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الش��عبة العربي��ة لخب��راء األس��ماء الجغرافي��ة مؤلف��ة م��ن الخب��راء الع��رب 
باألس���ماء الجغرافي���ة المكلف���ين م���ن قب���ل دوله���م بجم���ع وض���بط وتوحي���د 

وهي تش�كل ج�زءاً . ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبيعية في بلدانهم
م���ن مجموع���ة خب���راء األم���م المتح���دة المعني���ين باألس���ماء الجغرافي���ة

(UNGEGN) التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.(ECOSOC)

تحديدها

المقدمة



العم���ل عل���ى تط���وير الوس���ائل واآللي���ات المناس���بة لتوحي���د األس���ماء الجغرافي���ة اس���تنادا إل���ى القواع���د  - أ
.والمتطلبات المعمول به في كل بلد عضو

مهامها

تشجيع بح�ث ودراس�ة الخط�وات النظري�ة والعملي�ة المؤدي�ة إل�ى توحي�د األس�ماء الجغرافي�ة ف�ي البل�دان  - ب
.العربية

التعاون مع الجهات اللغوية المعنية ولجان المعلوم�ات الجغرافي�ة والجه�ات ذات العالق�ة للوص�ول إل�ى  - ج
.أفضل النتائج

إنشاء األجهزة الالزم�ة واللج�ان الفرعي�ة الض�رورية وتط�وير الوس�ائل الفني�ة وإقام�ة حلق�ات الت�دريب  - د
.الفني واللغوي إلنجاح عمل الشعبة في توحيد األسماء الجغرافية

اتخ��اذ الت��دابير الت��ي م��ن ش��أنها نش��ر مب��ادئ وأنظم��ة توحي��د األس��ماء الجغرافي��ة العربي��ة ونقله��ا إل��ى  - ه
األحرف الالتينية وغيرها من اللغات



الهيئة اإلدارية للشعبة العربية



اـــــرئيس          )األردن(دكتور المهندس عوني دمحم الخصاونةال

نائباً أول للرئيس)          السعودية( الدكتور عبدهللا بن ناصر الوليعي        

نائباً ثانياً للرئيس          )تونس(                نعيمة فريحة

نائباً ثالثاً للرئيس)   اإلمارات العربية(                        خالد الملحي

مفوض الشعبة العربية لدى جامعة الدول        مارون خريش ) م(العميد

العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية                                                            

مقررا           )األردن(إبراهيم الجابر عبيد

محرراً )                   سلطنة ُعمان(يوسف بن حارث النبهاني



أبرز االنجازات



عقد المؤتمرين السادس والسابع للشعبة العربية  

األسماء الجغرافية لرومنةاعتماد نظام عربي موحد   

إنشاء هيئات وطنية متخصصة بتوحيد األسماء الجغرافية في عدد من الدول العربية  

)لجان  ٤( تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة في الشعبة   

جامعة الدول العربية/ االنضمام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية   

  ۲۰۱٦في بانكوك  لالنجيجن ۲۹عقد اجتماعين للشعبة العربية على هامش االجتماع 

عقد المؤتمرين األول والثاني للمساحة واألسماء الجغرافية  

۲۰۱۷/ ٥/  ۱۱–۹عقد اجتماع للشعبة العربية في الرياض في الفترة من 



تابع أهم االنجازات
والدوراتوالمعاجم والفهارس  األطالسإنتاج   

أعداد من مجلة األسماء الجغرافية ۳اصدار 

المكتب الدائم للشعبة العربية في عّمان

الجغرافية باالسماءللتعريف  والمطوياتإعداد المنشورات 

www.adegn.netإنشاء الموقع االلكتروني للشعبة العربية 



:مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم 

مقراً دائماً للشعبة العربيةبعمل هاختيارومنذ قام األردن     

  استئجار مكات�ب للش�عبة العربي�ة وتأمينه�ا ب�المواد والل�وازم ب  -
. ۲۰۱۳واألثاث الالزم منذ العام  واألجهزة

