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Summary 
 
The report provides a brief summary on the activities carried out during the 2009-2011 period, 
particularly the 5th meeting held by the Division in Lebanon in May 2010 and the recommendations 
adopted, including the implementation of the Romanization system of Arabic alphabet and the review of 
the Glossary of Arabic terms for the standardization of geographical names. The report also includes a 
summary on the activities of 6 working groups (Terminology for Standardization of Toponymic Names, 
Databases and Gazetteers, Romanization system, Pronunciation of Geographical Names, Exonyms, 
Country Names,), as well as member country activities, namely Jordan, Palestine, Egypt, Tunisia, Saudi 
Arabia, Libya, and Sudan (More details are provided in the annexes on geographical names activities in 
four countries, respectively Jordan, Palestine, Egypt and Tunisia). 
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:المؤتمر العربى الخامس لالسماء الجغرافية:أوال   
  
 2010من عام ) مايو( أيار 29 – 26عقد في بيروت المؤتمر العربي الخامس لخبراء األسماء الجغرافية في فندق مونرو في الفترة الممتدة بين     

وقد إفتتح المؤتمر ممثل فخامة رئيس الجمهورية . دول العربّيةالى جميع ال بدعوة من جامعة الدول العربّية أرسلت من قبلها بالطرق الدبلوماسّية
العماد ميشال سليمان معالي وزير الدولة األستاذ عدنان السيد حسين بحضور ممثلي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب 

لنقابات وال سيما الهندسة والطوبوغرافيا، آما حضر أساتذة باحثون والوزراء والسفراء والملحقين العسكريين العرب واألجانب والمدراء العامين وا
وجامعيون من الجامعات الوطنية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية ومحافظون ورؤساء بلديات وإتحادات بلديات وضباط من الجيش والقوى 

 .األمنية األخرى في لبنان

  : المشارآون-1

راًً ممثلين عن خمس عشرة دولة أعضاء في الشعبة وفي جامعة الدول العربية وهم مصر ، السودان ، حضر المؤتمر إثنان وأربعين خبي 
بأإلضافة الى رئيس الشعبة وممثالن .لبنان،سوريا ، قطر،السعودية،الجزائر،المغرب، تونس ،ليبيا ، االمارات،الكويت،فلسطين ،عمان،االردن

صلح والسيد محمد الخطيب، وأساتذة مراقبون من لبنان والدول العربية، وطالب وباحثون ومهتمون لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن ال
) 2(مهندسين (بموضوع المؤتمر بصفة مراقبين وخمس شرآات تعمل في مجال المعلومات الجغرافية، ثالثة جامعات وثالث نقابات 

  .وبلغ عددهم أربعة وخمسين مراقبًا) وطوبوغرافيين

  لمؤتمر  محاور ا-2

  :خطة تطبيق نظام عربي موّحد: المحور األول 

حيث يعرض مندوبو الدول بإيجاز تام تشكيل الهيئة أوالهيئات :إنشاء هيئة وطنية لألسماء الجغرافية في آل بلد: الخطوة األولى •
  . المسؤولة عن معالجة موضوع األسماء الجغرافية

  .اء على صعيد آل بلدوضع قواعد موحدة لتوحيد األسم : الخطوة الثانية •
  .تنظيم جداول بأسماء األماآن العربية: الخطوة الثالثة •
بالمعاجم والخرائط واالطالس و آتابة االسماء على الفتات المدن والقرى والشوارع واألماآن :نشر االسماء: الخطوة الرابعة •

  .الجغرافية بصورة عامة

  :المحافظة على اإلرث الثقافي :المحور الثاني 

  ت المحلية التي أتت األسماء الجغرافية العربية منها       اللغا •
  في فلسطين و في األراضي المحتلة:  المحافظة على األسماء العربية من التحريف •
   اإلنكليزّية-الفرنسية : المحافظة على األسماء الجغرافية من الترجمة الى لغات أخرى •
  .             تبّين تأثير اللهجات المحلية على آتابة االسماءتنظيم جداول باللفظ الرسمي لألسم واللفظ المحّلي •
  تاثير اللغات االجنبية على تغيير االسماء وآتابتها •
  تاثير طبيعة األرض على االسماء  •
  المصدر التاريخي والمصدر الديني لالسماء الجغرافية  •
 األسماء الجعرافية آمؤشرات إقتصادّية •

  

  



  

   توصيات ونتائج -3

 :ةيالجغراف لألسماء الخامس العربي المؤتمر إنعقاد ةين قانو-1/5
 .األعضاء  أغلبية لحضور المؤتمر إنعقاد قرر قانونية •

 
 :العمل للجان ةيدور إجتماعات عقد 5/2-
ان وصيي • ل لج ل العم ى بالعم د عل ات عق نو إجتماع ا ةيس ث له ي للبح ام عيالمواض ف ة والمه ايف المنوط  ه

ة  صوصًا لجه صطلحات ديتوح خ ستخدمة ةيالعرب الم ي الم ماء ف اء ة،يالجغراف األس اجم وبن رائط المع  والخ
دة، دورات  الموح ة ال صاء  ة،ي بيالتدر وإقام ماء  وإح ة، يالدخ األس ام  قي وتطب ل ي  النظ د  العرب اً يتطب الموح  ق

 .األعضاء الدول عيجم في نًايأم
 

  .إلزالةوا فيوالتحر رييالتغ من ةيالعرب ةيالجغراف األسماء على المحافظة 5/3-
 

 :ةيالجغراف األسماء ديلتوح المستقلة ةيالوطن ئاتياله 5/4-
يي • ؤتمر وص دول الم ي ةيالعرب ال م الت شئ ل ى تن هيتار حت اتيه خ راع ةيوطن ئ ي اإلس شاء ف ةياله إن  ئ

