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العنوان :إنجازات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية لعام 1439ھـ )(2018-2019
إعداد
أ.د .عبدﷲ بن ناصر الوليعي
نائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية
في المملكة العربية السعودية
Alwelaie@hotmail.com
Alwelaie.com
تمھيد:
لتنامي االھتمام باألسماء الجغرافية ف ي دول الع الم عام ة وف ي المملك ة العربي ة الس عودية خاص ة ،ولتع دد الجھ ات الحكومي ة الت ي تُعن ى بأس ماء
األماكن في المملكة ،وألھمية توحيد الجھود بين ھذه الھيئات والوزارات والمصالح الحكومي ة؛ ص در األم ر الس امي الك ريم رق م  36072وت اريخ
1434/9/28ھـ )الموافق 2013/08/04م( بإنشاء لجنة وطنية لألسماء الجغرافية تضم الجھات الحكومية ذات العالق ة ،وترم ي إل ى خدم ة أس ماء
األماكن في المملكة وتحقيقھا يكون مقرھا دارة الملك عبدالعزيز .وھي تھدف إلى توحيد الجھود ذات الصلة باألس ماء الجغرافي ة بالمملك ة العربي ة
السعودية من حيث الكتابة والضبط والتھجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لھا ،وقاعدة بياناتھا ،وممارسة األعمال ذات الصلة في تمثي ل المملك ة
في المؤتمرات والندوات الخارجية ،وأن تكون اللجنة المرجع في ذلك .وتضم اللجنة حتى اآلن ممثل ين لخمس ة عش ر جھ ة حكومي ة .وس نبرز فيم ا
يأتي إنجازات بعض الجھات الحكومية خالل العامين األخيرين:

أوالً :دارة الملك عبدالعزيز:

بتوجي ه ك ريم ومتابع ة م ن مع الي ال دكتور فھ د ب ن عب دﷲ الس ماري رئ يس اللجن ة الوطني ة لألس ماء
الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،ومقرھا دارة الملك عبدالعزيز ،فقد أنجزت اللجنة الوطنية من
األعمال عن العام الماضي ما يلي:
.1

على ھامش " ملتقى آثار المملكة األول " دشن األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مشروع مستكشف األسماء
الجغرافية في المملكة العربية السعودية الذي نفذه المركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية التاريخية بدارة الملك عبد العزيز تحت إشراف
اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،علما ً بأن التطبيق متوافق مع أنظمة الجواالت الذكية المختلفة كافة ،وھو
مصمم بآخر التقنيات الحديثة في إنشاء التطبيقات الذكية.
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.2

.3

.4

موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم ) (318وتاريخ 1439/6/18ھـ )الموافق 2018/03/06م( على القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية
لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،التي تنص على:
 التنسيق بين الجھات الحكومية ذات الصلة باألسماء الجغرافية عند رغبتھا في إطالق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة مع اللجنةالوطنية لألسماء الجغرافية بوصفھا مرجعا ً رسميا ً إلبداء التوصيات حيالھا.
 جمع األسماء الجغرافية في المملكة ونشرھا وممارسة األعمال ذات الصلة بھا وإعداد قاعدة بيانات لھا. إعداد معجم وطني مفھرس يتضمن تلك األسماء بالحروف الالتينية بالتنسيق مع الجھات ذات العالقة باألسماء الجغرافية لتكونمرجعا ً ملزما ً لجميع الجھات الحكومية.
 التنسيق مع الجھات الحكومية ذات العالقة باألسماء الجغرافية والتعاون معھا لتوحيد الجھود المبذولة في ھذا الشأن. تمثيل المملكة داخليا ً وخارجيا ً في شأن األسماء الجغرافية والتعاون والمشاركة الدولية في إعداد معجم الفھرس الدولي الجغرافي.المشاركة بالملتقى الثاني عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم في مدينة الدمام خالل الفترة من 26-24
من شھر رجب 1439ھـ )الموافق 2018/04/12-10م( ،بورقة علمية عن "مستكشف األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية"
التي تضمنت التعريف بجھود المملكة العربية السعودية في خدمة األسماء الجغرافية مع رصد جميع الجھود التي قامت بھا المملكة في
مجال األسماء الجغرافية والقاء الضوء على أنشطة دارة الملك عبد العزيز وجميع الجھات الحكومية في ھذا المجال.