.توظيف موظفين دائمين في مقر الشعبة  -

عنوان المكاتب عّمان -
هاتف

۰۰۹٦۲٦٥۳۳۸٦۷٥فاكس

۰۰۹٦۲٦٥۳۳۸٥۲۱



:موقع الشعبة العربية 

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العرب�ي 
ف���ي  الس���ادس للش���عبة العربي���ة وال���ذي عق���د

الكترون�ي  موقع نشاءبإ  ۲۰۱۲عّمان عام  
)  www.adegn.net( للش�����عبة العربي�����ة 

وه��و ب��اللغتين العربي��ة واإلنجليزي��ة ويض���م 
العديد من المعلومات ع�ن الش�عبة العربي�ة ، 
ويعتب��ر ه��ذا الموق��ع منب��راً للخب��راء الع��رب 
لنشر أبحاثهم والتواصل بين الخب�راء س�واء 
عل���ى المس���توى العرب���ي أو عل���ى المس���توى 

والهيئ���ة اإلداري���ة للش���عبة تهي���ب ال���دولي، 
ب���اإلخوة واألخ���وات الخب���راء برف���د الموق���ع 
وإثرائ�����ه بالمق�����االت واألبح�����اث واألخب�����ار 

.الخ ...والكتب 



:مجلة األسماء الجغرافية 

ق���ام األردن وبن���اء عل���ى ق���رار الم���ؤتمر العرب���ي الس���ابع 
 ۲۰۱٤للخب����راء الع����رب ف����ي العاص����مة األردني����ة عّم����ان 

إصدار مجلة دورية للشعبة العربية ب

وأخبار عن الدول    تنشر فيها مقاالت ومحاضرات علمية  -
.العربية   

تعتبر األولى على المستوى العربيوصدر ثالثة أعداد  -

الهيئة اإلدارية للشعبة تهيب باإلخوة واألخوات الخبراء  -
. بالمقاالت واألبحاث والتقارير المتخصصة   لرفدها   



:المنشورات والمطويات 
قام األردن ولنشر الوعي بأهمي�ة األس�ماء الجغرافي�ة، فق�د       

عملت رئاسة الشعبة على تفعيل التوعية عبر عدة وس�ائل منه�ا 
:

 التوعية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المقروءة والمرئية -
.والمسموعة واإللكترونية

 .مجلة األسماء الجغرافيةإصدار -

المرك���ز الجغراف���ي ) نص���ف س���نوية( مجل���ة المقي���اس إص���دار -
المق����االت األردن���ي وينش���ر م���ن خالله���ا العدي���د م���ن  الملك���ي 

.واألبحاث والتقارير المختصة باألسماء الجغرافية

إصدار كتيب ع�ن نت�ائج اجتماع�ات وم�ؤتمرات الش�عبة العربي�ة  -
حيث ت�م توثي�ق جمي�ع ق�رارات  ۲۰۱٦عام  نهايةمنذ تأسيسها ول

وتوص��يات الم��ؤتمرات واالجتماع��ات العربي��ة ف��ي مج��ال األس��ماء 
.الجغرافية

تعريفي���ة ف���ي األس���ماء ) مطوي���ات(أض���ف إل���ى ذل���ك إص���دار   -
.الجغرافية



التطلعات المستقبلية  للشعبة العربية والتوصيات

تسعى رئاسة الشعبة العربية إضافة إلى ما تم إنجازه ، إلى النهوض بالشعبة العربية 
:لتصل إلى المستوى المأمول  ولتضاهي الشعب المتقدمة ، ومنها 

: عقد المؤتمر الثامن لخبراء األسماء الجغرافية 
قامت رئاسة الشعبة العربية بالحصول على الموافقات الرسمية األردنية لعقد المؤتمر 

.الثامن هذا العام في العاصمة األردنية عّمان 

إدخال مادة األسماء الجغرافية ف�ي المن�اهج التعليمي�ة ، حي�ث ق�ام االردن كخط�وة أولي�ة  
.بإضافة وزارة التربية والتعليم الى اللجنة الوطنية األردنية 

