
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور المهندس

 عوني محمد الخصاونة

 رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

 األردن -عّمان 

  kawni @yahoo.comبريد الكتروني  

 00962777745204: هاتف 

          00962772009800 

 0096265340371: فاكس 



 المحتوى

 التي وصل منها تقارير عن دولهمفي مجال األسماء الجغرافية وإنجازات الدول العربية     

 المملكة األردنية الهاشمية

 دولة قطر

 سلطنة ُعمان

 رؤى وفعاليات مستقبلية

 المقدمــــــــــــة

 جمهورية مصر العربية 

المملكة العربية السعودية    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 الجمهورية التونسية 

 دولة فلسطين



    

الشعععبة العربيععة لخبععراء األسععماء الجغرافيععة مؤلرععة مععن الخبععراء العععر  

باألسعععماء الجغرافيعععة المكلرعععين معععن قبعععل دولهعععم بجمععع  و عععبط وتوحيعععد 

وهي تشعكل جعزءا  . ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبيعية في بلدانهم
 معععن مجموععععة خبعععراء األمعععم المتحعععدة المعنيعععين باألسعععماء الجغرافيعععة

(UNGEGN) التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي .(ECOSOC) 

 تحديدها

 المقدمة

رجوع 

 للمحتوى



    

 
العمعععل علعععر تطعععوير الوسعععائل وابليعععات المناسعععبة لتوحيعععد األسعععماء الجغرافيعععة اسعععتنادا إلعععر القواععععد  - أ

 .والمتطلبات المعمول به في كل بلد ع و

 مهامها

تشجي  بحع  ودراسعة الخطعوات النةريعة والعمليعة المؤديعة إلعر توحيعد األسعماء الجغرافيعة فعي البلعدان  -  
 .العربية

التعاون م  الجهات اللغوية المعنية ولجان المعلومعات الجغرافيعة والجهعات  ات الع قعة للوصعول إلعر  - ج

 .أف ل النتائج

إنشاء األجهزة ال زمعة واللجعان الررعيعة ال عرورية وتطعوير الوسعائل الرنيعة وإقامعة حلقعات التعدري   - د

 .الرني واللغوي إلنجاح عمل الشعبة في توحيد األسماء الجغرافية

اتخععا  التععدابير التععي مععن شععبنها نشععر مبععاد  وأنةمععة توحيععد األسععماء الجغرافيععة العربيععة ونقلهععا إلععر  - ه

 األحرف ال تينية وغيرها من اللغات



    

إنجازات الدول العربية التي وصل منها 
 تقارير عن دولهم 

 



 :انجازات األردن في مجال األسماء الجغرافية 

تشرين الثاني  13-11عّمان في الرترة من  -عقد المؤتمر العربي الساب  للخبراء العر  في العاصمة األردنية 
 :وكان من أهدف المؤتمر ترعيل العمل العربي المشترك في المجاالت التالية  2014

 :المؤتمر الساب   توصياتأهم 

 .وطنية دائمة متخصصة بتوحيد األسماء الجغرافية المناسبة لكل دولة اتإنشاء هيئ -

تشععكيل لجنععة خاصععة مععن الخبععراء العععر  المختصععين مععن  قبععل الشعععبة العربيععة لخبععراء األسععماء  -
عقعد الجغرافية للمحافةة علر األسماء الجغرافية العربية من التهويد والتغيير والتحريف واإلزالعة   و

 .ورشة عمل تحت عنوان عمليات التهويد لألسماء الجغرافية في فلسطين وسبل التصدي لها

 إصدار مجلة دورية للشعبة العربية -

 .دعم موق   الشعبة العربية علر االنترنت من خ ل المساهمة الرّعالة في إثراء ه ا الموق   -

