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نبذة عن الشعبة العربيـة

أهـــداف الشعبــــــــة
مهـــــام الشعبـــــــــة
تـأليــف الشعبـــــــة
الهيئات اإلدارية للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية منذ التأسيس لغاية األن
المؤتمرات واإلجتماعات والملتقيات
أبرز انجازات الشعبة العربية مختصرة

مقدمة عن الشعبة العربية
الشععععبة العربيعععة لخبعععراء األسعععماء الجغرافيعععة مؤلفعععة معععن
الخبععراء العععر باألسععماء الجغرافيععة المكلفععين مععن بععل دولهععم
بجمعععض و عععبي وتوحيعععد ومعالجعععة أسعععماء األمعععاكن والمععععالم
اليبيعيععة فععي مختلععف البلععدان العربيععة .وهععي تشععكل جععزء مععن
مجموعععة خبععراء األمععم المتحععدة المعنيععين باألسععماء الجغرافي عة
( )UNGEGNالتابعععععة للمجلععععس اإل تصععععاد واإلجتمععععاعي
(.)ECOSOC

األهداف
أ -و ض األسس والقواعد الالزمعة لجمعض و عبي وتوحيعد واسعتخدام األسعماء الجغرافيعة
العربية عل الصعيد الويني واإل ليمعي والععالمي وحعل المشعاكل اللغويعة والصعوتية التعي
تعترض توحيدها.
 تبادل الخبرات العلمية والتقنية التي تسعاعد جميعض العدول األع عاء فعي يجعاد السعبلالمؤدية لى صدار المعاجم الجغرافية الخاصعة بهعا والمعجعم الجغرافعي العربعي الموحعد
وغيرها من الموا يض ذات االختصاص بعملها.
ج -و ض آليات للتعاون المشترك بين المنظمات العربيعة التعي تتعامعل بعالعلوم الجغرافيعة
عامة وصناعة الخرائي خاصة ومثيالتها من المنظمات اإل ليمية والدولية.
د -االهتمام باألسماء الجغرافية في العوين العربعي معن حيعط عبيها وتوحيعدها وتمكعين
جميض الدول األع اء في الشعبة العربية من استخدامها وكتابتها بيريقة موحدة.
هـ -براز الفوائد الكبيرة ،اال تصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والدينيعة الناتجعة
عن جمض و بي وحفظ وتوحيد األسماء الجغرافية.

المهام
تقوم الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية باألعمال والمهام التالية:
أ -العمل على تيوير الوسائل واآلليات المناسبة لتوحيد األسماء الجغرافية استنادا
لى القواعد والمتيلبات المعمول به في كل بلد ع و.
 -العمل على توحيد األسماء الجغرافية في البلدان العربية.

ج -التعاون مض الجهات اللغوية المعنية ولجان المعلومات الجغرافية والجهات ذات
العال ة للوصول لى أف ل النتائج.
د -نشععاء األجهععزة الالزمععة واللجععان الفرعيععة ال ععرورية وتيععوير الوسععائل الفنيععة
و امععة حلقععات التععدري الفنععي واللغععو إلنجععا عمععل الشعععبة فععي توحيععد األسعماء
الجغرافية.

المهام
ه -اتخاذ التدابير التي من شأنها نشر مبادئ وأنظمعة توحيعد األسعماء الجغرافيعة العربيعة
ونقلهععا لععى األحععرف الالتينيععة وغيرهععا مععن اللغععات وحععط العععاملين فععي مجععال صععناعة
الخرائي (الكارتوغرافيا) على تيبيق هعذه المبعادئ واألنظمعة .والبقعاء علعى اتصعال دائعم
بالشع األخرى التابعة لألمم المتحدة لحمل جميض المنظمات العالمية على تيبيقهعا علعى
الصعيد المحلي واإل ليمي والعالمي.
و -تح ير أعمال المؤتمرات اإل ليمية المعقودة على صعيد الدول األع اء ،والمعؤتمرات
العالمية المعقودة على صعيد األمم المتحدة و يجاد السبل الالزمة لتيبيق راراتها.
ز -تنسيق أعمال لجان األصول اللغوية ولجان المعلومات الجغرافية وتشجيض أع اء هذه
اللجان التعاون للوصول لى أف ل النتائج.