:المشاركة العربية في المؤتمرات واالجتماعات
م��ن المؤس��ف أن العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة ال تن��تظم ف��ي مش��اركتها ف��ي الم��ؤتمرات  

واالجتماعات العربية والدولية ، بل إن بعض الدول العربية ل�يس له�ا أي حض�ور من�ذ 
، وس��تحرص رئاس��ة ) األنج��يجن ( تأس��يس الش��عبة العربي��ة أو المجموع��ة العالمي��ة 

.الشعبة العربية على مشاركة جميع الدول العربية  من خالل الطرق الرسمية 



:المقر الدائم للشعبة العربية 
تنفيذاً لتوصيات م�ؤتمر الش�عبة العربي�ة الس�ادس وال�ذي عق�د ف�ي العاص�مة األردني�ة 

مكات�ب للش�عبة ) استئجار ( ، قامت رئاسة الشعبة العربية بتوفير  ۲۰۱۲عّمان عام 
وتجهيزها بكل ما يلزم من أثاث ومعدات وأجهزة ، وجاري  ۲۰۱۳العربية منذ العام 

العم��ل حالي��ا عل��ى تجهي��ز مق��ر دائ��م للش��عبة العربي��ة ض��من ُمجم��ع المرك��ز اإلقليم��ي 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء للدول العربية والتابع لألم�م المتح�دة وال�ذي مق�ره 

عّم��ان ، حي��ث بوش��ر العم��ل في��ه الع��ام الماض��ي، وسيض��م مق��ر  -العاص��مة األردني��ة 
.الشعبة الدائم مكاتب وقاعات ومرافقها 



: الهيئات واللجان الوطنية المعنية باألسماء الجغرافية 
تَعتب��ر الهيئ��ة اإلداري��ة للش��عبة العربي��ة أن األس��لوب الص��حيح لتنفي��ذ مه��ام الش��عبة 
العربي��ة وتفعي��ل مفه��وم األس��ماء الجغرافي��ة ي��أتي م��ن خ��الل تش��كيل لج��ان أو هيئ��ات 
وطني��ة لك��ل دول��ة م��ن ال��دول العربي��ة ، وم��ن ه��ذا المنطل��ق فستس��عى رئاس��ة الش��عبة 
العربية لمخاطبة الدول العربية وبالطرق الرسمية إلنشاء مثل هذه الهيئات أو اللج�ان 

.في جميع الدول العربية  التي ال يتوفر لديها 

:بناء المعجم العربي الموحد واألطلس العربي 
تس��عى الرئاس��ة لبن��اء معج��م عرب��ي موح��د وأطل��س عرب��ي م��ن خ��الل اللج��ان الفرعي��ة  

.للشعبة 

.إنشاء قاعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية 

.عقد مؤتمر دولي بموضوع تهويد األسماء الجغرافية في فلسطين 

التع��اون ب��ين الش��عبة العربي��ة لخب��راء االس��ماء الجغرافي��ة واالتح��ادات والهيئ��ات  ذات 
.العالقة 



اللجان الفرعية في الشعبة العربية

تسعى رئاس�ة الش�عبة العربي�ة لتفعي�ل دور لج�ان الش�عبة م�ن خ�الل عق�د  
.اجتماعات دورية لتحقيق مهامها وواجباتها 

:وتطلب رئاسة الشعبة العربية من الدول األعضاء ترشيح  
.رئيس للّجنة -
.نائب للرئيس -
.أمين سر -
.أعضاء في كل لجنة -

: واللجان حسب اجتماع الشعبة في بانكوك هي  



رئاس��ة الش�عبة العربي��ة لتفعي��ل دور لج�ان الش��عبة م�ن خ��الل عق��د تس�عى 
، واللج��ان حس��ب اجتم��اع اجتماع��ات دوري��ة لتحقي��ق مهامه��ا وواجباته��ا 

:الشعبة في بانكوك هي 
.لجنة التعليم والتدريب -
.لجنة مصطلحات األسماء الجغرافية -
) الرومن���ة ( لجن���ة نق���ل الح���روف العربي���ة ال���ى الح���روف الروماني���ة -