 دولة لكل المناسبة ةيالجغراف األسماء ديبتوح الدائمة المتخصصة ةيالوطن
ا • دي آم ؤتمر ناش دول عيجم الم ب ةيالعرب ال ة طل شورة المعون ايف ةيالفن والم قي م ذا تعل ن الموضوع به  م

 .المتحدة لألمم التابع واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس ومن ذلك في تجربة لها ة التييالعرب الدول
 

 :ةيالجغراف لألسماء اناتيب قاعدة 5/5-
يي • ؤتمر وص دول الم ا ةيالعرب ال د ميتنظ وخبراءه ات قواع ماء معلوم  داعهايبإ و ةيالعرب ةيالجغراف لألس

ي اجم بلجنت ماء مع صاء وتوح ةيالجغراف األس رق ديواإلح ا ط شرها دًايتمه معالجته داعها يوإ ًايعرب لن
 .المجموعة هذه مؤتمرات اتيلتوص ذًايتنف للخبراء ةيالعالم المجموعة

•  
 :ةيالجغراف ءلألسما السادس العربي المؤتمر إقامة 56 /

يي • ؤتمر وص ة الم دول جامع دعوة ةّيالعرب ال دول ب ضاء ال ى األع ؤتمر إل ي الم سادس العرب ي ال  ف
 .2012 العام من األول النصف في مصروذلك

 
  والخاص باإلتفاق على نظام عربي موحد،VII/ -5/7 1998ورك يوي ن4 القرار ذيتنف  57 /

د • الع وبع ى االط ف عل دول موق ن ةيالعرب ال راء م دب الخب ن نيالمنت ا م ام قيتطب بخصوص قبله ي نظ  عرب
 :ليي بما وصيي 2007روتيب موحد

 .ومستمرًا نًايأم قًايتطب النظام هذا قيتطب بمتابعة ةيالعرب الدول عيجم :أوًال •
ة :ًايثان • دول جامع ذ ةيالعرب ال ة أخ دول موافق ى ةيالعرب ال ام عل ن النظ ساتها اللخ م صَّة مؤس شره المخت  ون

دول العرب ةيوتوص هيبتطب ةيال د ق ل عن ماء نق ى ةيالعرب ةيالجغراف األس رف إل الم ةينيالالت األح  وإع
 .طبِّق قد أعاله المذآور القرار بأنَّ المتحدة لألمم واإلجتماعي التابع اإلقتصادي المجلس

ًا • ض :ثالث شروع ريتح ن ةيتوص م ل م شعبة قب ي ةيالعرب ال ا ف ادم اجتماعه ي الق اهرة ف ام الق  2012 ع
 .لالمم المتحدة العاشر UNGEGN 2012 عام وركيوين في عقده المؤتمر المزمع في مهيوتقد

 
 :اإلنترنت شبكة على الشعبة موقع  58 /

 .org.adegn.www الموقع هذا إثراء في الفّعالة بالمساهمة العرب الخبراء وصيي •
 

 :ةيالجغراف األسماء ديتوح في المستخدمة المصطلحات ديبتوح المتعلق المسرد ليتعد إقتراح 59 /



يي • راء وص رب الخب س الع ع قيبالتن رة م ي ذوي الخب ال ف وم مج ل ةياللغو العل ى العم د عل سم ليتع  الق
 .بشأنه المناسب إلتخاذ القرار القادم المؤتمر في وعرضه المذآور المسرد من العربي

 :للشعبة دةيجد ئةيه إنتخاب   510 /
 :يلي لما وفقًا للشعبة اإلدارية الهيئة تشكيل •

 سًايرئ)             مصر(  آامل                      محمد أحمد المهندس -
 سيللرئ أوًال نائبًا )            تونس ( الشك            ريالبش محمد المهندس ديالعم -
 سيللرئ ًايثان            نائبًا )ةيالسعود(الشهراني          سعد محمد المساحة ريخب -
      محررًا )       األردن(الزقرطي                           ميإبراه ديالس -
 مقررًا)               قطر                     ( ميإبراه سىيع وسفي ديالس -
  . والرابع الثالث العربي المؤتمر في عليه آان ما على العمل فرق تشكيل إبقاء •
ستكمل أن • ة ت ل هيكلي ة آ ل فرق الل عم هرين خ رار ش ن بق ة م شعبة رئاس ي ال ى المبن راح عل اء إقت  رؤس

 .المشارآة العربية الوفود
 

 :واإلمتنان الشكر مشاعر عن ريالتعب 5/11-
هيالمؤتمر، إن شكر توج ى ليالجز بال ةمم ةياللبنان ةيالجمهور إل ة ثل اد سهايرئ بفخام ل شاليم العم ى مانيس  وإل

ا ذ  حكومته عبها ال ضافوا نيوش ؤتمر إست ي الم رة العرب ة للم ى الثالث والي عل ي الت ة روت،يب ف ة ولألمان ة العام  لجامع
دول  صي  ةي العرب ال ل الشخ ام نيلألم وللممث سف الع د  ريال رحمن عب صلح ال اني شيالج  ادةيولق ال  ةيريومد اللبن

شؤون  ة  ةي افالجغر ال ة  واللجن ة  المنظم رآن  دي العم برئاس اخوص  ال ذ  ب اخوص ال وا  نيب ذا  رع ؤتمر  ه شكر  الم  بال
ان ود والعرف ة للجه ي المبذول ب ف داد ليس دق اإلع اد قيال ؤتمر إلنعق ه الم ا.ونجاح دمي آم شارآون تق الص الم شكر بخ  ال
ان ى واإلمتن رآن ديالعم إل ارون ال ر م شعبة سيرئ شيخ ضاء اله ةيالعرب ال ا ةياإلدار ةئيوأع ذلوه لم ن ب د م  جه