تأليفها
أ -تتكون الشعبة من هيئة عامة تمثل جميض الدول العربية األع اء:
المملكة األردنية الهاشمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمو رايية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمو رايية
جمهورية العراق
سلينة ُعمان
دولة فلسيين
دولة ير
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية االسالمية الموريتانية
الجمهورية اليمنية

تأليف ادارة الشعبة

الهيئات اإلدارية للشعبة العربية لخبراء
األسماء الجغرافية منذ التأسيس

الهيئات اإلدارية السابقة للشعبة العربية

أول رئيس للشعبة العربية هو :الدكتور
عبدالهاد التاز – المغر رحمه هللا
تعلم القرآن وحفظه في سن التاسعة ،وبعد ذلك رر التوجه لى المدرسة ومن ثم الجامعة التي حاز فيها على
اجازة من جامعة القرويين سنة 1947م ،ومن ثم لعى جامععة محمعد الخعامس وحصعل علعى دبلعوم الدراسعات
العليععا .فععي سععنة  1972حصععل علععى دكتععوراه الدولععة مععن جامعععة اإلسععكندرية حيععط كععان مو ععوو األيروحععة
جامعة القرويين.
تقلد ععدة مناصع  ،فكعان سعفيرا للمغعر بعالعراق ثعم سعفيرا للمغعر بليبيعا،ثم معديرا للمعهعد الجعامعي للبحعط
العلمي .له نشاي كثير في التاليف والكتابة .من كتبه جامض القرويين "المسجد والجامعة".
توفي رحمة هللا مساء الخميس  2نيسان/أبريل  2015بالرباي عن سن تناهز  94سنة.

في المؤتمر الثاني :2004

الدكتور عبد الهاد التاز رحمه هللا
رئيسا فخريا للشعبة

الدكتور انور سيالة ( ليبيا ) رئيسا

الدكتور سيف القايد ( االمارات ) نائبا للرئيس

في المؤتمر الثالط : 2007

الدكتور انور سيالة ( ليبيا ) رئيسا
نائبا الرئيس :
الدكتور سيف القايد ( االمارات )
العميد الركن مارون خريش ( لبنان )
ابراهيم الجابر عبيد ( االردن ) محرر
محمد احمد الراشد ( السعودية ) مقرر

في المؤتمر الرابض :2008

العميد الركن مارون خريش ( لبنان ) رئيسا

نائبا الرئيس :
• الدكتور سيف القايد ( االمارات )
• ابراهيم عيو ( الجزائر)

ابراهيم الجابر عبيد ( األردن ) مقرر
محمد الراشد ( السعودية ) محرر

في المؤتمر الخامس :2010

م  .احمد كامل ( مصر ) رئيسا .
نائبا الرئيس :
محمد البشير الكك ( تونس )
محمد سعد الشهراني ( السعودية )
ابراهيم الز ريي ( االردن ) محرر.
يوسف عيسى ابراهيم ( ير ) مقرر.

في المؤتمر السادس: 2012

الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونة ( االردن ) رئيسا

نائبا الرئيس :
عبدهللا محمد الغيه ( السعودية )
نعيمة فريحة ( تونس )
ابراهيم الجابر عبيد ( االردن ) مقرر
سناء البيراو ( فلسيين ) محرر

الهيئة اإلدارية الحالية للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

رئيس الشعبة
د .م .عوني محمد الخصاونة
األردن

خالد الملحي
اإلمارات العربية
نائبا ثالثا للرئيس

د .عبدهللا بن ناصر الوليعي
السعودية
نائبا أول للرئيس

م  .يوسف بن حارط النبهاني
سلينة ُعمان
محرر الشعبة

العميد(م) مارون خريش
لبنان
مفوض الشعبة العربية لدى جامعة الدول العربية
والمنظمات اإل ليمية والدولية

