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  مقدمة: -

تنبھت معظم الدول في العالم إلى أھمية األسماء الجغرافية في ماضيھا وحاضرھا ومستقبلھا ، فأولتھا العناية 

ألھمية الكبيرة وخصصت معظم دول العالم لجان أو روابط أو جمعيات لتعتني بھذه المسميات الجغرافية 

  الموضوع.

 

وكانت المملكة األردنية الھاشمية من الدول العربية السّباقة في ھذا المجال ، فقد تشّكلت لجنة للنظر   

م بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء ، واستمرت ھذه اللجنة في 1984باألسماء الجغرافية في العام 

والشؤون والمقدسات اإلسالمية ، وزير  م وكانت مؤلفة من: وزير األوقاف 1986عملھا حتى العام 

األشغال العامة ، وزير الثقافة والشباب واآلثار / اآلثار ، مدير عام دائرة األراضي والمساحة ، مدير عام 

 ).مية (األردنية ، اليرموك ، مؤتةالمركز الجغرافي األردني ، مندوب عن كل من الجامعات األردنية الحكو

ات القائمة في األردن وفلسطين ، إظھار الوجه الحضاري لألردن من خالل وضع وكانت مھامھا : المسمي  

 األسماء الجغرافية المناسبة.



  

، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة لتضم مختصين  12/6/2000وبجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 

 ومعنيين وتتألف من مندوبين من :

ي ، وزارة الدا  ي األردن ي الملك ز الجغراف ة ، وزارة األوالمرك الميةخلي ات اإلس ؤون والمقدس اف والش ، ق

ي والمساحة ، مجمع وزارة السياحة واآلثار/ اآلثار ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ، دائرة األراض

  م ) ، أعضاء من القطاع العام والخاص. 2003، أمانة عّمان الكبرى ( أضيفت عام اللغة العربية

ا، ويكون مقرھا الدائ تعانة بمختصين في مجال عملھ ا االس م في المركز الجغرافي الملكي األردني ، ويمكنھ

ة  ة باألسماء الجغرافي ه عالق ا ل ا كل م ام المركز الجغرافي ،في األردن ويوكل إليھ دير ع ة م رأس اللجن وي

 الملكي األردني .

  

  : واجبات اللجنة -

 توحيد كتابة األسماء الجغرافية في األردن. -1

 دامة فھرس األسماء الجغرافية األردنية ونشره.إ -2

 التنسيب لرئاسة الوزراء باألسماء المقترحة والبديلة. -3

م  -4 ة األم دى ھيئ د ل ام المعتم ق النظ ة ) ، وف ة ( الرومن الحروف الروماني ماء ب ة األس ام كتاب اد نظ اعتم

 المتحدة.

األحداث التاريخية والشھداء ولشخصيات السياسية توفير بنك معلومات لألسماء البديلة أو الجديدة ، تضم  -5

 واألدبية والتي لھا دور بارز في الحياة االجتماعية.

 متابعة ما يستجد في الدول العربية والعالم فيما يخص األسماء الجغرافية. -6



  

  الدورات التدريبية : -

ورات لقطاعات مختلفة من موظفي لغايات التوعية ونشر  ثقافة األسماء الجغرافية ، تم عقد العديد من الد
كما عقدت الشعبة العربية في األردن الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العالقة على مستوى األردن ، 

 15وبحضور  29/3/2018- 25في الفترة من  حول األسماء الجغرافية على مدار خمسة أيام،  دورة تدريبية
وجاءت ) ، ان والجزائر والكويت واإلمارات إضافًة الى األردنقطر وسلطنة ُعم( متدربًا من دول عربية شقيقة

هذه الدورة ضمن إطار نشاطات الشعبة في نشر المعرفة حول أهمية األسماء الجغرافية وٕاكساب العاملين في 
مجال األسماء الجغرافية من األخوة العرب والوطنيين المهارات العلمية والعملية الالزمة، وٕاطالعهم على كافة 