  .الشعبة أعمال إنجاح ليسب في مخلص وتفاٍن
 

أعمال لجنة المصطلحات الجغرافية: ثانيا  
جارى العمل بمعجم مصطلحات الكترونى للمصطلحات الجغرافية العربية وتم حتى االن المشارآة من تونس واالردن وفلسطين  •

 .ومصروالسودان
 .ترونى للمصطلحات الجغرافية السعوديةتم بالسعودية انشاء معجم الك •
 .أعدت اللجنة تقريرا لمقترحات لتعديل مسرد المصطلحات الخاص بفريق خبراء االمم المتحدة المعنى باالسماء الجغرافية •

  
أعمال لجنة المعاجم الجغرافية وقواعد البيانات بالشعبة العربية:ثالثا  

 
  . نسمة100000ية وتم البدء ببيانات المدن  التى تزيد عن انشاء قاعدة بيانات االسماء الجغرافية العرب •
 نسمة لكل من 100000المشارآة بقاعدة بيانات  فريق خبراء االمم المتحدة المعنى باالسماء الجغرافية السماء المدن التى تزيد عن  •

  .االمارات العربية المتحدة وتونس ومصر واالردن وقطر والسودان
معلومات الجغرافية بادارة الفى المناقشات الخاصة بمبادرة االمم المتحدة ) مصر(ايمان عريبى /نائب رئيس اللجنة مهندسةشارآت  •

  /Global geospatial datat management " org.un.ggim://http "العالمية
عضو اللجنة فى  ) مصر(نهلة صديق /مع فريق الخبراء لوضع تصور مبدئى لما يجب ان تكون عليه هذه المبادرة آما شارآت مهندسة  

 والمنتدى العالمى للمعلومات 2011 مايو  11- 10االجتماع التحضيرى الثانى للجنة العالمية للمعلومات الجغرافية الذى عقد بنيورك 
  /org.geospatialworldforum.www://http 2011 يناير 21-18لهند فى الفترة من الجغرافية الذى عقد با

 فى االجتماع الخامس والثالثين أحمد آامل رئيس الشعبة/والمهندس) مصر(ايمان عريبى /آما شارآت ايضا نائب رئيس اللجنة مهندسة •
امعة الدول العربية بورقة عمل عن إدارة المعلومات الجغرافية العربية وتم فيه شرح اهمية توحيد االسماء الجغرافية للجنة االحصاء لج

العربية آمعيار قياسى اساسى فى نظم المعلومات الجغرافية ونتج عن االجتماع توصيات منها ان تلتزم االجهزة االحصائية العربية 
 . مات الجغرافيةبالمعايير القياسية لنظم المعلو

  
أعمال لجنة أنظمة الرومنة بالشعبة العربية:رابعا  



 لكل من االردن وتونس وفلسطين 2007استيفاء استبيان عن انظمة الرومنة المطبقة فى الدول العربية والموقف من تطبيقها لنظام رومنة  •
 .ومصر

 
أعمال لجنة النطق باالسماء الجغرافية بالشعبة العربية:خامسا  

 
 . نسمة لكل من مصر وتونس100000سجيل الملفات الصوتية لنطق اسماء المدن التى تزيد عن تم ت •
تقوم اللجنة باعداد تقرير مجمع عن اثر اللهجات المحلية بالعالم العربى على نطق وآتابة االسماء الجغرافية وقد شارآت به حتى االن آل  •

 .من تونس ومصر واالردن والسودان 
 

 :ة االسماء الدخيلة بفريق الخبراءأعمال لجن: سادسا
  

 بورقة عمل مقدمة من 2010قامت مصر بالمشارآة فى االجتماع العاشر للجنة االسماء الدخيلة لفريق الخبراء الذى عقد بالنمسا فى ابريل  •
 ".تطبيقات االسماء الدخيلة فى مصر"مصر بعنوان 

•   
فريق الأعمال لجنة أسماء الدول ب:سابعا  

 
مشارآة مع لجنة أسماء الدول التابعة لفريق خبراء االمم المتحدة المعنى فى االسماء الجغرافية فى تصحيح اسماء الدول قامت مصر بال •

  .العربية ورومنتها
 

  ملخص البرز االنجازات فى الدول العربية فى مجال االسماء الجغرافية:ثامنا 
 

  االردن-1
 

الوطنية لألسماء الجغرافية والعديد من الوزارات والمؤسسات المعنية باألسماء الجغرافية في األردن قام المرآز الجغرافي الملكي األردني واللجنة 
  : بالعديد من األعمال المتعلقة باألسماء الجغرافية ، ومن أهمها 

  : فهرس المواقع األردنية -أ
  
هرس المواقع األردنية  تم ترتيبه وتبويبه وفق اللوحات وآذلك لغايات وضع مرجعية لكافة المواقع في المملكة األردنية الهاشمية ، تم إنجاز ف •

وفق الحروف الهجائية ، لكل المدن والقرى والتجمعات السكانية والخرب واألودية والعيون والجبال والتالل والسهول والمناطق ، مع ذآر 
توضيحية  أخرى للموقع ، ويضم هذا الفهرس أآثر ، ومالحظات )JTM( اإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات حسب تربيع فلسطين وتربيع 

تم  .   Accessوفق برمجية   )  CD( من عشرة آالف ُمسّمى  ، ولغايات تسهيل التعامل مع هذا الفهرس تم إعداده على قرص مدمج 
  .العربية لتعميم الفائدة   توزيعه وتعميمه داخل األردن على جميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة آما تم توزيعه على معظم الدول 

  : آتاب المراآز العمرانية -ب
  
يغطي هذا الكتاب المراآز العمرانية في المملكة األردنية الهاشمية وفق التقسيمات اإلدارية للمملكة األردنية الهاشمية ، ويضم التوثيق لكل  •

