
  بسم هللا الرحمن الحیم

  تقریر نشاطات األردن في مجال األسماء الجغرافیة

  ابراھیم عبدهللا عبید

  أمین سر اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة

المملكة األردنیة الھاشمیة من الدول العربیة السّباقة في العالم العربي في موضوع األسماء  تعتبر
) رئیس ومقر اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة  ( الملكي األردني الجغرافیة ، وأصدر المركز الجغرافي 

بشكلھا الورقي وبشكلھا ) الخ ..من خرائط ومخططات وأطالس وكتب ، معاجم ( العدید من المطبوعات 
بشكل حافظ على المسمیات الجغرافیة في األردن ، كما قّدم العدید من األسماء الجدیدة لصاحب والرقمي 

نّسب لصاحب القرار  العدید من التغییرات على أسماء التجمعات السكانیة مراعیا األسس التي القرار ، و
اعتمدتھا اللجنة الوطنیة في األسماء الجغرافیة ، واللجنة الوطنیة األردنیة لألسماء الجغرافیة تجتمع شھریا 

م توزیعھ في مؤتمرات األمم وقد ت( لتدراس األمور المتعلقة باألسماء الجغرافیة ولھا نظامھا الداخلي 
، كما أنتج المركز الجغرافي الملكي األردني ) المتحدة ومؤتمرات الشعبة العربیة لتعمیم الفائدة على الجمیع 

ولتعمیم الفائدة ( واللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة فھرس المواقع األردنیة على شكل ورقي وآخر رقمي 
، كما أن األردن یستخدم النظام العربي الموحد في ) والمؤتمرات العربیة  أیضا تم توزیعھ في األمم المتحدة
  :تالیا اھم اإلنجازات  .عملیة رومنة األسماء الجغرافیة 

  :التشریعات الناظمة للتسمیة والترقیم  في األردن 

  :منھا  ،العدید من التشریعات الناظمة للتسمیة والترقیم  في األردن یوجد

من قانون ) 40(صادر بمقتضى المادة / م الشوارع والمباني ضمن حدود البلدیة نظام تسمیة وترقی -
 2007لسنة ) 14(البلدیات رقم 

 . وتعدیالتھ1965لسنة  55نظام تسمیة وترقیم شوارع ومباني مدینة عّمان رقم  -

  .  1994لسنة  5تعلیمات تسمیة المساجد في المملكة األردنیة الھاشمیة رقم  -

بموجب 1984تشّكلت اللجنة للنظر باألسماء الجغرافیة في العام : لألسماء الجغرافیة  اللجنة الوطنیة  -
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  2000وأُُ◌ُ◌عید تشكیلھا عام   568قرار مجلس الوزراء  رقم 

 الداخلیة ، السیاحة واآلثار، الشؤون البلدیة ،: لتضم َ مندوبین عن كل من الوزارات التالیة )  3976(
العامة واإلسكان ، األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة ، ومندوبین عن كل من  األشغال

عَمان  أمانةوالمساحة ،  األراضي، دائرة  األردنيالمركز الجغرافي الملكي : المؤسسات التالیة 
القطاع ومندوب عن  األردنيالخاصة ، مجمع اللغة العربیة  االقتصادیةالكبرى ، سلطة منطقة العقبة 

  .األردني الخاص ، ویرأس اللجنة مدیر عام المركز الجغرافي الملكي 
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  :األردنالمؤتمرات التي شارك بھا 

شارك األردن منذ ثمانینات القرن الماضي في جمیع الدورات والمؤتمرات التي عقدھا خبراء األمم 
یة التي عقدت في ھذا المجال وكان المتحدة لألسماء الجغرافیة وكذلك في االجتماعات والمؤتمرات العرب

لألردن دوراً فاعال فیھا  وقّدم العدید من األبحاث وأوراق العمل ، كما شارك األردن في مؤتمر أسماء 
  .وغیرھا من المؤتمرات المتعلقة بھذا الموضوع  البحار وبحر الشرق على مدى العدید من السنوات 

  

  : ة أبرز اإلنجازات في مجال األسماء الجغرافی

قام المركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة والعدید من الوزارات والمؤسسات 
  : المعنیة باألسماء الجغرافیة في األردن بالعدید من األعمال المتعلقة باألسماء الجغرافیة ، ومن أھمھا 