حضور الملتقى السنوي الثاني للمختصين في المساحة والمعلومات الجيومكانية التي نظمته الھيئة العامة للمساحة يوم الثالثاء الموافق
1439/10/19ھـ )الموافق 2018/07/03م( بمجمع الرائدة )المدينة الرقمية( بمدينة الرياض.
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.5

البدء في إعداد كتاب "آثار المملكة العربية السعودية في كتابات الرحالة الغربيين" للدكتور حسن عبدالعزيز أحمد وھو تحت اإلعداد
اآلن.

.6

حضور فعاليات الـيــوم العـالـمــي لنظم المعلومات الجغرافية  GIS Day 2017الذي أقيم بجامعة الملك سعود )الرياض( ،وخالله قام
صاحب السمو األستاذ الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود بزيارة جناح دارة الملك عبد العزيز بالمعرض المصاحب للفعالية ،كما شاركت
الدارة بإلقاء محاضرة عن "تطبيق مستكشف األسماء الجغرافية" مع بيان خصائصه وأھدافه وكيفية التعامل مع التطبيق في عرض حي
للتطبيق.
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.7

صدور كتاب "معجم األماكن الجغرافية في البحر األحمر" الذي يشمل جميع األماكن على سواحل البحر األحمر وخليج ع دن ف ي جمي ع
الدول المطلة عليه ،الذي يضمن  4مجلدات.
وھذا المعجم يعرﱢ ف باألماكن الجغرافية على البحر األحمر ،التي تقارب ) (2700مك ان ،موزع ة ب ين تس ع دول تط ل عل ى ھ ذا البح ر،
وھي :المملكة العربية الس عودية ،والجمھوري ة اليمني ة ،وجمھوري ة مص ر العربي ة ،وجمھوري ة الس ودان ،والمملك ة األردني ة الھاش مية،
وفلسطين المحتلة ،وجمھورية الصومال ،وجمھورية جيبوتي ،وجمھورية إريتريا ،مشيراً إلى موقعھا على الخريط ة ،موض حا ً أب رز م ا
فيھا من معالم تاريخية وظواھر جغرافية ومناشط سياحية وإمكانات اقتصادية.
وقد رتب ھذا المعجم ترتيبا ً ألفبائيًّا ،قُ ﱢد َم له بتعريف موسع بالبحر األحمر ،كما اشتمل المعجم على خرائط توضيحية لجميع األماكن
الجغرافية الواردة فيه ،إلى جانب مجموعة من الصور التي تبرز أھم المعالم فيھا ،كما تضمن المعجم فھرسا ً عربيا ً وآخر إنجليزيا ً لھذه
األماكن.
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.8