نعيمة فريحة
تونس
نائبا ثانيا للرئيس

براهيم الجابر عبيد
األردن
مقرر الشعبة

في المؤتمر السابض 2014

المؤتمرات العربية في مجال
األسماء الجغرافية

المؤتمر العربي األول
(بيروت)
جتمعت الشعبة العربية ألول مرة خالل المؤتمر األول لألسماء الجغرافيعة فعي
بيروت بعين معن 23لعى  31آ  1971وبنعاء علعى هعذا األجتمعاو تعم األتفعاق
للمشاركة في مؤتمر لندن .
ح ععر الخبععراء العععر المععؤتمر الثععاني لتوحيععد األسععماء الجغرافيععة فععي العععالم
على صعيد األمم المتحدة في لندن عام  1972أ ر خالله نظام بيعروت (القعرار
الدولي ) II/8

المؤتمر العربي الثاني
يرابلس
ُعقد في يرابلس خالل الفتعرة معن  18لعى 20
مععععععععععن شععععععععععهر كععععععععععانون األول (ديسععععععععععمبر)
,2004بح ععععور وفععععود مععععن الععععدول العربيععععة
التاليععة :الجماهيريععة الليبيععة ،المغععر  ،تععونس،
اإلمعععارات ،سعععوريا ،األردن ،مصعععر ،السعععودان,
الجزائر.

المؤتمر العربي الثالط
بيروت 2007-
عقد المؤتمر المؤتمر العربي الثالـط لألسماء الجغرافية فعي بيعروت
خععالل الفتععرة  31-30أيععار  2007ح ععر المععؤتمر وفععود مععن البلععدان
العربيعععة التاليعععة:الجمهوريعععة اللبنانيعععة ،المملكعععة األردنيعععة الهاشعععمية،
المملكة العربية السععودية ،اإلمعارات العربيعة المتحعدة ،دولعة الكويعت،
سععلينة عمععان ،المملكععة المغربيععة ،الجمهوريععة الجزائريععة الدمقرايي عة
الشعبية ،فلسيين ،دولة ير.

المؤتمر العربي الرابض
عقد في بيروت ما بين السادس عشعر
والثععععاني والعشععععرون ( )22-16مععععن
شهر حزيران عام .2008

المؤتمر العربي الخامس
عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من .2010/ 5/ 29-26

المؤتمر العربي السادس

عقد في العاصمة االردنية في الفترة من
2012 /7/ 13-10

المؤتمر العربي السابض

عقد في العاصمة االردنية ع ّمان في الفترة من -11
2014 /11/ 13

المؤتمر العربي األول للمساحة واألسماء
الجغرافية
عقد في العاصمة األردنية ع ّمان في الفترة من
2013/ 10/ 31-29

المؤتمر العربي الثاني للمساحة واالسماء
الجغرافية
عقد في العاصمة االردنية ع ّمان في الفترة من
2016 /12/ 8-6

المشاركة في التظاهرة العلمية
في الملتقى الدولي -جمهورية
الجزائر

بتنظيم من وزارة الثقافة  /المركز العويني للبحعوط فعي عصعور معا بعل التعاري علعم اإلنسعان
والتاري  ،تم عقد الملتقى الدولي ؛ أسماء األعالم في العالم العربي وبلدان السعاحل  /سياسعة
التنميي  /أعماق ثقافية والذ است افته مدينة سنيينة عاصمة الثقافة العربيعة لععام 2015
في الجمهوريعة الجزائريعة الديمقراييعة الشععبية معن  3 -1شعباي  ،2015شعارك فيعه العديعد
من الدول العربية ودول الساحل في فريقيعا باإل عافة لعى رئعيس المجموععة العالميعة لخبعراء
األسععماء الجغرافيععة والعديععد مععن العلمععاء والخبععراء فععي مجععال األسععماء الجغرافيععة  ،وتععم تقعديم
العديد من أوراق العمعل فعي مجعال األسعماء الجغرافيعة واألععالم  ،وخعرج الملتقعى بالعديعد معن
التوصيات والمقترحات التي تهم األسماء الجغرافية .