ومتوسط ارتفاع التجمع العمراني عن مستوى سطح )  JTM(تجمع  عمراني معلومات عن اإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات وفق تربيع 
البحر ، واالسم باللغة العربية والنقل بالحروف الرومانية  مرتبًا حسب الحروف الهجائية العربية  وضمن التقسيم اإلداري ،  ويشمل الكتاب 

  .أيضًا خرائط للتقسيمات اإلدارية وتظهر في تلك الخرائط مواقع المراآز العمرانية 

  ) :نسخة بالعربية ونسخة باإلنجليزية (  أطلس األردن والعالم -ج

 م ، ويتضمن األطلس خرائط ومعلومات عن األردن والبلدان 2006أنتج  المرآز الجغرافي الملكي األردني أطلس األردن والعالم عام  •
 صفحة عن الدول 33فحة عن األردن ،  صA3  : 14 صفحة من القطع 128العربية والعالم والقارات والمحيطات ، ويحوي األطلس 

 6 صفحة معلومات وجداول ، 12 صفحة عن العالم ، 20 صفحة عن القارات ، 23 صفحات عن المحيطات ، 3العربية والعالم ، 
النظام العربي وفق ) النسخة اإلنجليزية ( ومن الجدير بالذآر أّنه تم استخدام أسلوب الرومنة  لألسماء الواردة .صفحات أعالم دول العالم 

 .الموحد للرومنة   



  

  :الخرائط والمخططات والمطبوعات-د

تم إنجاز العديد من الخرائط ذات المقاييس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة  وألغراض مختلفة ، وتحوي هذه الخرائط قاعدة للبيانات  •

، وتعتبر هذه الخرائط ) ثنائية الكتابة ( ها في الحروف الرومانية لألسماء، آما أن البعض منها يحمل األسماء باللغة العربية وما يقابل

  . مرجعا مهما وقاعدة بيانات لألسماء الجغرافية في المملكة

  :معجم البلدان -هـ

تبني المرآز الجغرافي  •
) معجم محافظة البلقاء ( نه الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مشروع معجم البلدان األردنية حيث صدر الجزء األول م

 ) .معجم محافظة جرش(  والجزء الثاني  
  

  : االسماء الجغرافية في فلسطين وعبرنتها -و
اهتم األردن ومنذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية وباألسماء الفلسطينية فأصدر فهرسًا للمستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين وآذلك أطلسًا  •

  .للقضية الفلسطينية

  :لمخططات اإلرشادية لمدينة عّمان الكبرى ا-س

مناطق ، شوارع بأنواعها ، ( وهي عبارة عن مخططات إرشادية لمناطق أمانة عمان الكبرى موضحا فيها أسماء المعالم في المدينة  •
  ) .الخ ...دواوير ، حدائق 

  :الدورات التدريبية -ح

زارات والدوائر والمؤسسات ذات العالقة على مستوى األردن ، وبلغ عدد تم عقد العديد من الدورات لقطاعات مختلفة من موظفي الو •
  ). 2010(  متدرب من وزارة الشؤون البلدية  في هذا العام 70المتدربين حوالي 

   
  :مشروع عنونة األردن -ط
  

نجزت بعض المدن األردنية تسمية يهدف برنامج عنونة األردن إلى تطوير وتفعيل أنظمة التسمية والترقيم على مستوى األردن ، ، وقد أ •
 . في خطوة نحو استكمال بقية المدن وبالتدريج ) عّمان ، الزرقاء ، الفحيص ، العقبة ( وترقيم  مناطقها  

  

  :لجنة لتسمية الجسور في األردن -ى
  

 .سرًا  في المملكة  لتسمية الجسور الموجودة في األردن والبالغ عددها حوالي  أربعمائة وخمسين جتم تشكيل لجنة وطنية  •
 

  : إنجازات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية -ك

َتعقد اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية اجتماعُا واحدًا على األقل شهرياً  لمناقشة  ما يتعلق باألسماء الجغرافية ، ومن أبرز ما تم مناقشته  •
المخططات الكدسترائية التي تعود لدائرة األراضي والمساحة بما يتفق في السنتين األخيرتين ؛ إعادة تسمية بعض األحواض الخاصة ب

واُألسس المعتمدة لدى اللجنة ونظام الرومنة ، مناقشة عدد آبير من أوراق العمل المقدمة من أعضاء اللجنة بما ُيثري موضوع  األسماء 
  موضوعًا  ، إحداث نافذة  خاصة باللجنة 23زيد  عن الجغرافية حيث زاد عدد هذه المواضيع التي تمت مناقشتها منذ عامين ما  ي

  jo.gov.rjgc.wwwالوطنية لألسماء الجغرافية على اإلنترنت وذلك ضمن موقع المرآز الجغرافي الملكي األردني اإلليكتروني 
الوزارات والدوائر الحكومية في موضوع األسماء الجغرافية ورومنتها ، وبدأت آما ُتعتبر اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مرجعًا لباقي  •

باالستخدام الفعلي لنظام الرومنة في مطبوعاتها آوزارة الشؤون ) إضافة للمرآز الجغرافي الملكي األردني ( العديد من تلك المؤسسات 



صة ودائرة اآلثار العامة ودائرة األحوال المدنية فيما يخص آتابة البلدية وأمانة عَمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا
 . األسماء باألحرف الالتينية 

 
   فلسطين-2
  
 : تشكيل اللجنة الوطنية لالسماء الجغرافية بفلسطين -أ

ة في فلسطين وهو القرار رقم  قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافي2010   آب 29اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 : وتضمن القرار تشكيلة اللجنة التي تضم ) 2010/1607/و.م.ع.أ(