إعداد كتيب تعريفي عن اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،يتضمن الكتيب تاريخ تأسيس اللجنة ،ونص
قرار موافقة مجلس الوزراء على القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية ،والقواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية
لألسماء الجغرافية ،كما يتضمن الكتيب إنجازات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية منذ تأسيسھا وحتى اآلن ،كما تم ذكر إصدارات
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز في مجال األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،وصور أرشيفية لحضور المؤتمرات
الدولية.
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 .9عقدت اللجنة خالل ھذا العام أربعة اجتماعات ھما االجتماع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر للجنة الوطنية لألسماء
الجغرافية في المملكة العربية السعودية بقاعة مجلس اإلدارة بدارة الملك عبد العزيز بحضور أعضاء اللجنة.
 .10انبثقت من اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ،لجنة فرعية تنفيذية وتم انعقادھا مرتان بمكتب نائب رئيس
اللجنة.
 .11بدأت اللجنة في تلقي استفسارات من الجھات الحكومية حول مدى مناسبة تغيير/تعديل بعض أسماء األماكن؛ على سبيل المثال فقد ورد
من محافظة الطائف طلبات بھذا الخصوص شملت أربعة مواقع ھي) :قرية وادي نشران ،ميقات السيل الكبير ووادي محرم "قرن
المنازل" ،ھجرة الجفن ،قرية الخر(.
ثانيا ً :الھيئة العامة للسياحة والتـراث الوطني:
تعن ي الھيئ ة العام ة للس ياحة واآلث ار ب المواقع ،األثري ة ،والتاريخي ة ،والتراثي ة والمواق ع الس ياحية العام ة والمحافظ ة عليھ ا م ن التع دي أو العب ث
بمكوناتھا أو التأثير السلبي على بيئتھا.
 -1عملت وفق تنظيمھا الصادر باألمر السامي الكريم رقم ) (78وتاريخ 12/1/1421ھـ على إيجاد سجل وطني لآلثار يشتمل على:
أ -قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمواقع األثرية والتراثية والتاريخية.
ب -بيانات المواقع السياحية والمتاحف ،إضافة إلى الخدمات المساندة م ن إي واء س ياحي يش مل الفن ادق والوح دات الس كنية المفروش ة ،االس تراحات
وغيرھا ،بما فيھا أسماء ھذه المواقع/الخدمات وإحداثياتھا ،ويتم تحويل ھ ذه المعلوم ات بع د تحليلھ ا إل ى منتج ات رقمي ة عل ى ش كل خ رائط وص ور
فضائية وفقا لمنظومة من السياسات واإلجراءات ،واعتمادا على اآلتي:
« الطبقات األساسية المعتمدة مواصفاتھا من قبل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
« طبقات شبكة الطرق المحدثة داخل وخارج المدن ومصدرھا وزارة النقل والبلديات.
« الصور الفضائية ومصدرھا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وھيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
« الحدود اإلدارية للمناطق والمحافظات )وزارة الداخلية(.
« طبقة الخدمات بمختلف تصنيفاتھا وأنواعھا.
« طبقة المواقع السياحية األثرية والتراثية.
« طبقة المسارات السياحية بنوعيھا مسار سياحي أو مسار تراثي/ثقافي.
« طبقة استخدامات األراضي للمرافق العامة )البلديات(.
« طبقات الموارد المائية من سدود ،بحيرات ،ومجاري السيول واألودية )وزارة المياه(.
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« طبقة خطوط سكك الحديد.
« طبقة المطارات بنوعيھا المحلية والدولية.
« طبقة الموانئ البحرية بمختلف أنواعھا.
 -2السجل الوطني لآلثار والتراث العمراني:
يشتمل السجل الوطني لآلثار والتراث العمراني على قاعدة بيانات رقمية مدون فيھا جميع المعلومات الخاصة بالمواقع األثرية والتاريخية والتراثي ة
بما فيھا أسماء ھذه المواقع وإحداثياتھا ،حيث بلغ إجمالي ما تم تسجيله حتى تاريخه نحو ) (11000موقع ويجري العمل على استكمال المواق ع الت ي
لم يشملھا التسجيل األولى ،ويتم إنتاج خرائط رقمية معلوماتية وفق منھجية علمية وعملية تمكن من االستفادة من مخرجاتھا بشكل مباشر.
 -3إنتاج الخرائط:
تعتمد عملية إنتاج الخرائط بشكل مباشر على:
« توظيف نظم المعلومات المكانية كقواعد بيانات لموارد التراث الثقافي.
« تمثيل ھذه البيانات على خرائط رقمية وصور جوية باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية ) (GISوإسقاط المواقع األثرية على الخريطة أو
الصورة الجوية المطلوبة.
ثانيا ً :المواقع الطبيعية:
« قامت الھيئة بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للمواقع السياحية بالمملكة تحتوي على معلومات وصور فوتوغرافي ة ع ن المواق ع الس ياحية ،وذل ك بع د
تنفيذ عملية مسح شامل للمواقع السياحية بالتعاون مع الجھات الحكومية في المناطق.
« تم تحديد ) (956موقعا ً قابله للتطوير السياحي في مناطق المملكة الثالثة عش ر وف ق مع ايير فني ة مح ددة ،وبالش راكة م ع الجھ ات ذات العالق ة ف ي
المناطق.
« تم اعتماد ھذه المواقع من قبل مجل س إدارة الھيئ ة ،وت م وض ع آلي ة لحمايتھ ا والمحافظ ة عليھ ا بالتع اون م ع ع دد م ن األجھ زة الحكومي ة ف ي ك ل
منطقة.
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