 .متابعة تطبيق النةام العربي الموحد في رومنة األسماء الجغرافية -

 :انتخا  الهيئة اإلدارية ولمدة أرب  سنوات وعلر النحو التالي  -



 اـــــرئيس           (األردن)  دكتور المهندس عوني محمد الخصاونةال

 نائبا  أول للرئيس(          السعودية)   الدكتور عبدهللا بن ناصر الوليعي        

 نائبا  ثانيا  للرئيس           (تونس)                     نعيمة فريحة

 نائبا  ثالثا  للرئيس(   اإلمارات العربية)                            خالد الملحي

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

 العربية والمنةمات اإلقليمية والدولية                                                             

 مقررا             (األردن)    إبراهيم الجابر عبيد

 محررا  (                   سلطنة ُعمان)   يوسف بن حار  النبهاني



عقععد المعععؤتمر األول للمسععاحة واألسعععماء الجغرافيععة  فعععي المركعععز 
 31- 29الجغرافععي الملكععي األردنععي عّمععان  فععي الرتععرة مععا بعععين 

 دولعععة عربيعععة( 12) م  وح عععره وفعععود معععن  2013تشعععرين أول 
 :وأوصر الدول العربية 

هيئععات وطنيععة فععي مجععال المسععاحة أو األسععماء الجغرافيععة إنشععاء  -
 .كل علر حدة 

 .استخدام النةام العربي الموحد  -

ودعععوة الخبععراء للترشعع   فرعيععةأوصععر المععؤتمر تشععكيل لجععان  -
 .لرئاستها وع ويتها 

:عقد المؤتمر األول للمساحة واألسماء الجغرافية   
 



أسععماء األععع م فععي العععالم :  التةععاهرة العلميععة فععي الملتقععر الععدولي المشععاركة فععي -

أعمععاق ثقافيععة والعع ي است ععافته مدينععة / سياسععة التنمععيط / العربععي وبلععدان السععاحل 

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   2015قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 

 : 2016(  شباط ) فيرري  3-1من  الشعبية

 

حي  قدم األردن ث ثعة أوراق عمعل فعي هع ا الملتقعر ي تقريعر رئعيس الشععبة العربيعة 

حععول انجععازات الععدول العربيععة فععي مجععال األسععماء الجغرافيععة   والورقععة الثانيععة حععول 

إنجازات المملكة األردنيعة الهاشعمية فعي مجعال األسعماء الجغرافيعة   والورقعة الثالثعة 
 .  (www.adegn. Net  )حول موق  الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية 

 



:مكات  الشعبة العربية في المقر الدائم   
 

 مقرا  دائما  للشعبة العربيةبعمل  هاختيارومن  قام األردن      

  استئجار مكاتع  للشععبة العربيعة وتبمينهعا بعالمواد واللعوازم ب  -
 . 2013واألثا  ال زم من  العام  واألجهزة

 .توةيف موةرين دائمين في مقر الشعبة  -

 عنوان المكات  عّمان -

 هاتف

 0096265338675 فاكس

0096265338521 



 :موق  الشعبة العربية 

قام األردن وبناء علر قرار المؤتمر العربعي 

فعععي  السعععادس للشععععبة العربيعععة والععع ي عقعععد

الكترونعي  موق  نشاءبإ  2012عّمان عام  
(  www.adegn.net) للشععععععبة العربيعععععة 

وهععو بععاللغتين العربيععة واإلنجليزيععة وي عععم 

العديد من المعلومات ععن الشععبة العربيعة   

ويعتبععر هعع ا الموقعع  منبععرا  للخبععراء العععر  

لنشر أبحاثهم والتواصل بين الخبعراء سعواء 

علعععر المسعععتوى العربعععي أو علعععر المسعععتوى 

العععدولي  والهيئعععة اإلداريعععة للشععععبة تهيععع  

بعععاإلخوة واألخعععوات الخبعععراء برفعععد الموقععع  

وإثرائعععععه بالمقعععععاالت واألبحعععععا  واألخبعععععار 
 .الخ ...والكت  

 



:مجلة األسماء الجغرافية   

قعععام األردن وبنعععاء علعععر قعععرار المعععؤتمر العربعععي السعععاب  
 2014للخبععععراء العععععر  فععععي العاصععععمة األردنيععععة عّمععععان 