  )سناء بيراوي(رئيسًا للجنة / ممّثل عن وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية  •
  نائبًا للرئيس/ ممّثل عن وزارة النقل والمواصالت  •
 ممّثل عن سلطة األراضي  •
 ممّثل عن وزارة الحكم المحلي  •
 ممّثل عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية  •
 وزارة السياحة واآلثار  •
 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني •
 .ثالثة أعضاء ممّثلين على الجامعات الفلسطينية •
 .عضوين ممثلين عن القطاع الخاص أو المؤسسات األهلية الناشطة في هذا المجال •
   ات الخاصة باألسماء الجغرافيةاللجنة باالجتماع شهريا لمناقشة المستجد تقوم •

 
 :قواعد البيانات الخاصة باالسماء الجغرافية -ب

هناك اسماء آثيرة موثقة باآثر من مؤسسة نقوم على جمعها ومراجعتها (جارى العمل فى بناء قاعدة بيانات لالسماء الجغرافية الفلسطينية  •
 )وتدقيقها

 . العمل عليها لتوثيق وحفظ وآتابة األسماء الجغرافية الفلسطينيةخالل الفترة الماضية تم حصر المصادر التي سيتم •
 :فى مجال التدريب -ج

 ) .2007(بصدد التحضير لعمل دورة تدريبية لثالث او اربعة من اعضاء اللجنة على آيفية التعامل مع نظام الرومنة  •

  :غرافيةالمشارآة فى أعمال لجنة المصطلحات بالشعبة العربية لخبراء االسماء الج-د

 .رئيس الشعبة /تم ارسال قائمة بالمصطلحات المستخدمة بفلسطين ومعناها  الى السيد •
 :  المشارآة فى اعمال لجنة المعاجم الجغرافية بالشعبة العربية -هـ

 . نسمة10000تم ارسال قائمة باسماء المدن التي تزيد عن  •
 : المؤتمرات التى شارآت بها فلسطين -و

 ..2010مؤتمر الخامس لالسماء الجغرافية الذى عقد بلبنان فىمايو شارآت فلسطين بال •

   جمهورية مصر العربية-3

  المشارآة فى المؤتمرات و الدورات و االجتماعات الخاصة بفريق الخبراء-أ

دة           • م المتح راء األم ى     المشارآة فى الدورة الخامسة و العشرين لفريق خب ى باالسماء الجغرافى بنيروب ا  –المعن ايو  12-5آيني ك  2009 م  وذل

ة      " ورقة عمل  آما تم االشتراك بمقال بعنوان        2بعدد   " تحديات الحاضر و أمال المستقبل نحو توحيد األسماء الجغرافية لجمهورية مصر العربي

ى يجب       و فيه    تم ذآر للعقبات و التحديات فى جمع و توحيد األسماء الجغرافية  ل                  جمهورية مصر العربية و عرض إقتراحتنا لإلجراءات الت

ال أو شعر              ة ألحسن مق دول االفريقي ين ال دورة  ب ى هامش ال ة عل إتخاذها  لتذليل هذه  العقبات مستقبال وقد فاز هذا المقال فى المسابقة المقام

 .حول األسماء الجغرافية



 و ذلك  بعنوان الممارسات و المبادىء التوجيهية 2010 ابريل 30-25ا االشتراك بورقة بحثية فى االجتماع  العاشر بالنمس •

لالسماء الدخيلة  فى مصر تناقش أسباب تواجد االسماء الدخيلة بمصر و االسماء العربية الدخيلة السماء االماآن االجنبية و بعض التطبيقات 

  .العملية  و الممارسات التى  اتخذت بشأنها

فى المؤتمر " مبادرة الشبكة الجغرافية العربية "و" مصادر االسماء الجغرافية المصرية " ين بعنوان المشارآة بورقتين بحثيت •

  2010مايو-العربى الخامس لالسماء الجغرافية ببيروت لبنان

  

   الترويج ألنشطة فريق الخبراء و الشعبة العربية -ب

   ترونية للجهات الحكومية المصرية  وبالجرائد الرسميةاضافة موقع الفريق والشعبة العربية آرابط فى المواقع االليك •

وان     • ة بعن ة بحثي ة بورق دول العربي ة ال ة لالحصاء بجامع ة الدائم ة الفني ون للجن امس والثالث اع الخ ى االجتم شارآة ف ات " الم ل المعلوم تكام

ة ة العربي ة " الجغرافي ات الجغرافي ل االساسى للمعلوم شاء الهيك ة ان ه اهمي م شرح في د ت زة  وق ى االجه ة ف ماء الجغرافي د االس ة وتوحي  العربي

زة                                    زم االجه ة ان تلت ق باهمي ؤتمر توصية تتعل د صدر عن الم ة وق ة العربي شبكة الجغرافي شاء ال ادرة ان االحصائية العربية آما تم عرض لمب

 .االحصائية بالدول العربية بالمعايير القياسية الخاصة بالبيانات الجغرفية

  مال اللجان الفنية  المختلفة لفريق الخبراء و الشعبة العربية  المشارآة فى اع-ج
 
 المشارآة بالنشرات المعلوماتية لفريق الخبراء -د

          للفريق  بعنوان اخبار من مصر و يتضمن ما تم احرازه من دعم النشطة الفريق37االشتراك بمقال فى  النشرة نصف سنوية رقم  •
htm.bulletins_info_ungegn/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http        

تم وقد تم موافاة فريق الخبراء  بتقرير بخصوص االجراءات و القوانين و الجهات المسئولة عن االسماء الجغرافية الرسمية بمصر  •
  لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية38نشره      بالنشرة المعلوماتية  رقم 

htm .bulletins_info_ungegn/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http .  
 . للفريق39موافاة فريق الخبراء بتقرير عن المؤتمر العربى الخامس لالسماء الجغرافية وتم نشره فى النشرة االعالمية رقم  •