اجتماو الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية على هامش اإلجتماو الدولي
بانكوك 2016 /4 /29-23

عقدت الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافيعة اجتماععا لهعا علعى هعامش اجتمعاو مجموععة
خبراء األمم المتحعدة فعي مجعال األسعماء الجغرافيعة  29والعذ عقعد فعي العاصعمة التايلنديعة /
بانكوك في الفترة ما بين  29 - 23نيسان  ،2016في مبنى األمم المتحدة في بانكوك
بتععاري  ،2016 /4 / 26ح ععراألجتماو الععدكتور المهنععدس عععوني محمععد الخصععاونة رئععيس
الشعععبة العربيععة لخبععراء األسععماء الجغرافيععة ،وبح ععور واحععد وعشععرون منععدوبا عععن الععدول
العربيععة التاليععة ( األردن ،السعععودية ،المغععر ُ ،عمععان ،اإلمععارات العربيععة المتحععدة ،فلس عيين،
الجزائر ).

اجتماو الشعبة العربية على هامش المؤتمر الثاني للمساحة واألسماء الجغرافية العر الذ عقد
في المملكة األُردنية الهاشمية  -عمان بتاري 2016/ 12 /7
اجتمعععععععععت الشعععععععععبة العربيععععععععة لخبععععععععراء األسععععععععماء الجغرافيعععععععععة
بتاري 2016/ 12 /7على هامش اجتماو المعؤتمر الثعاني للمسعاحة
واألسماء الجغرافية العر والعذ ُعقعد فعي العاصعمة األردنيعة ع ّمعان
في الفترة ما بين  2016/ 12/ 8- 6برئاسة رئيس الشععبة العربيعة
الععدكتور المهنعععدس ععععوني محمعععد الخصعععاونة وح عععور النائععع األول
للععرئيس األسعععتاذ العععدكتور عبعععدهللا العععوليعي والنائععع الثعععاني للعععرئيس
األستاذ خالد الملحي والعميد المتقاعد مارون خريش مفعوض الشععبة
العربيععة لععدى جامعععة الععدول العربيععة والمنظمععات اال ليميععة والدوليعة ،
ومقععرر الشعععبة السععيد ابععراهيم عبععدهللا عبيععد ومحععرر الشعععبة الس عيد
يوسف النبهاني وعدد من أع اء الشعبة العربية .

عقد اجتماو الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية ،في الرياض2016

الفعاليات والتيلعات المستقبلية للشعبة العربية
تسعى رئاسة الشعبة العربية افة لى ما تم نجازه  ،لى النهوض بالشعبة العربية
لتصل لى المستوى المأمول لمواكبة الشع المتقدمة  ،ومنها .

 عقد المؤتمر الثامن لخبراء األسماء الجغرافية :امععت رئاسععة الشعععبة العربيععة بالحصععول علععى الموافقععات الرسععمية األردنيععة لعقععد
المؤتمر الثامن عام  2018في العاصمة األردنية ع ّمان .

استكمال مبنى المقر الدائم للشعبة العربية :
تنفيذا لتوصيات معؤتمر الشععبة العربيعة السعادس والعذ عقعد فعي العاصعمة األردنيعة
ع ّمان عام  ، 2012امت رئاسة الشعبة العربية بتوفير ( استئجار ) مكاتع للشععبة
العربية منذ العام  2013وتجهيزها بكل ما يلزم من أثاط ومعدات وأجهزة  ،وجار
العمععل حاليععا علععى تجهيععز مقععر دائععم للشعععبة العربيععة ععمن ُمجمععض المركععز اإل ليمععي
لتدريس علوم وتكنولوجيا الف اء للدول العربية والتابض لألمعم المتحعدة والعذ مقعره
العاصمة األردنية  -ع ّمان  ،وسي م مقر الشعبة الدائم مكات و اعات ومرافقها .
من المتو ض األنتهاء من البناء تشرين اول عام .2017

دخال مادة األسماء الجغرافية في المناهج التعليمية على مستوى العالم العربي.
لجان الشعبة العربية :
تسعععى رئاسععة الشعععبة العربيععة لتفعيععل دور لجععان الشعععبة مععن خععالل عقععد اجتماعععات
دورية لتحقيق مهامها وواجباتها .