 إصدار مجلة دورية للشعبة العربية ب

 وأخبار عن الدول    تنشر فيها مقاالت ومحا رات علمية  -

 .العربية   

 تعتبر األولر علر المستوى العربي وصدر ث ثة أعداد  -

 الهيئة اإلدارية للشعبة تهي  باإلخوة واألخوات الخبراء  -

 .  بالمقاالت واألبحا  والتقارير المتخصصة   لرفدها   



تعععم إنجعععاز العديعععد معععن الخعععرائط  ات 
المقاييس المختلرة ولمنعاطق مختلرعة 
مععععن المملكععععة  وألغععععراض مختلرععععة  
وتحوي ه ه الخعرائط قاععدة للبيانعات 
لألسماء  كما أن العبعض منهعا يحمعل 
األسععماء باللغععة العربيععة ومععا يقابلهععا 

ثنائيعععععة )فعععععي الحعععععروف الرومانيعععععة 
  وتعتبر ه ه الخعرائط مرجععا (الكتابة

مهمععععععا وقاعععععععدة بيانععععععات لألسععععععماء 
 .الجغرافية في المملكة

:الخرائط والمخططات   



  والمعاجم والرهارس والدورات والمؤتمرات  األطالس
: 

أنتج المركز الجغرافي الملكي األردنعي أطلعس األردن 
 الرومنعععةوتعععم اسعععتخدام نةعععام  م2016والععععالم ععععام 

 العربي الموحد في النسخة االنجليزية

معجععم البلععدان األردنيععة حيعع  صععدر الجععزء األول منععه إنتععاج  -
 (معجم محافةة جرش)  والجزء الثاني ( معجم محافةة البلقاء)

 إنجاز فهرس المواق  األردنية -

 كما اهتم األردن ومن  فترة طويلة بالق ية الرلسطينية 

 وباألسماء الرلسطينية فبصدر فهرسا  للمستوطنات اإلسرائيلية 

 .في فلسطين وك لك أطلسا  للق ية الرلسطينية

 والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية الدورات التدريبية



:المنشورات والمطويات   
 

قام األردن ولنشر الوعي ببهميعة األسعماء الجغرافيعة  فقعد       
عملت رئاسة الشعبة علر ترعيل التوعية عبر عدة وسعائل منهعا 

: 

 التوعية من خ ل وسائل اإلع م المختلرة المقروءة والمرئية -
 .والمسموعة واإللكترونية

   .مجلة األسماء الجغرافيةإصدار -

المركعععز الجغرافعععي ( نصعععف سعععنوية) مجلعععة المقيعععاس إصعععدار -
المقععععاالت األردنعععي وينشعععر معععن خ لهعععا العديعععد معععن  الملكعععي 

 .واألبحا  والتقارير المختصة باألسماء الجغرافية

إصدار كتي  ععن نتعائج اجتماععات ومعؤتمرات الشععبة العربيعة  -

حي  تعم توثيعق جميع  قعرارات  2015عام  نهايةمن  تبسيسها ول

وتوصععيات المععؤتمرات واالجتماعععات العربيععة فععي مجععال األسععماء 

 .الجغرافية

تعريريعععة فعععي األسعععماء ( مطويعععات)أ عععف إلعععر  لعععك إصعععدار   -

 .الجغرافية



 :إنجازات دولة قطر في مجال األسماء الجغرافية 

 األسماء في المعنية الجهة هو قطر في الجغرافي المعلومات نةم مركز يعتبر
 من الجغرافية األسماء وتوثيق لجم  بمشروع1996 عام قام وتوثيقها الجغرافية

 شهرا   عشر لثمانية امتد قطر دولة أرجاء لكافة جغرافي مس  خ ل

صدر معجم جغرافي لدولة قطر وقد احتوى علر العديد من  1986في عام 
 .  المعلومات غير الدقيقة