   االشتراك بقاعدة بيانات العالم لالسماء الجغرافية-هـ

 باسماء المدن UNGEGN World Geonames Databaseاالشتراك بقاعدة بيانات االسماء الجغرافية للعالم  •

 . نسمة 100000المصرية التى يزيد عدد   سكانها عن 

 

geonames/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http  

  



  :سماء االماآن المصرية  ألالمعجم الجغرافى -و

من مطبوعات الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و االحصاء دليل التقسيم االدارى الذى يحتوى على االسماء الرسمية للوحدات االدارية للدولة  •

و ايضا دليل العزب والقرى الذى يحتوى على اسماء العزب و القرى لكل ) قرى/شياخات/مدن,قسام أ/مراآز ,محافظات (بمستوياتها الثالثة 

  .محافظة 

جارى العمل فى تجهيز دليل بالالتينى للوحدات االدارية لجمهورية مصر العربية بمستوياتها المختلفة باستخدام النظام المعتمد من  •

النتهاء منه سيتم نشره بموقع الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء لكى يتم استخدامه   وعند ا1972األمم المتحدة  للرومنة بيروت 

آمرجع أساسى موحد لجميع الهيئات واالشخاص من جميع القطاعات الحكومية و الخاصة و البحثية و دور النشر ووسائل االعالم و الصحف 

  .   سيتم تحديثه سنويا بما يستجد من تغيرات فى الوحدات اإلدارية أو نظام الرومنة العربى عند آتابة االسماء  الجغرافية المصرية  بالالتينية و 

 نسمة 100000تم تجهيز نموزج لمعجم جغرافى ناطق لألسماء الجغرافية المصرية يضم حاليا اسماء المدن الكبرى التى تزيد عن  •

 و ملف صوتى بنطق االسم باللغة العربية الفصحى وباللهجة المحلية آما يشتمل  آبداية و يشمل االسم باللغة العربية الفصحى و االسم المرومن

 .على صورة للمكان و موقع اليكترونى له  
 ونست-4

 : التعريف بالمؤسسة-أ

 المرآز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد: االسم •
  سسة عمومية ال تكتسي صبغة إداريةمؤ:    الصبغـة القانـونيـة •
  .وزارة الدفــاع الوطنـي :  وزارة اإلشــــراف •
 ماي 11 المؤرخ في 2009 لسنة 24 المنقح بالقانون عدد 1988 جويلية 11 المؤرخ في 1988 لسنة 83  بمقتضى القانون عدد :االحداث •

2009  
 الستشعار عن بعد مدير عاميشرف على تسيير المرآز الوطني لرسم الخرائط وا: التسييــــر •

 : االنجازات-ب

المرآز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد بانجازات مختلفة في مجال قامت المصالح الجغرافية والهيدروغرافية للجيش سابقا و
 :األسماء الجغرافية أبرزها

   ،2000األطلس التونسي، وزارة الدفاع الوطني جوان  •
   ،2001ة العسكرية المستعملة من طرف المصالح الجغرافية والهيدروغرافية بالجيش بالعربية والفرنسية، دليل المصطلحات الجغرافي •
في ( مع إحداثيات آل اسم 72الفرنسي وبيروت :  بنظامي الكتابة1/200.000قاعدة أسماء جغرافية تغطي آامل التراب التونسي بمقياس  •

   ،2002، )نطاق التعاون العسكري
   ،2009الحروف آليا من العربية إلى الالتينية حسب النظام العربي الموحد  للرومنة ، منظومة لنقل  •
  ،) بصدد االنجاز (1/50.000قاعدة أسماء جغرافية رقمية تغطي التراب التونسي بمقياس  •
  ء ،بالتعاون مع األآاديمية الدولية لعلوم الفضاء يتم اآلن إعداد  دليل  المصطلحات الجغرافية وعلوم الفضا •
 ).بصدد الدرس(بعث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية  •

  : النشاطات-ج

  : التاليةشارك المرآز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد، ممثال لتونس، في التظاهرات المتعلقة باألسماء الجغرافية •
  ،)يم ورقة علميةتقد( طرابلس ليبيا 2004 ديسمبر 20 -18: المؤتمر العربي األول للمسميات الجغرافية •
  فيانا،  2006 أفريل  4 -مارس28:الدورة الرابعة والعشرون لفريق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافية •



 لدول شمال إفريقيا والمنظمة اإلفريقية لالستشعار عن بعد نظمها المرآز الجهوي: الدورة التكوينية لخبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافية •
  .  تونس2007  أفريل 6-2: بدعم من المرآز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعدستشعار عن بعدالللخرائط وا

تقديم ورقة (  نيويورك 2007 أوت 30 –21: العشرون والمؤتمر التاسع لفريق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافية وثالثةالالدورة  •
  ،)علمية

  ،)تقديم ورقة علمية( لبنان - بيروت2008 جوان 21-16:رافيةالمؤتمر العربي الرابع للمسميات الجغ •
 ،)تقديم ورقة علمية( آينيا  -      نيروبي2009 ماي  12 -5: الدورة الخامسة والعشرون لفريق خبراء األمم المتحدة لألسماء الجغرافية •
  ،)ين علميتينتقديم ورقت( لبنان - بيروت2010ماي : المؤتمر العربي  الخامس للمسميات الجغرافية •
 : بورقة قدمتها المهندسة نعيمة فريحة عنوانهاUNGEGN toponymy contest-Africa 2011المشارآة في مسابقة  •

«the legendary story of the founding of Carthage-Byrsa) باللغتين األنكليزية والفرنسية( 