  
  :فھرس المواقع األردنیة 

فھرس المواقع  ة لكافة المواقع في المملكة األردنیة الھاشمیة ، تم إنجازلغایات وضع مرجعی            
تم ترتیبھ وتبویبھ وفق اللوحات وكذلك وفق الحروف الھجائیة ، لكل المدن والقرى والتجمعات  األردنیة 

فیة اإلحداثیات الجغرا ذكر السكانیة والخرب واألودیة والعیون والجبال والتالل والسھول والمناطق ، مع
ویضم ھذا ، ، ومالحظات توضیحیة  أخرى للموقع )JTM( واإلحداثیات حسب تربیع فلسطین وتربیع 

( ولغایات تسھیل التعامل مع ھذا الفھرس تم إعداده على قرص مدمج ، الفھرس أكثر من عشرة آالف ُمسّمى  
CD    ( وفق برمجیةAccess    . زارات والمؤسسات ذات على جمیع الو األردنتم توزیعھ وتعمیمھ داخل

  .   العالقة كما تم توزیعھ على معظم الدول العربیة لتعمیم الفائدة

  :كتاب المراكز العمرانیة 
یغطي ھذا الكتاب المراكز العمرانیة في المملكة األردنیة الھاشمیة وفق التقسیمات اإلداریة للمملكة        

اني معلومات عن اإلحداثیات الجغرافیة واإلحداثیات وفق ویضم التوثیق لكل تجمع  عمر، األردنیة الھاشمیة 
ومتوسط ارتفاع التجمع العمراني عن مستوى سطح البحر ، واالسم باللغة العربیة والنقل )  JTM(تربیع 

ویشمل الكتاب أیضاً  ، بالحروف الرومانیة  مرتباً حسب الحروف الھجائیة العربیة  وضمن التقسیم اإلداري 
  .ات اإلداریة وتظھر في تلك الخرائط مواقع المراكز العمرانیة للتقسیم خرائط
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  ) :نسخة بالعربیة ونسخة باإلنجلیزیة ( أطلس األردن والعالم 

م ، ویتضمن األطلس خرائط  2011أنتج  المركز الجغرافي الملكي األردني أطلس األردن والعالم عام       

عن األردن  اتومعلومات عن األردن والبلدان العربیة والعالم والقارات والمحیطات ، ویحوي األطلس صفح

  .والتبعیات  أعالم دول العالم ومعلومات وجداول ،  والعالم ، والقارات والمحیطات والدول العربیة والعالم و

 وفق النظام العربي) النسخة اإلنجلیزیة ( لألسماء الواردة  الرومنة سلوب ومن الجدیر بالذكر أنّھ تم استخدام أ

   .   للرومنة الموحد

  :الخرائط والمخططات والمطبوعات

تم إنجاز العدید من الخرائط ذات المقاییس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة  وألغراض مختلفة ، 

ما أن البعض منھا یحمل األسماء باللغة العربیة وما یقابلھا في وتحوي ھذه الخرائط قاعدة للبیانات لألسماء، ك

، وتعتبر ھذه الخرائط مرجعا مھما وقاعدة بیانات لألسماء الجغرافیة في ) ثنائیة الكتابة ( الحروف الرومانیة 

  . المملكة

  :معجم البلدان 

البلدان األردنیة  ة مشروع معجماللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیالمركز الجغرافي الملكي األردني و تبني
  . )جرشمحافظة معجم   (والجزء الثاني   )البلقاء  محافظة معجم( حیث صدر الجزء األول منھ 

  
  :االسماء الجغرافیة في فلسطین وعبرنتھا 

اھتم األردن ومنذ فترة طویلة بالقضیة الفلسطینیة وباألسماء الفلسطینیة فأصدر فھرساً للمستوطنات   
  .لیة في فلسطین وكذلك أطلساً للقضیة الفلسطینیةاإلسرائی

  :المخططات اإلرشادیة لمدینة عّمان الكبرى 

( المعالم في المدینة  أسماء المناطق أمانة عمان الكبرى موضحا فیھ إرشادیةمخططات وھي عبارة عن  
  . )الخ ...دواویر ، حدائق  ،مناطق ، شوارع بأنواعھا 

  :الدورات التدریبیة 

العدید من الدورات لقطاعات مختلفة من  التوعیة ونشر  ثقافة األسماء الجغرافیة ، تم عقد لغایات
موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العالقة على مستوى األردن ، كما تم تدریب العدید من 