وتناولت الدورة عدة مواضيع حول مفهوم األسماء الجغرافية ، لمستجدات على المستويين العربي والدوليا
وأهميتها وعالقتها بالحياة اليومية ومصطلحاتها، ونظام الرومنة والعوامل المؤثرة عليها، كما تناولت الدورة 

غرافية، وعن الشعبة العربية لخبراء معلومات عن النظام الداخلي لدورات األمم المتحدة في األسماء الج
  .األسماء الجغرافية، وتجربة األردن في األسماء الجغرافية، باإلضافة إلى تدريب عملي على الرومنة

  

     

     



  

آذار/  28-24بـين فـي الفتـرة مـا  الجغرافيـة األسـماءفـي مجـال  األردنيـةعقـد ورشـة تدريبيـة فـي العاصـمة 

حــت عنــوان " تطبيــق النظــام العربــي الموحــد للرومنــة " فــي العاصــمة األردنيــة عّمــان، وشــارك ت  2019مــارس 

ـــراء األســـماء الجغرافيـــة ـــد مـــن المواضـــيع ذات العالقـــة باالســـماء  فـــي هـــذه الورشـــة نخبـــة مـــن خب تناولـــت العدي

 الجغرافية .

  مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم : -

 فقرة( 2012مر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عّمان عام  قام األردن وبناء على قرار المؤت

المقر الدائم للشعبة العربية: إيمانا من الوفود المشاركة بأھمية وجود مقر للشعبة العربية لكي   - 11/6

مية تمارس مھامھا وواجباتھا بالصورة األمثل ، فقد اجمع الحاضرون على اختيار المملكة األردنية الھاش

ً للشعبة العربية، وبموافقة المملكة األردنية الھاشمية)   تم نقل المقر  2018وفي العام لتكون مقراً دائما

المؤقت للشعبة العربية المستأجر إلى المقر الدائم في العاصمة األردنية عّمان ضمن حرم المركز اإلقليمي 

المواد واللوازم  المقر بكافة  وتأمينالمتحدة  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / التابع لألمم

  الالزمة .واألجھزة 

  



  

  : على شبكة االنترنت موقع الشعبة العربية -

  :  2012قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عّمان عام  

ً للشعبة العربية  :موقع الشعبة على شبكة اإلنترنت - 9/6(فقرة  قام األردن بإنشاء موقعا

)www.adegn.net ، وھو باللغتين العربية واإلنجليزية ويضم العديد من المعلومات عن الشعبة العربية (

ويعتبر ھذا الموقع منبراً للخبراء العرب لنشر أبحاثھم والتواصل بين الخبراء سواء على المستوى العربي أو 

الھيئة اإلدارية للشعبة تھيب باإلخوة واألخوات الخبراء برفد الموقع وإثرائه على المستوى الدولي ، و

  بالمقاالت واألبحاث واألخبار والكتب ...الخ .

  

  مجلة األسماء الجغرافية : -

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السابع للخبراء العرب في 

 : 2014ن الثاني تشري 13-11العاصمة األردنية عّمان في الفترة من 

( إصدار مجلة دورية للشعبة العربية على موقعھا على اإلنترنت  14/7فقرة

تتضمن أھم النشاطات التي تقوم بھا الدول األعضاء وتنشر فيھا مقاالت 

أعداد  خمسةومحاضرات علمية لمن يرغب من الخبراء العرب ) .حيث صدر 

  ولى على المستوى العربي. من ھذه المجلة الدورية المتخصصة والتي تعتبر األ



 

  الخرائط والمخططات : -

تم إنجاز العديد من الخرائط ذات المقاييس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة األردنية الھاشمية 

وألغراض مختلفة ، وتحوي ھذه الخرائط قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية، كما أن البعض منھا 

ا يقابلھا في الحروف الرومانية ( ثنائية الكتابة ) ، وتعتبر ھذه يحمل األسماء باللغة العربية وم

  الخرائط مرجعا مھما وقاعدة بيانات لألسماء الجغرافية في المملكة.