  .2009وزارة الداخلية :  التابعة لبلدية تونسالمشارآة في أشغال اللجنة الفنية لتسمية وترجمة أسماء األنهج •

  :المشارآة فى أعمال لجنة المصطلحات -     د

  .تجهيز تقرير عن الملحوظات على مسرد المصطلحات الخاص بفريق خبراء األمم المتحدة  •
تواصل للبحث عن المزيد منها مع لى الخرائط وأمثلة المدن وغيرها، ومازال العمل م عتم تجهيز تقرير للمصطلحات الجغرافية المستعملة  •

  .ضبط المعاني 

  :المشارآة فى أعمال لجنة المعاجم الجغرافية-هـ

  تم ارسال  قائمة من  المدن التونسية  بنظامي الرومنة ، •

  :المشارآة فى أعمال لجنة أنظمة الرومنة -و

  .رئيس الشعبةتم استيفاء االستبيان المرفق عن أنظمة الرومنة المتبعة فى تونس وارساله الى  •

  : المشارآة فى أعمال لجنة النطق-  ز

وآتابتها  تأثير اللهجات المحلية واللغات األجنبية على تغيير األسماء" تم المشارآة فى المؤتمر الخامس للشعبة العربية  بورقة عمل عنوانها •
ى تغيير األسماء الجغرافية وتحريف الحروف تبين  أثر اللهجات المحلية ف" على الخرائط و على الفتات المدن و القرى و الشوارع

  .UNGEGN Bulletin ل 39وقد تم ترجمتها إلى االنكليزية  ونشرت بالعدد .العربية 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn_info_bulletins.htm    

      
  نسمة100000 المدن التى تزيد عن تم تجهيز ملفات صوتية لنطق أسماء •

 

   المشارآة بقاعدة بيانات العالم لألسماء الجغرافية-ح

 بتحيين قائمة أسماء المدن UNGEGN World Geonames Databaseشارآت تونس بقاعدة بيانات األسماء الجغرافية للعالم  •
   نسمة100000عن التونسية التى يزيد عدد   سكانها 

  : منتجات تونس من معاجم االسماء الجغرافية -ط

 ادارة الطيب بكوش وصالح  الماجري )  : اللقاءات اللغوية لبلدان المتوسط(األطلس اللساني التونسي  •
   ،2001دليل المصطلحات الجغرافية العسكرية باللغتين العربية والفرنسية،  •
 .م الفضاء بالتعاون مع األآاديمية الدولية لعلوم الفضاء إعداد دليل المصطلحات الجغرافية وعلو •

  



    السعودية-5

 انجازات الهيئـة العـــامة للمســـاحة في العناية بأسماء األماآن في المملـكة

.خدامها ضبط أسماء األماآن في المملكة وتحقيقها   ميدانيًا وتوثيقها وحفظها بطريقة آلية ليسهل تحديثها والرجوع إليها واست -أ  

 معالجة مشكالت التهجي والنطق ونبذ األسماء الدخيلة والغير الئقة ألسماء المعالم الجغرافية وفق معايير دولية تمكن من معالجة -ب
. هذه األسماء وآتابتها بشكل صحيح حسب لفظها ونقلها الى الالتينية   

. لمملكة  التأصيل التاريخي والحضاري واللغوي لألسماء الجغرافية في ا- ج  

 د- تصنيف الظواهر الطبوغرافية الى: 

 )الخ..عرق , جبل (ظواهر تضاريسية  •
 )روضة, وادي, بئر(وظواهر مائية  •
 )مصفاة, طريق, مطار(وظواهر اصطناعية •
 .مرآزوتوابع,محافظة, منطقة , مناطق سكنية إمارة  •
 ) فشت , بندر, شرم , بحر ( معالم بحرية  •

.ى علومات لألسماء الجغرافية لتفي بمتطلبات الهيئة وتلبي احتياجات الجهات الحكومية األخرهـ تطوير وبناء قاعدة الم    

  بناء قاعدة بيانات شاملة لكل منطقة ادارية بالمملكة •
 .جمع البيانات الجغرافية المكانية والوصفية الالزمة لتنفيذ المشروع والعمل على تصنيفها وارشفتها •
 .ى الحاسب اآللي والعمل على تحديثها باستمرار ادخال البيانات الجغرافية ال •
 بناء قواعد بيانات ونظم معلومات جغرافية تحقق متطلبات المستخدم  •
 : إمكانية البحث في قاعدة البيانات بواسطة •

 اســـم المعلم  -

 .رمز المعلم  -

 .احداثيات المعلم او المنطقة  -

 .نــــوع المعلم  -

 . رقـــــم الخارطة  -

  .  عن أي معلم واظهار موقعه على الخارطة مع بعض المعلومات عن المكان واسم المكان امكانية البحث -

Transliterationعملية النقل الحرفي    -و

  .أبجدية ما بحروف أبجدية أخرى وذلك حرفَا بحرف ) حروف أو إشارات(وتعرف على انها عملية تمثيل رموز  •
 .  يقابلها من أحرف التينية وفق نظام محدد يعرف بـنظام بيروت المعدل تتم عملية النقل الحرفي للحروف العربية الى ما •
قامت االدارة العامة للمساحة العسكرية ببناء برنامج للنقل الحرفي وفق نظام بيروت المعدل مع خصوصية محلية في تفصيح ما  •

 .  يستعجم من أحرف 
المتحدة والشعبة العربية الذين عملوا مؤخرًا على تكوين ما المملكة العربية السعودية عضو فاعل ومشارك ضمن خبراء االمم  •

 .يسمى النظام العربي الموحد للنقل الحرفي ويسعون إلقراره

  

 



