
 تقریر حول أنشطة تونس في مجال توحید األسماء الجغرافیة
 

  :النشاطات

  :المتعلقة باألسماء الجغرافیةالتالیة تونس في التظاھرات  تشارك

  ،)تقدیم ورقة علمیة(طرابلس لیبیا  2004دیسمبر  20 - 18: المؤتمر العربي األول للمسمیات الجغرافیة  -

  فیانا،  2006أفریل   4 -مارس28 :راء األمم المتحدة لألسماء الجغرافیةالدورة الثالثة والعشرون لفریق خب  -

نظمھا المركز الجھوي لالستشعار عن بعد لدول : الدورة التكوینیة لخبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافیة  -
خرائط شمال إفریقیا والمنظمة اإلفریقیة للخرائط واالستشعار عن بعد بدعم من المركز الوطني لرسم ال

  تونس،  2007أفریل   6-2:واالستشعار عن بعد

أوت  30 –21: الدورة الرابعة والعشرون والمؤتمر التاسع لفریق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافیة  -
  ،)تقدیم ورقة علمیة(نیویورك   2007

  ،)دیم ورقة علمیةتق(لبنان  -بیروت 2008جوان  21-16:المؤتمر العربي الرابع للمسمیات الجغرافیة  -

 -نیروبي 2009ماي   12 -5: الدورة الخامسة والعشرون لفریق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافیة   -
  ،)تقدیم ورقة علمیة(كینیا  

  ،)تقدیم ورقتین علمیتین(لبنان  -بیروت 2010ماي : المؤتمر العربي  الخامس للمسمیات الجغرافیة   -

  ، 2011، فیانا شرون لفریق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافیةوالع سادسةالدورة ال  -

 األسماء الجغرافیةحول مسابقة خبراء األمم المتحدة للمسمیات الجغرافیة في ال األولى لفریقالفوز بالجائزة  -
   ،2011فیانا  بإفریقیا،

  .2009وزارة الداخلیة : عة لبلدیة تونسالمشاركة في أشغال اللجنة الفنیة لتسمیة وترجمة أسماء األنھج التاب  -

  :المشاركة فى أعمال لجنة المصطلحات  -

  .تجھیز تقریر عن الملحوظات على مسرد المصطلحات الخاص بفریق خبراء األمم المتحدة      - أ    

ل تم تجھیز تقریر للمصطلحات الجغرافیة المستعملة على الخرائط وأمثلة المدن وغیرھا، ومازا   - ب   
  .للبحث عن المزید منھا مع ضبط المعاني  العمل متواصال

  تم إرسال  قائمة من  المدن التونسیة  بنظامي الرومنة ،: المشاركة فى أعمال لجنة المعاجم الجغرافیة -

تم استیفاء االستبیان المرفق عن أنظمة الرومنة المتبعة فى تونس :المشاركة فى أعمال لجنة أنظمة الرومنة -
  .لھ الى رئیس الشعبةوارسا

" تم المشاركة فى المؤتمر الخامس للشعبة العربیة  بورقة عمل عنوانھا: المشاركة فى أعمال لجنة النطق -
تأثیر اللھجات المحلیة واللغات األجنبیة على تغییر األسماء وكتابتھا على الخرائط و على الفتات المدن و 

كما . لجغرافیة وتحریف الحروف العربیة تبین  أثر اللھجات المحلیة فى تغییر األسماء ا" القرى و الشوارع
  .نسمة 100000تجھیز ملفات صوتیة لنطق أسماء المدن التى تزید عن تم 
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بتحیین  وذلكUNGEGN World Geonames Database :المشاركة بقاعدة بیانات العالم لألسماء الجغرافیة -
  .مةنس 100000قائمة أسماء المدن التونسیة التى یزید عدد   سكانھا عن 

  :الھیكل المسؤول عن قطاع األسماء الجغرافیة -

بعث لجنة وطنیة للمسمیات الجغرافیة مشروع أمر ب تقدم المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد 
 ).على مستوى رئاسة الحكومة للمصادقةوھو اآلن (تحت رئاسة وزارة الدفاع الوطني 

  :البیانات الجغرافیة واعدئط وقمصادراألسماء الجغرافیة في إنجاز الخرا

وما انجر عن ذلك من   الخرائط الطبوغرافیة القدیمة والتي یرجع تاریخھا حتى إلى الفترة االستعماریة  -     
  .تحریف في األسماء سواء على مستوى المعنى أو النطق وخاصة الكتابة

  .تكملة میدانیة التكملة المیدانیة والتي یؤمنھا فنیون طبوغرافیون اختصاص -     

  :أنظمة الكتابة المستعملة في تونس

 ،النظام الفرنسي  -
   1972نظام بیروت المعدل   -

مراعاة بعض الخصوصیات التي  النقاش حول ومازال بصدد فلم یقع بعد تطبیقھ الموحدأما النظام العربي  -
 .فرضتھا اللھجة التونسیة

طبقا ،  2010س لألسماء الجغرافیة الذي التئم ببیروت تم االتفاق منذ المؤتمر الخام وتجدر اإلشارة أنھ
على إرسال النظام العربي الموحد  رسمیا  ، "1998نیویورك   VII/4تنفیذ القرار  -6/5الفقرة "للتوصیات 

وقد وقع . وعن طریق جامعة الدول العربیة  إلى كافة البلدان العربیة قصد دراستھ وإبداء الرأي حول تطبیقھ 
وفي اجتماع  الشعبة   2011لفریق خبراء األمم المتحدة  التي التأمت بفیانا  26لك  خالل الدورة التذكیر بذ

إلى كافة البلدان العربیة رسمیا ، على أن یتم إرسالھ االجتماعوطبقا  لتقریر  2011ماي  4العربیة المنعقد یوم 
  .ضوع إلى تاریخ ھذا الیومتلق أي شيء في المونلم غیر أننا . لدراستھ و  2012قبل غرة أفریل 

   

  المھندسة  نعیمة فریحة  

 المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد

  كاھیة مدیر اإلنتاج الخرائطي

 +333 761 71 216: الھاتف

 890 760 71 216+: الفاكس

www.cnct.nat.tn  
naima_fri@yahoo.fr  

cnt.dg@cnt.nat.tn  
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