 :أرشيف قطر الوطني اإللكتروني لألسماء الجغرافية

قام مركز نةم المعلومات الجغرافية بتوفير معلومات متكاملة عن األسماء الجغرافية وما يتعلق بهعا  
  تعريعف شعامل لمععاني األسعماء  وجعود بععض (خطعوط الطعول والععرض)مثل اإلحداثيات الجغرافيعة 

الصور الروتوغرافية والريديو للعديعد معن مواقع  األسعماء الجغرافيعة معن خع ل بععدة منتجعات رقميعة 
 :ومطبوعة منها



ال ي علر أجهزة الحاسو  الشخصي ويمكن من البح  ( لم يعد متوفرا  )برنامج دليل المواق  االلكتروني 
عن األسماء ورسم خارطة موقعها وعرض الوصف وسب  التسمية والصور والريديو وتسجيل صوتي 

 .للرة االسم باللهجة القطرية

برنامج بوابة نةم المعلومات الجغرافية علر موق  المركز علر شبكة االنترنت ويمكن من البح  عن 
األسماء ورسم خارطة موقعها وعرض الوصف وسب  التسمية والصور والريديو وتسجيل صوتي للرة 

 .االسم باللهجة القطرية

لر أجهزة األيرون واأليباد ويمكن من البح  عن األسماء ورسم خارطة عيرنامج المرشد ال ي يعمل 
 .موقعها وعرض الوصف وسب  التسمية والصور والريديو وتسجيل صوتي للرة االسم باللهجة القطرية

وال واحي والقرى والمناطق البرية ( األحياء)بهدف لتوثيق األسماء الجغرافية للررجان " الررجان"كتا  
 .والساحلية لدولة قطر

و  1:200,000باإل افة إلر  لك قام مركز نةم المعلومات الجغرافية بو   خرائط رقمية مقياس 
تعرض جمي  األسماء الجغرافية الصحيحة باللغتين العربية واإلنجليزية وتو   ك لك  1:100,000

 .المعالم الطبيعية الموجودة بالدولة



 إحدى صرحات كتي 

 شاشة تظهر بيانات األسماء الجغرافية

 من خالل بوابة نظم المعلومات الجغرافية 

رجوع 
 للمحتوى



 :إنجازات سلطنة ُعمان في مجال األسماء الجغرافية 

اهتمام سلطنة عمان ببسماء األماكن قديم قدم الزمان والمكان له ا البلد  وتمثل ه ا في سرد الوقعائ  

التاريخيععة للكتععا  المععؤرخين إ ععافة إلععر إصععدار عععدد مععن الموسععوعات والمعععاجم ألسععماء األمععاكن 

 .العربية والعمانية ودواوين الشعر والتي احتوت وصف لبعض المواق  واألماكن العمانية

تععم إنشععاء الهيئععة الوطنيععة للمسععاحة كإحععدى هعع ه المؤسسععات الرسععمية التنةيميععة فععي السععلطنة عععام -

  مععوك   لهععا المسععؤولية فيمععا يتعلععق بالسياسععة الجغرافيععة للسععلطنة وتقععديم المشععورة الرنيععة 1983

 .الخاصة بجمي  األنشطة المساحية وإنتاج الخرائط للسلطنة 

أنشبت الهيئة الوطنية للمساحة قسما  خاصا  يعنعر باألسعماء الجغرافيعة تعم رفععه إلعر مسعتوى فعرع و-

 :م مهمته كالتالي2015في العام 



 .تعري  جمي  أنواع الخرائط العمانية -أ

 .المراجعة والتحقق الحقلي والمكتبي لجمي  األسماء الجغرافية العمانية - 

  جم  وتحديد مواق  جمي  األسماء الجغرافية العمانية الغير متوفرة لدى -ج
 .المصادر والمراج  في الهيئة الوطنية للمساحة

 المحافةة علر هوية االسم الجغرافي العماني وتوحيده و رورة نقله إلر  -د

 .اللغات األجنبية    

تمثل الهيئة الوطنية للمساحة سلطنة عمان في المؤتمرات واللجان الدولية  -هـ 
 .واإلقليمية فيما الخاصة باألسماء الجغرافية



