
اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ .
-

مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم :

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عمّان عام ) 2012فقرة
 - 6/11المقر الدائم للشعبة العربية :إيمانا من الوفود المشاركة بأھمية وجود مقر للشعبة العربية لكي
تمارس مھامھا وواجباتھا بالصورة األمثل  ،فقد اجمع الحاضرون على اختيار المملكة األردنية الھاشمية
لتكون مقراً دائما ً للشعبة العربية ،وبموافقة المملكة األردنية الھاشمية( وفي العام  2018تم نقل المقر
المؤقت للشعبة العربية المستأجر إلى المقر الدائم في العاصمة األردنية عمّان ضمن حرم المركز اإلقليمي
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا  /التابع لألمم المتحدة وتأمين المقر بكافة المواد واللوازم
واألجھزة الالزمة .

 موقع الشعبة العربية على شبكة االنترنت :قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عمّان عام : 2012
)فقرة  -6/9موقع الشعبة على شبكة اإلنترنت :قام األردن بإنشاء موقعا ً للشعبة العربية
) (www.adegn.netوھو باللغتين العربية واإلنجليزية ويضم العديد من المعلومات عن الشعبة العربية ،
ويعتبر ھذا الموقع منبراً للخبراء العرب لنشر أبحاثھم والتواصل بين الخبراء سواء على المستوى العربي أو
على المستوى الدولي  ،والھيئة اإلدارية للشعبة تھيب باإلخوة واألخوات الخبراء برفد الموقع وإثرائه
بالمقاالت واألبحاث واألخبار والكتب ...الخ .

-

مجلة األسماء الجغرافية :
قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السابع للخبراء العرب في
العاصمة األردنية عمّان في الفترة من  13-11تشرين الثاني : 2014
فقرة ) 7/14إصدار مجلة دورية للشعبة العربية على موقعھا على اإلنترنت
تتضمن أھم النشاطات التي تقوم بھا الدول األعضاء وتنشر فيھا مقاالت
ومحاضرات علمية لمن يرغب من الخبراء العرب ( .حيث صدر خمسة أعداد
من ھذه المجلة الدورية المتخصصة والتي تعتبر األولى على المستوى العربي.

-

الخرائط والمخططات :
تم إنجاز العديد من الخرائط ذات المقاييس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة األردنية الھاشمية
وألغراض مختلفة  ،وتحوي ھذه الخرائط قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية ،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.

-

األطالس :
أنتج المركز الجغرافي الملكي األردني طبعة جديدة من أطلس األردن والعالم
عام  2015م أحدھما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية  ،ويتضمن
األطلس خرائط ومعلومات عن األردن والبلدان العربية والعالم والقارات
والمحيطات  ،ويحوي األطلس صفحات عن األردن والدول العربية والعالم
والمحيطات والقارات والعالم  ،ومعلومات وجداول  ،وأعالم دول العالم
والتبعيات  .ومن الجدير بالذكر أ ّنه تم استخدام أسلوب الرومنة لألسماء
الواردة ) النسخة اإلنجليزية ( وفق النظام العربي الموحد للرومنة .

المعاجم والفھارس :
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( .
كما تم إنجاز فھرس المواقع األردنية لغايات وضع مرجعية لكافة المواقع في المملكة األردنية الھاشمية ،
وتم 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
ثالثة عشرة ألف مُسمّى  ،ولغايات تسھيل التعامل مع ھذا الفھرس تم إعداده على قرص مدمج ) ( CD
وفق برمجية  . Accessتم توزيعه وتعميمه داخل األردن على جميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة
كما تم توزيعه على معظم الدول العربية لتعميم الفائدة .

كما اھتم األردن ومنذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية وباألسماء الفلسطينية فأصدر فھرسا ً للمستوطنات
اإلسرائيلية في فلسطين وكذلك أطلسا ً للقضية الفلسطينية.
-

المنشورات والمطويات :

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عمّان عام : 2012
ولنشر الوعي بأھمية األسماء الجغرافية  ،فقد عملت رئاسة الشعبة على تفعيل التوعية عبر عدة وسائل
منھا التوعية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة واإللكترونية  ،فإضافة إلى
مجلة األسماء الجغرافية فھناك مجلة المقياس) نصف سنوية( التي يصدرھا المركز الجغرافي الملكي
األردني وينشر من خاللھا العديد من المقاالت واألبحاث والتقارير المختصة باألسماء الجغرافية  ،أضف
إلى ذلك إصدار ) مطويات ( تعريفية في األسماء الجغرافية وعددھا عشر مطويات.

-

المشاركة في المؤتمرات والندوات :

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 .
-

ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ.

-

ﻣﺷﺎرﻛﺔ رﺋﻳس اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲ

دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم 2018
-

ﻣؤﺗﻣر ﻓﻠﺳطﻳن اﻟدوﻟﻲ اﻷوﻝ ﻟﻸ راﺿﻲ " واﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 14-13

.

إصدار كتيب عن نتائج وتوصيات االجتماعات والمؤتمرات العربية لألس ماء

الجغرافية لغاية . 2018
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