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 السلطـــة الوطنيـة الفلسطينيــة
Palestinian National Authority 

 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
Ministry of Planning and Administrative Development 

 
Spatial Planning Unit                             

 وحدة التخطيط املكاني

 
 

اريخ     ) 63( في جلسته األسبوعية رقم      استنادًا لقرار مجلس الوزراء الصادر     د بت ة لألسماء           23/08/2010المنعق ة الوطني شكيل اللجن  والقاضي بت

د    ة وتوحي ق األسماء الجغرافي سطين وتوثي اريخ فل راث وت ة ت سطينية وحماي ة الفل ى الهوي اظ عل ى الحف ذي يهدف إل سطين وال ي فل ة ف الجغرافي

جميع الوزارات والمؤسسات وتوحيد آتابة األسماء الجغرافية والمحافظة على المسميات العربية في      مرجعية آل ما يتعلق باألسماء الجغرافية في        

:فلسطين إلنشاء قاعدة بيانات خاصة بذلك، فقد تم تشكيل لجنة لإلشراف على المشروع تضم في عضويتها آًال من  

 )رئيسًا(وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية  -

 ائبا للرئيسن/ وزارة النقل والمواصالت  -

 وزارة الحكم المحلي -

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية -

 سلطة األراضي -

 وزارة السياحة واآلثار -

 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني -

 ثالثة أعضاء ممثلين عن الجامعات الفلسطينية -

 عضوين عن القطاع الخاص أو المؤسسات األهلية الناشطة في هذا المجال  -

10/5/2012يخ ما تم انجازه حتى تار  

 تم وضع واجبات ومهام اللجنة 

 مراحل العمل في عملية التوثيق)برنامج (تم وضع  

  تم االطالع على طبيعة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات حول موضوع األسماء الجغرافية وتم حصر مصادر
 10.000 و20.000 و 100.000خرائط بريطانية مقياس رسم (المعلومات الرئيسية لألسماء الجغرافية 

  اسم لدى وزارة التخطيط باللغة االنجليزية والعربية المشكلة5000تم االنتهاء من إدخال . 
  اسم من وزارة السياحة بمواقع جغرافية دقيقة5000تم الحصول على ملف يحتوي على أآثر من  
 ع غزةاالنتهاء من مقارنة األسماء الجغرافية لملف السياحة والتخطيط للضفة الغربية وقطا 
  تم حصر جميع األسماء المختلفة ما بين ملف وزارة التخطيط ووزارة السياحة للضفة الغربية وقطاع غزة 
  نسمة للشعبة العربية لألسماء الجغرافية100000تم إرسال ملف خاص بالمدن الفلسطينية التي تزيد عن  
 لجغرافية الفلسطينية للشعبة العربية لألسماء الجغرافية تم إرسال ملف خاص بالمصطلحات ا. 
  ،تم االنتهاء من آتابة وتوثيق األسماء الجغرافية في محافظة جنين، طولكرم، نابلس، قلقيلية، طوباس، اريحا

المتبع  GAZETTEER  حسب نظام ال 1:20000 و100:000سلفيت باللغة االنجليزية والعربية  من خرائط 
 .البريطانية في مسح فلسطينفي الخرائط 
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  1:10000تم االنتهاء من حوسبة محافظة القدس خرائط مقياس رسم 
  إلى أسمائها بتغيير اإلسرائيليةتم تحديد المواقع الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية التي قامت السلطات 

 .إسرائيلية أسماء

 آمال عبد الفتاح عضو اللجنة ممثال عن جامعة بيرزيت.  دالبدء في تدقيق األسماء باللغة العربية من قبل الخبير 

  تم االنتهاء من استدراج عرض لتدريب فريق من سلطة األراضي على نظم المعلومات الجغرافية في منتصف شهر
 1:10ِ000حزيران لإلسراع في عملية حوسبة خرائط األحواض الطبيعية مقياس رسم 

 طالعهم على تم انجازه من عمل خالل الفترة السابقة واخذ المقترحاتتم عقد خمس اجتماعات ألعضاء اللجنة ال 
 

:الخطوات القادمة  
 الجغرافية في محافظة جنين سيتم مراسلة وزارة الحكم المحلي إلرسال األسماء األسماءبعد االنتهاء من تدقيق  -

ها وإذا هناك تغير في االسم أو الجغرافية للتجمعات الفلسطينية في محافظة جنين للتأآد من هذه المواقع وأسمائ
 .إضافة أسماء جديدة حيث تم اخذ محافظة جنين آعينة لعملية التوثيق ليتم بعد ذلك تعميم التجربة

 استكمال العمل في آتابة وثوثيق  األسماء الجغرافية في باقي محافظات الضفة وقطاع غزة -
 األسماءطالع على نظام الرومنة الخاص بكتابة   لعمل زيارة لالاألردنيسيتم التنسيق مع المرآز الجغرافي  -

 لألسماءالجغرافية والمتفق علية من قبل جامعة الدول العربية والشعبة العربية الستخدامه في آتابة األسماء 
 . فلسطين للكادر بهذا الخصوصأو األردنالجغرافية وعمل تدريب في 

 

  

 

    

 

 