الهيئات واللجان الوينية المعنية باألسماء الجغرافية :
َتعتبععر الهيئععة اإلداريععة للشعععبة العربيععة أن األسععلو الصععحي لتنفيععذ مهععام الشعععبة
العربيععة وتفعيععل مفهععوم األسععماء الجغرافيععة يععأتي مععن خععالل تشععكيل لجععان أو هيئععات
وينيععة لكععل دولععة مععن الععدول العربيععة  ،ومععن هععذا المنيلععق فستسعععى رئاسععة الشعععبة
العربية لمخايبة الدول العربية وباليرق الرسمية إلنشاء مثل هذه الهيئات أو اللجعان
في جميض الدول العربية التي ال يتوفر لديها .
بناء المعجم العربي الموحد واأليلس العربي :
تسعععى الرئاسععة لبنععاء معجععم عربععي موحععد وأيلععس عربععي مععن خععالل اللجععان الفرعيععة
للشعبة .
نشاء اعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية .

أبرز انجازات الشعبة العربية مختصرة :
ان مام الشعبة العربية لمجلس الوحدة األ تصادية التابعة لجامعة الدول العربية.

نشععاء هيئععات  /لجععان وينيععة فععي عععدد مععن الععدول العربيععة مثععل األردن  ،السعععودية ،
فلسيين ...ال .
اعتماد نظام عربي موحد لنقل الحروف العربيعة العى الرومانيعة ععام  1971وتعم التععديل
عليه عام  ، 2002واعتماد نظام عربي موحد حديط منذ عام . 2007

عقد دورات متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية واألسماء الجغرافية.
صدار مجلة نصف سعنوية متخصصعة باألسعماء الجغرافيعة تعتبعر األولعى باللغعة العربيعة
على المستوى العالمي .

نشاء مو ض الكتروني للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية www.adegn.net
نشاء مقر دائم للشعبة العربية فعي دولعة المقعر ( األردن ) وتجهيعزه بالمععدات واألجهعزة
الالزمة ورفده بعدد من الموظفين .
صدار العديد من النشرات التوعوية في مجال االسماء الجغرافية .
عقد سبعة مؤتمرات للشعبة العربية  ،ومؤتمرين للمساحة واألسماء الجغرافية .
عقد العديد من االجتماعات للشعبة العربية على هامش اجتماعات ومؤتمرات االونجيجن.
عقد اجتماعات للشعبة في عدد من الدول العربية منها (ع ّمان  ،سنيينة  ،الرياض )
ترجمة جميض رارات األمم المتحدة لى اللغة العربية

نشاء مكات الشعبة العربية في المقر الدائم :

 توظيف موظفين دائمين في مقر الشعبة .هاتف

0096265338521

 عنوان المكات ع ّمانفاكس

0096265338675

انشاء مو ض الشعبة العربية األلكتروني:
امعععت الشععععبة وبنعععاء علعععى عععرار المعععؤتمر
العربي السادس للشعبة العربية والذ عقد
فععععي ع ّمععععان عععععام  2012بإنشععععاء مو ععععض
الكترونعععععععععععععععي للشععععععععععععععععبة العربيعععععععععععععععة (
 ) www.adegn.netوهععععععو بععععععاللغتين
العربيععععة واإلنجليزيععععة وي ععععم العديععععد مععععن
المعلومات عن الشعبة العربية  ،ويعتبر هذا
المو ض منبرا للخبعراء الععر لنشعر أبحعاثهم
والتواصعععععل بعععععين الخبعععععراء سعععععواء علعععععى
المستوى العربي أو على المستوى العدولي،
والهيئععععة اإلداريععععة للشعععععبة تهيعععع بععععاإلخوة
واألخعععوات الخبعععراء برفعععد المو عععض و ثرائعععه
بالمقاالت واألبحاط واألخبار والكتع ...الع
.

صدار مجلة األسماء الجغرافية :
ام عت الشعععبة وبنععاء علععى ععرار المععؤتمر العربععي السععابض
للخبععععراء العععععر فععععي العاصععععمة األردنيععععة ع ّمععععان 2014
بإصععععدار مجلععععة دوريععععة للشعععععبة العربيععععة تحععععت عنععععوان
(األسماء الجغرافية).

 تنشر فيها مقاالت ومحا رات علمية وأخبار عن الدولالعربية .

 -صدر أربعة أعداد وتعتبر األولى على المستوى العربي،

شكرا لحسن استماعكم
الدكتور المهندس
عوني محمد الخصاونة
رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
موبايل+962772009800 :
+962777745204
تلفون+96265342223 :
البريد اإللكترونىinfo@adegn.net :
kawni@yahoo.com