   المعجم الجغرافي المصور-     ز

  .لغرض التعريف بالمصطلحات الجغرافية •
 . لغرض تصنيف الظواهر التضاريسية •
 .لغرض السرد التاريخي الجغرافي للمكان واسمه •
ت الحاجة الى ضرورة التعريف ببعض المصطلحات الجغرافية المحلية لغرابتها للوهلة االولى لسماعها والعطاء الفرصة للدارسين دع •

وللباحثين والمهتمين على اختالف ميولهم على التعرف على الظاهرة الجغرافية مصورة مع شرح موجز للتعريف بها مما يساعد بشكل 
 .ر وادخالها للحاسب بمواصفات محددة تساعد آثيرًا على التعرف عليها طبقًا لموقعها في التصنيفآبير على تصنيف هذه الظواه

 .    تقوم االدارة حاليًا بعمل هذا المعجم وتصميم برنامج خاص به •

  ليبيا -6

  الجغرافية المسميات مشروع -أ

 للدراسة الكافي الجهد فأعطته الجغرافية المسميات بمشروع آبيرًا  اهتمامًا بليبيا المساحة مصلحة أبدت الجغرافية األسماء أهمية منطلق من •
 الدعم حيث من آبير المشروع حجم فإن الشاسعة ليبيا لمساحة ونظرًا الصعاب وتدليل المشروع من المرجوة األهداف إلنجاز والتخطيط
 ومتابعة وتوحيدها الجغرافية األسماء لمداخل ضبط دإعدا بهدف المشروع هذا انجاز عاتقها على المصلحة فأخذت والزمني والفني المادي

 ضرورة تستلزم التي التغيرات من وغيرها المحلية اللهجات في التطور جانب الى جديدة إدارية تقسيمات استحداث على الناتجة التغيرات
 على وحفاظا الوطنية البحوث و األطالس و طالخرائ أعداد في بياناتها لدقة منها االستفادة يتم معلومات منظومة أنشاء يتم لكي المتابعة
 المسميات استهدفت األولى المرحلة وآانت 2007 عام  المشروع هذا وانطلق . وغيرها التاريخية وحضاراتها وثقافتها ليبيا تراث

 الجنوبي للنصف لجغرافيةا األسماء تستهدف الثانية والمرحلة شرقا أمساعد وحتى غربا أجدير رأس من لليبيا الشمالي للساحل الجغرافية
  .ليبيا من

   السودان-7

  .المشارآة فى المؤتمر الخامس للشعبة العربية لخبراء االسماء الجغرافية -أ

  .المشارآة فى اعمال لجنة المصطلحات بالشعبة العربية-ب

  .ومعانيها اللجنة الى السودان فى المستخدمة الجغرافية المصطلحات ارسال تم •

  .ال لجنة المعاجم الجغرافية بالشعبة العربيةالمشارآة فى اعم-ج

  .اللجنة الى نسمة 100000 على تزيد التى المدن باسماء قائمة ارسال تم •

  المشارآة فى أعمال لجنة النطق بالشعبة العربية-د

  .اللجنة الى بالسودان اللهجات اختالف عن بحث ارسال تم •

 شكر وتقدير

  :ن ساهم فى إعداد هذا التقرير يسعدنى ان اتقدم بالشكر والتقدير لكل م

 )لبنان(مارون خريش رئيس الشعبة العربية السابق                     /السيد العميد الرآن  •
  )تونس(محمد بشير الشك نائب رئيس الشعبة                          /السيد العميد المهندس •
  )تونس( العربية             نعيمة فريحة رئيس لجنة المصطلحات بالشعبة/السيدة المهندسة •
  )االردن(أحمد الجابر     عضو لجنة المصطلحات بالشعبة العربية                     /السيد  •



  )االردن(ابراهيم الزقرطى رئيس لجنة النطق بالشعبة العربية ومحرر الشعبة               /السيد  •
  )فلسطين (لسطين                             سناء بيراوى رئيس لجنة االسماء الجغرافية بف/السيدة  •
 )السودان (بالسودان سهام صالح الدين االمين العام للجنة االسماء الجغرافية /السيده المهندسة   •
 )مصر       (            ايمان عريبى نائب رئيس لجنة المعاجم الجغرافية     /السيدة المهندسة •
 )السعودية(ة                                                        محمد الشهرانى مقرر الشعب/السيد  •
 )ليبيا(على قليدان رئيس مصلحة المساحة                                       /الدآتور المهندس •
 )العربية المتحدةاالمارات (سيف القايدى رئيس لجنة المعاجم الجغرافية                                 /السيد الدآتور •

ملحقات: اسعا ت  
 

   )2010-2009خالل الفترة من ( انجازات المملكة األردنية الهاشمية في مجال األسماء الجغرافية ) 1(     ملحق

  )2010-2009 خالل الفترة من( انجازات فلسطين  في مجال األسماء الجغرافية ) 2(     ملحق 

  )2010-2009خالل الفترة من ( في مجال األسماء الجغرافية انجازات جمهورية مصر العربية ) 3(     ملحق 

   )2010-2009خالل الفترة من ( انجازات الجمهورية التونسية في مجال األسماء الجغرافية )4(     ملحق 

 :مراجع

  عداد هذا التقرير باالستعانه باالتىتم ا

المقدمة الى المؤتمر الخامس للشعبة العربية الذى عقد ببيروت لبنان فى فى مجال االسماء الجغرافية الدول العربية  تقارير انشطة -1
  . لكل من السعودية وليبيا وتونس2010ايو  م29 الى 26الفترة من

تقارير انشطة الدول العربية فى مجال االسماء الجغرافية  قدمت بعد المؤتمر الخامس للشعبة العربية لكل من االردن وتونس ومصر -2
  .وفلسطين والسودان

  .لجغرافيةالتقرير النهائى ونتائج وتوصيات المؤتمر الخامس للشعبة العربية لخبراء االسماء ا-3

  

  
