خطة المركز  تم إدراج الدورات الخاصة باألسماء الجغرافیة فيیكما  المتدربین العرب في ھذا المجال  ، 
  .الجغرافي الملكي األردني السنویة 
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  :مشروع عنونة األردن 
  

یھدف برنامج عنونة األردن إلى تطویر وتفعیل أنظمة التسمیة والترقیم على مستوى األردن ، وإیجاد بیئة وآلیات 
ھیئة األردن لنمو ت، و تحسین حیاة المواطن األردني وذلك ل تُساھم في استخدام العناوین بالطریقة الصحیحة

فتح المجال  نحو نمو ، واألعمال االلكترونیة وتطبیق األنماط االلكترونیة لخدمة األھداف التنمویة والحیاتیة 
تسمیة الشوارع والتَجَمُ◌عات السكنیة وترقیم األبنیة في مدن وقرى  إلىیھدف ، كما و أعمال ریادیة جدیدة

في ) عّمان ، الزرقاء ، الفحیص ، العقبة ( تسمیة وترقیم  مناطقھا  وقد أنجزت بعض المدن األردنیة  المملكة ،
  .خطوة نحو استكمال بقیة المدن وبالتدریج 

  : لجنة لتسمیة الجسور في األردن
  وخمسین جسراً  ةأربعمائ الجسور الموجودة في األردن والبالغ عددھا حوالي  لتسمیة تم تشكیل لجنة وطنیة 

  . في المملكة
  

  :اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة إنجازات 

ما یتعلق باألسماء  لمناقشة  تَعقد اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة اجتماعاُ واحداً على األقل شھریا ً
العمل المقدمة من  أوراقمناقشة عدد كبیر من ؛  في السنة األخیرةناقشتھ م تم ، ومن أبرز ما الجغرافیة

باللجنة الوطنیة لألسماء  ةخاص  حداث نافذةإ، الجغرافیة  األسماءضوع  أعضاء اللجنة بما یُثري مو
اإللیكتروني  األردنيالجغرافیة على اإلنترنت وذلك ضمن موقع المركز الجغرافي الملكي 

www.rjgc.gov.jo  

قي الوزارات والدوائر الحكومیة في موضوع األسماء اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة مرجعاً لباكما تُعتبر 
)  األردنيإضافة للمركز الجغرافي الملكي ( الجغرافیة ورومنتھا ، وبدأت العدید من تلك المؤسسات 

الفعلي لنظام الرومنة في مطبوعاتھا كوزارة الشؤون البلدیة وأمانة عَمان الكبرى وسلطة منطقة  باالستخدام
باألحرف  األسماءالمدنیة فیما یخص كتابة  األحواللخاصة ودائرة اآلثار العامة ودائرة العقبة االقتصادیة ا

  . الالتینیة 

  :معجم المدن العربیة التي یزید عدد سكانھا عن المائة ألف نسمة  لجنة المعاجم 
  

ن قام األردن بتزوید رئیس الشعبة العربیة ورئیس لجنة المعاجم في الشعبة العربیة  بمعلومات ع
االسم ، یزو للدولةآلكود ا،  اسم الدولة، ضمت ؛ ألف نسمة  التي یزید عدد سكانھا عن المائة المدن األردنیة 

خط العرض ،  خط الطول بالدرجات العشریة،  نظام الرومنة المستخدم،  االسم المرومن،  العربى بالتشكیل
 اللغة،  تاریخ البیان،  الجھة المسئولة عن البیان،  المدینة إلیھا تنتمي التياسم المحافظة ،  بالدرجات العشریة

  .وطبیعة المدینة ونبذة عن تسمیتھا ،  كود االیزو للغة،  
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  . باللغة العربیة الفصحى األسماءات صوتیة لنطق فتجھیز ملوجاري العمل على 

  : 2012لمؤتمر العربي السادس للشعبة العربیة  ا

ة ، وبعد تعذر عقد المؤتمر السادس في مصر للظروف التي تمر بھا ضمن اھتمام األردن باألسماء الجغرافی
/  7/  13-10مصر الشقیقة ، فقد بادر األردن الستضافة المؤتمر السادس للشعبة العربیة في الفترة ما بین 

2012 .  

  ابراھیم عبید

  أمین سر اللجنة الوطنیة

  األردنیة لألسماء الجغرافیة
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