 :قاعدة األسماء الجغرافية العمانية

أنشععبت الهيئععة الوطنيععة للمسععاحة قاعععدة بيانععات لألسععماء الجغرافيععة  وهععي    
تحوي معلومات عن االسم الجغرافي كاسم المكان ونعوع الةعاهرة وإحداثياتعه 

النةعام العربعي )وتبعاته اإلدارية ونقله الحرفعي إلعر اللغعة ال تينيعة باسعتخدام 
  إ افة إلر  كر للجهة المعتمدة ل سعم مع  إشعارة إلعر (الموحد لنقل األسماء

تسعععة أالف أسععم ) 9000الوثععائق الخاصععة بعع لك  وت ععم القاعععدة أكثععر مععن 
 (.جغرافي معتمد

 وشاركت السلطنة بالعديد من المؤتمرات واالجتماعات العربية والعالمية    -

 في مجال األسماء الجغرافية    



 نشطة جمهورية مصر العربية فر توحيد األسماء الجغرافيةأ

يجععرى حاليععا توثيععق أسععماء األمععاكن   :جمعع  وتوثيععق وتوحيععد أسععماء األمععاكن -:أوال 

المصرية في قاعدة بيانات جغرافية لمشروع الحصر الخرائطر لتعداد السكان واإلسكان 
 .ال ي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  2016والمنشات 

 :المشاركة فر المؤتمرات الدولية  ات الصلة -:ثانيا

 .2014المؤتمر الساب  للشعبة العربية المنعقد بعمان األردن بنوفمر -1

-الملتقععر الععدولي ألسععماء األععع م فععي العععالم العربععي وبلععدان السععاحل سياسععة التنمععيط- 2

 .2016أعماق ثقافية المنعقد بقسنطينة الجزائر 

 2015الورشة اإلقليمية لتكامل البيانات المكانية واإلحصائية المنعقدة باألردن -3

االجتمععععاع األول للجنععععة إدارة البيانععععات المكانيععععة الخاصععععة بالععععدول العربيععععة المنعقععععد -4

 .2015فبراير  25-24بالسعودية 



 .2015مايو  24االجتماع الثاني لخبراء تكامل البيانات المكانية واإلحصائية  المنعقد بالبرتغال -5

أغسععطس  7-5  العدورة الخامسعة للجنعة األمعم المتحععدة إلدارة المعلومعات المكانيعة المنعقعدة بنيويعورك-6

2015  

المشاركة فر أعمال مجموعات عمل فريعق خبعراء األمعم المتحعدة المعنعر باألسعماء  -:ثالثا

 :الجغرافية

المشععاركة فععي  أعمععال لجنععة التقيععيم والتنريعع  فععي إنشععاء قاعععدة بيانععات مترجمععة للعربيععة •

 .للقرارات الصادرة من مؤتمرات الرريق الدولي

المشعععاركة فعععر أعمعععال الرريعععق العامعععل بإفريقيعععا فعععي تطعععوير قاععععدة بيانعععات األسعععماء •

 .  Geonymالجغرافية

االشععتراك فععي أعمععال لجنععة أسععماء دول العععالم بمراجعععة تعععدي ت أسععماء الععدول مععن خعع ل الععدليل •

 التقني لألمم المتحدة و قاعدة المصطلحات لألمم المتحدة

 :المشاركة فر أعمال اللجان الرنية بالشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية -:رابعا



 :المشاركة ببعمال لجان عمل دولية  ات صلة ومنها: خامسا

 اللجنة المشتركة لألسماء الجغرافية لك  من إتحاد الجغرافيين الدوليين والهيئة الدولية للكارتوجرافين-1
 .حي   كانت مصر من أوائل المشاركين بها 

لجنععة  أألمععم المتحععدة إلدارة المعلومععات المكانيععة واللجععان اإلقليميععة المنبثقععة منهععا مثععل اللجنععة الخاصععة  -2
  .بالدول العربية

