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تقرير سورية عن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

 والتحديات التي تواجهها في هذا المجال
 مقدم من قبل الجمهورية العربية السورية

 
 في 1967منذ انعقاد المؤتمر األول لتوحيد األسماء الجغرافية في عام 
ي، وشكلت جنيف اهتمت سوریة بتوحيد األسماء الجغرافية على الصعيد الوطن

وأنشأت مؤسسة وطنية مختصة لجنة لتنميط وتوحيد األسماء الجغرافية 
مسؤولة عن متابعة آل النشاطات المتعلقة بتوحيد األسماء الجغرافية وآتابتها 

 في وضع سوریة ساهمتقد و. باألحرف الالتينية هي المؤسسة العامة للمساحة
ر العربي األول لألسماء  مع آافة الدول العربية خالل المؤتموثيقة بيروت

، ثم عززت من وضع هذه الوثيقة خالل 1971الجغرافية في بيروت عام 
آما اتفقت . 2004المؤتمر العربي الثاني في طرابلس الغرب في ليبيا في العام 

الدول العربية في المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية الذي ُعقد في 
العربي الموحد لنقل األسماء الجغرافية من  على النظام 2007بيروت في أیار 

 . األحرف العربية إلى األحرف الالتينية
 للجمهوریة ط خبراء التسمية الجغرافية في القطر بانجاز خرائیقوم و

 فيها آتابة األسماء الجغرافية العربية السوریة باألحرف یتمالعربية السوریة 
 وعلى سبيل المثال أنجزت .تهاالالتينية باالعتماد على وثيقة بيروت وتعدیال

 آتبت فيها األسماء الجغرافية 1000000/1خارطة سياحية للقطر بقياس 
 .باألحرف الالتينية

وقد أنجزت العدید من المخططات السياحية للمدن السوریة وعلى سبيل 
 یشمل 10000/1المثال تم مؤخرًا إنجاز مخطط سياحي لمدینة دمشق بمقياس 

 . وارع واألماآن األثریة والفنادقآافة الطرقات والش
  :التحديات والصعوبات التي تواجه سورية

 صعوبات وتحدیات في تنفيذ سياسات توحيد ومع ذلك فإن سوریا تواجه
 قبل المستخدم لالستعمال مناألسماء الجغرافية وآتابتها باألحرف الالتينية 

رائيلي للجوالن استمرار االحتالل اإلسوتعزى هذه الصعوبات إلى . األجنبي
  ومسمياتها، وممارسته لعملية تغيير آاملة لمعالمه1967السوري منذ عام 

بفعل قيام  األراضي المحتلة في فلسطين، وذلك هذا ینسحب أیضًا علىو
مختلفة لغایات سياسية  أسماء عبریة سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإطالق 
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ختلف جذریًا عن األسماء  تعلى المواقع الفلسطينية والسوریةاستيطانية 
القرى و  المدنشاملة وجذریة ألسماء" تهوید" في عملية األصلية لهذه المواقع

هذه األسماء على ، ثم تسجيل رثا والسهول واآلوالبلدات واألنهر والشوارع
 وذلك سعيًا لترسيخ ،الخرائط والكتب وإدخالها إلى االستخدام في الحياة اليومية

تشوه الوقائع وتزور المعالم الجغرافية جدیدة ية جغرافية اصطالحبيئة 
 آما تقوم إسرائيل بترویج هذه األسماء على المستوى .لألراضي المحتلة

الدولي لكي تستعمل هذه األسماء من قبل الدول األخرى في مختلف المجاالت 
آالسياحة والخرائط والتعليم على أنها األسماء األصلية وبالتالي تفقد هذه 
المواقع، أمام المستخدم على المستوى الدولي، أسماءها األصلية التي آانت 

   . معروفة بها قبل االحتالل اإلسرائيلي لها
 بأن إناطة المرجعية في االسم الجغرافي من حيث إن سوریا تؤمن

الشكل واللفظ بالسيادة الوطنية التي تعتمد اللغة الرسمية هو مبدأ سليم في 
المناطق المستقرة سياسيًا منذ وقت طویل، ولكن تظهر المشكالت في حاالت 

 الناجمة عن االحتالل األجنبي آما بينا، وهذه الحالة قت المؤتغير السيادة
تقتضي معالجة من خالل اعتماد طریقة عالمية لحمایة األسماء الجغرافية 
لألماآن الخاضعة لالحتالل األجنبي ضمن المعایير الدولية التي تقرها األمم 

يد  ونّذآر في هذا الصدد بقرار مؤتمر األمم المتحدة الثالث لتوح.المتحدة
من ) أ(بأن یضاف إلى التوصية " الذي یوصي 16األسماء الجغرافية رقم 

: القرار الرابع لمؤتمر األمم المتحدة األول لتوحيد األسماء الجغرافية ما یلي
ُیوَصى بأن أیة تغييرات في األسماء الجغرافية الموحدة تقوم بها سلطات أخرى 

ال یجب االعتراف بها من قبل غير سلطة األسماء الجغرافية الوطنية المخولة 
 ".  األمم المتحدة

إن االسم المحلي للمعلم الجغرافي قبل أن یقع تحت االحتالل األجنبي ال 
یمكن أن یعتبر اسمًا أجنبيًا لمجرد أن سلطات االحتالل األجنبي المسيطرة على 

عالم فمن غير المقبول اعتبار األسماء الوطنية المحلية لم. هذا المعلم ارتأت ذلك
واقعة تحت االحتالل األجنبي أسماء أجنبية على أساس االعتبار الجائر بأن 
المتكلمين بها قد أصبحوا أقلية مقارنة بأآثریة وافدة غریبة استقدمتها سلطات 
االحتالل من الخارج لتستوطن في أراض محتلة یملكها الغير وتنطبق عليها 

ومن غير المستصوب . 1948عام قواعد القانون الدولي السيما اتفاقية جنيف ل
إقحام األدیان السماویة في مسائل توحيد األسماء الجغرافية واعتبار الكتاب 
المقدس مرجعًا جغرافيًا واستغالل تعاليمه الدینية لتشویه وتغيير األسماء 
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إن ما ُذآر آنفًا یقودنا إلى . المحلية لألراضي المحتلة واعتبارها أسماًء أجنبية
م مصداقية األسماء األجنبية التي توصي باستعمالها سلطات اإلقرار بعد

إن هذه الحالة تنطبق . االحتالل أیًا آانت هذه السلطات وأیًا آان هذا االحتالل
على األسماء الجغرافية المحلية للجوالن السوري المحتل واألراضي 

 .  الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل
 