والحروف األخرى 



لجنة التعليم والتدريب 

:اللجنة مهام
 والتمارين والمحاضرات الموحدة بالمعاجم العمل مجموعات تزويد  

. الجغرافية األسماء معالجة وتقنيات
 مختلف حول تعليمية ملتقيات عقد أجل من المتواصل العمل  

. الجغرافية باألسماء المتعلقة المواضيع
الحقلي العمل بقواعد المختصين تزويد .
الجغرافية األسماء ورومنة وتوحيد جمع كيفية على التدريب.



لجنة مصطلحات األسماء الجغرافية 

:اللجنة مهام
 األسماء توحيد في المستعملة المصطلحات توحيد .
 الجغرافية األسماء لمصطلحات جدول تطوير .
 المفردات هذه استعمال مراقبة .
 الجغرافية األسماء توحيد في تستخدم جديدة تقنية آلية واعتماد خلق
 المصطلحات جدول وتغيير لتقييم اإلعداد .
 العربية باللغة الجغرافية المصطلحات وشرح تفسير.



)  الرومنة ( لجنة نقل الحروف العربية الى الحروف الرومانية 
 والحروف األخرى

:مهام اللجنة
  تنظيم واعتماد نظام وحيد لرومنة األسماء الجغرافية.
 العمل على تطبيق هذا النظام على قاعدة علمية سليمة.
  دراسة إشكاالت النظام و العمل على تطويره وفقًا للحاجة.
 على نظم الرومنة لدى الشعب األخرى واالستفادة من   اإلطالع

.تجاربها
   نشر طرق معالجة الحاالت الخاصة لنقل األسماء الجغرافية العربية

.أو المَعربة من لغات سامية أو غيرها إلى األحرف الالتينية



لجنة أسماء البلدان 
:اللجنة مهام
 العربية وغير العربية الدول أسماء لكتابة موحد نظام واعتماد تنظيم.
 سليمة علمية قاعدة على النظام هذا تطبيق على العمل .
 للحاجة وفقًا تطويره على العمل و النظام إشكاالت دراسة .
 األخرى الشعب لدى البلدان أسماء كتابة نظم على اإلطالع  

.تجاربها من واالستفادة
البلدان أسماء كتابة في إشكال أي معالجة .



التمويل وموازنة الشعبة العربية 
 تعتمد موازن�ة الش�عبة العربي�ة ف�ي الوق�ت الح�الي عل�ى م�ا تقدم�ه الحكوم�ة

األردني��ة م��ن دع��م م��الي ض��من موازن��ة المرك��ز الجغراف��ي الملك��ي األردن��ي 
.جدأوهي موازنة متواضعة 

 يقدم المركز الجغرافي الملكي األردني دعما للشعبة م�ن خ�الل تق�ديم بع�ض
األجه��زة والل��وازم للش��عبة العربي��ة  والمطبوع��ات والمنش��ورات  والك��وادر 

.البشرية
 ت���م االتف���اق ف���ي اجتم���اع الش���عبة عل���ى ه���امش الم���ؤتمر الث���اني للمس���احة

آالف دوالر  ٥واالسماء الجغرافية ،على أن تشارك كل دولة عربي�ة بمبل�غ 
.امريكي كحد أدنى سنوياً 

 ضرورة تخصيص جزء من مردود الدورات المالي للشعبة العربية.
 ضرورة تقديم الهبات والتبرعات للشعبة العربية.
 ريع المطبوعات التي تصدرها الشعبة العربية.



شكرا لحسن استماعكم

الدكتور المهندس
عوني دمحم الخصاونة

رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
األردن -عّمان 

kawni @yahoo.comبريد الكتروني  
۰۰۹٦۲۷۷۷۷٤٥۲۰٤: هاتف 

         ۰۰۹٦۲۷۷۲۰۰۹۸۰۰
۰۰۹٦۲٦٥۳٤۰۳۷۱: فاكس 
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