موافعاة فريعق  :المشاركة بالنشرات المعلوماتية النصف سنوية لرريعق الخبعراء   -:سادسا

الخبراء بتقرير عن مشاركة جمهورية مصر العربية بالمؤتمر الساب  للشعبة العربية وتعم 
 .نشره بالعدد الثامن واألربعون للنشرة المعلوماتية للرريق

 تحدي  قواعد البيانات العالمية الخاصة باألسماء الجغرافية -:سابعا

من خ ل النشر في مجلة االسماء الجغرافية ومجلة    التوعية باألسماء الجغرافية-:ثامنا

 المقياس الصادرتان عن المركز الجغرافي الملكي االردني 



 إنجازات المملكة العربية السعودية في األسماء الجغرافية

 :اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

بإنشعاء ( م2014)هـ 1434/ 9/ 28وتاريخ  36072صدر األمر السامي الكريم رقم 

لجنة وطنية لألسماء الجغرافية ت م الجهات الحكومية  ات الع قة  وترمي إلر خدمة 
 . أسماء األماكن في المملكة وتحقيقها يكون مقرها دارة الملك عبدا لعزيز

تهدف إلعر توحيعد الجهعود  ات الصعلة باألسعماء الجغرافيعة بالمملكعة العربيعة السععودية 
 . وت م اللجنة حتر ابن ممثلين لخمسة عشر جهة حكومية



 :دارة الملك عبدا لعزيز: أوال  

بالتعاون م  هيئعة المسعاحة : موسوعة أسماء األماكن في المملكة العربية السعودية.  1
 : وتشمل الموسوعة ما يبتي الجيولوجية السعودية

 معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنوبي األردن وسيناء. 2
اشتملت أصول معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنعوبي األردن 

 : وسيناء علر عدة معاجم باللغة اإلنجليزيةي هي

 دليل الطرق في شبه الجزيرة العربية. 3

 ( تحت الطب )معجم األماكن الجغرافية في البحر األحمر . 4



 :الهيئة العامة للمساحة: ثانيا  

حرة األسماء الجغرافية  التي حصرت من خع ل المشعاري  المعتمعد بالهيئعة بمقيعاس  -1

 من قاعدة بيانات خاصة باألسماء الجغرافية بالعربيعة واإلنجليزيعة  25.000: 1رسم 
 . م  اإلحداثيات والتصنيف حس  نوع المعلم( الرومنة)

تقوم الهيئة العامة للمساحة باإلعداد لحصر وتوثيق أسعماء الجعزر والشععا  وجميع   -2
 . المعالم علر الساحل للخليج العربي باالستعانة بصور أقمار صناعية حديثة

من خ ل خطة معدة مسبقا  للمناطق التي لم تشملها مشاري  الخرائط الترصيلية يعتم  -3

حصر وتوثيق األسماء الجغرافيعة معن الميعدان مباشعرة لمنعاطق مجدولعة حسع  أولويعة 

معينة والمبادرة بحصر وتوثيق األسماء الجغرافيعة بشعكل مسعتمر لععدة اعتبعارات منهعا 

تناقص أعداد العارفين ببسمال معالم األرض الطبيعية خارج النطاق العمرانعي معن كبعار 
 . السن وسكان البادية ورعاة اإلبل

رومنععة جميعع  األسععماء الجغرافيععة عععن طريععق برنععامج معععد بالهيئععة العامععة  للمسععاحة  -4
 .متوافق م  النةام المعتمد من قبل الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية



 . تصنيف جمي  األسماء الجغرافية حس  المصدر ونوع المعلم -5

إدخععال التقنيععة الحديثععة فععي حصععر وتوثيععق األسععماء الجغرافيععة عععن طريععق أجهععزة حاسععو  محمولععة  -6

 .  بالميدان

 . البدء بربط المعالم الجغرافية رقميا  باالسم الجغرافي من حي  امتداد المعالم الخطية والمساحية -7