  األطالس : -

أنتج  المركز الجغرافي الملكي األردني طبعة جديدة من أطلس األردن والعالم 

اإلنجليزية ، ويتضمن م أحدھما باللغة العربية واألخرى باللغة  2015عام 

األطلس خرائط ومعلومات عن األردن والبلدان العربية والعالم والقارات 

والمحيطات ، ويحوي األطلس صفحات عن األردن والدول العربية والعالم 

والمحيطات والقارات والعالم ، ومعلومات وجداول ، وأعالم دول العالم  

تخدام أسلوب الرومنة  لألسماء والتبعيات . ومن الجدير بالذكر أّنه تم اس

  الواردة ( النسخة اإلنجليزية ) وفق النظام العربي الموحد للرومنة   . 

  

  المعاجم والفھارس :

تبني المركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مشروع معجم البلدان األردنية 

  لقاء ) والجزء الثاني  (  معجم محافظة جرش) .حيث صدر الجزء األول منه ( معجم محافظة الب

كما تم إنجاز فھرس المواقع األردنية  لغايات وضع مرجعية لكافة المواقع في المملكة األردنية الھاشمية ،   

وتم ترتيبه وتبويبه وفق اللوحات وكذلك وفق الحروف الھجائية ، لكل المدن والقرى والتجمعات السكانية 

العيون والجبال والتالل والسھول والمناطق ، مع ذكر اإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات والخرب واألودية و

)، ومالحظات توضيحية  أخرى للموقع ، ويضم ھذا الفھرس أكثر من JTMحسب تربيع فلسطين وتربيع ( 

)    CDثالثة عشرة ألف ُمسّمى  ، ولغايات تسھيل التعامل مع ھذا الفھرس تم إعداده على قرص مدمج ( 

.  تم توزيعه وتعميمه داخل األردن على جميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة   Accessوفق برمجية 

  كما تم توزيعه على معظم الدول العربية لتعميم الفائدة   .

  



  

ً للمستوطنات  كما اھتم األردن ومنذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية وباألسماء الفلسطينية فأصدر فھرسا

  سرائيلية في فلسطين وكذلك أطلساً للقضية الفلسطينية.اإل

 

  المنشورات والمطويات : -

  :  2012قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي عقد في عّمان عام  

وسائل ، فقد عملت رئاسة الشعبة على تفعيل التوعية عبر عدة  ولنشر الوعي بأھمية األسماء الجغرافية

منھا التوعية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة واإللكترونية ، فإضافة إلى 

مجلة األسماء الجغرافية فھناك مجلة المقياس( نصف سنوية) التي يصدرھا المركز الجغرافي الملكي 

، أضف لمختصة باألسماء الجغرافية ير ااألردني وينشر من خاللھا العديد من المقاالت واألبحاث والتقار

  إلى ذلك إصدار ( مطويات ) تعريفية في األسماء الجغرافية وعددھا عشر مطويات.

  

  المشاركة في المؤتمرات والندوات : -

شارك األردن منذ ثمانينات القرن الماضي في جميع الدورات والمؤتمرات التي عقدھا خبراء األمم 

لك في االجتماعات والمؤتمرات العربية التي عقدت في ھذا المجال وكان المتحدة لألسماء الجغرافية وكذ

لألردن دوراً فاعال فيھا  وقّدم العديد من األبحاث وأوراق العمل ، كما شارك األردن في مؤتمر أسماء 

  البحار وبحر الشرق على مدى العديد من السنوات  وغيرھا من المؤتمرات المتعلقة بھذا الموضوع .

 .جتماعات الشهرية للجنة الوطنية لألسماء الجغرافية األردنيةعقد اال -

 14-13مؤتمر فلسطين الدولي األول لألراضي  " والذي عقد في فلسطين في الفترة من مشاركة رئيس الشعبة في  -

  .    2018ديسمبر عام 

إصدار كتيب عن نتائج وتوصيات االجتماعات والمؤتمرات العربية لألسماء  -

   . 2018اية الجغرافية لغ
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