 :الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني: ثالثا  

مواق  أثريا  في السجل الوطني لآلثار لعام  808تريد الهيئة العامة للسياحة والترا  الوطني ببنه قد أدرج 

هـ  وبلغ عدد المواق  التي أدرجت فعي السعجل العوطني 1436موقعا  أثريا  عام  134هـ  كما أدرج 1435
  .موقعا  أثريا  ( 7602)هـ 30/12/1436حتر تاريخ 

 :الهيئة العامة لإلحصاء: رابعا  

قامععت الهيئععة العامععة لإلحصععاء خعع ل العععام الما ععي بعمليععة تحععدي  دليععل المسععميات السععكانية فععي التعععداد 
 الزراعيي 

كما قامت المصلحة باالسترادة من موسوعة أسماء األماكن في المملكة العربية السعودية في تحديد كتابة 

االسم الصحي  لبعض المناطق اإلدارية والمحافةات باللغعة العربيعة وباللغعة اإلنجليزيعة فعي نشعرة النتعائج 
 .  األولية للتعداد الزراعي



 المركز الوطني للوثائق والمحروةات: خامسا  

عقععد عععدة لقععاءات واجتماعععات معع  قطاعععات مختلرععة لتععدارس ومناقشععة كافععة جوانعع  الخطععة الموحععدة  -1

 ". يسر"للترميزي ومنها برنامج 

زود الجهععات  ات الع قععة بنسععخ محدثععة مععن دليععل الترميععز الموحععد للمنععاطق والمحافةععات والمراكععز  -2

 .  اإلدارية لإلفادة من آرائهم ومقترحاتهم

خاطعع  الجهععات الرسععمية المختلرععة للتععزود بععاألوامر والقععرارات التععي لهععا ع قععة بمسععميات وفئععات  -3

المحافةععات والمراكععز اإلداريععة ومععا طععرأ عليهععا مععن إ ععافة  أو رفعع   أو نقععل  أو إلغععاء  أو تعععديل ارتبععاط 
 .  إداري  أو إحدا   أو تعديل اسم  ثم حدثت بيانات وةهرت المحافةات والمراكز

 وزارة النقل: سادسا  

من اللجنة الوطنية الدائمة لألسماء الجغرافية إ  إنها ترج  إليها في بععض األحيعان  وزارة النقلاسترادت 

برنعععامج دارة الملعععك )للتحقعععق معععن بععععض األسعععماء الجغرافيعععة وغيرهعععا  كمعععا أن هنعععاك مشعععروعا  اسعععمه 

  وتعمعععل العععوزارة بالتنسعععيق مععع  دارة الملعععك (عبعععدالعزيز إلبعععراز أسعععماء المواقععع  الجغرافيعععة التاريخيعععة
  .عبدالعزيز علر تنري ه



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أسععماء األععع م فععي العععالم العربععي وبلععدان :  التةععاهرة العلميععة فععي الملتقععر الععدولي 

أعمعاق ثقافيعة والع ي است عافته مدينعة قسعنطينة عاصعمة / سياسعة التنمعيط / الساحل 

 3-1معن  في الجمهورية الجزائريعة الديمقراطيعة الشععبية  2015الثقافة العربية لعام 
 :2016(  شباط ) فيرري 

المركععز الععوطني للبحععو  فععي عصععور مععا قبععل التععاريخ علععم / بتنةععيم مععن وزارة الثقافععة

اإلنسان والتاريخ   تم عقد الملتقر العدوليي  أسعماء األعع م فعي الععالم العربعي وبلعدان 

أعمععاق ثقافيععة والعع ي است ععافته مدينععة قسععنطينة عاصععمة / سياسععة التنمععيط/ السععاحل

 3-1معن  في الجمهوريعة الجزائريعة الديمقراطيعة الشععبية  2015الثقافة العربية لعام 

  شععارك فيععه العديععد مععن الععدول العربيععة والععدول السععاحل فععي 2016(  شععباط)فيرععري 

إفريقيا باإل افة إلر رئيس المجموعة العالمية لخبراء األسماء الجغرافية والعديعد معن 

العلماء والخبراء في مجال األسماء الجغرافية   وتم تقديم العديد معن أوراق العمعل فعي 

مجال األسماء الجغرافية واألع م  وخرج المؤتمر بالعديد من التوصعيات والمقترحعات 
 .التي تهم األسماء الجغرافية 



 دولة اإلمارات العربية المتحدة

  تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول العربية السباقة في تطبيقات األسماء   

  الجغرافية للدالالت المكانية واالستخدامات اليومية لألسماء الجغرافية بما يسهل     

 . الحياة اليومية للسكان القاطنين في دولة اإلمارات وزوارها     

  الهيئات العاملة في األسماء الجغرافية في الدولة من جم  وتوثيق غالبية قامت 

 األسماء الجغرافية وجاري حاليا العمل في استكمال وتحدي  قواعد بيانات بقية      

 . األسماء الجغرافية في الدولة     

  تمكنت مؤسسات الدولة المعنية باألسماء الجغرافية والمكانية من خ ل التطبيقات 

  ال كية واالستخدام المكثف للتقنيات الحديثة من التقليل من بعض المشك ت      

 . البيئية والعصرية التي تواجه المجتمعات النامية     

  ساهم ح ور ومشاركة وفود الدولة وخبرائها في التجمعات العالمية المعنية 
  UNGEGNباألسماء الجغرافية وخاصة تلك االجتماعات التي عقدت تحت مةلة       

 والشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية من االط ع المستمر والتشاور م       
 . خبراء األسماء الجغرافية لتطوير البنية التحتية لألسماء الجغرافية في الدولة     



التنسعيق المسعتمر بعين المؤسسعات وتمكنت الجهعات المعنيعة باألسعماء الجغرافيعة معن 

االتحادية والمحلية في الدولة اإلمارات والمتمثلة فعي المؤسسعات االتحاديعة والبلعديات 

المحلية التابعة إلمارات الدولة مثل دائرة الشعئون البلديعة فعي إمعارة أبعوةبي واللجعان 

اللجنعة العليعاء لألسعماء الجغرافيعة فعي إمعارة أبعوةبي : العاملة في ه ا المو وع مثعل

واللجنة التنري ية العتماد األسماء الجغرافية في اإلمارة وك لك بلديات كل معن إمعارات 

دبي والشارقة ورأس الخيمة والرجيرة وعجمان وأم القيوين من تطوير بنيتها التحيعة 

وتنعدرج . المعنية بتجمي  وحصر وتوثيق األسماء الجغرافية باستخدام احعد  التقنيعات

األسماء الجغرافية  من التوجيهات السامية لحكومة دولة اإلمعارات العربيعة المتحعدة 

باستخدام اللغة العربية والترا  اإلمعاراتي فعي التسعميات الجديعدة سعواء   عمن أنةمعة 

العنونعععة أو اإلرشعععاد المكعععاني والتعععوازن فعععي اسعععتخدام هععع ه المسعععميات الحديثعععة بعععين 
 .المتطلبات العصرية والمحافةة علر الهوية الوطنية وترا  البلد



 الجمهورية التونسية 

 
المنتععدى الثالعع  حععول إدارة المعلومععات الجغرافيععة العالميععة  فععي بكععين المشععاركة فععي- 

 .2014الصين 

 تمثيللف فريللر خ للراء األمللم المتمللت  للمسللميات الجغرافيللة فللل التمللا    ار  المعلومللات

 2014الجغرافية العالمية لتول  فريقيا فل تونس 

 2015تنةيم ورشة عمل حول األسماء الجغرافية ألع اء اللجنة الوطنية التونسية 

فععي االجتمععاع األول إلدارة المعلومععات الجغرافيععة العالميععة للععدول العربيععة  المشععاركة
(GGIM-Arab States)   2015السعودية  –الرياض. 

 التقييم واجتماع فريق اإلر  / التمويل والتنري  / المشاركة في اجتماع فريقي الدعاية
 2015الدنمارك / الثقافي في كوبنهاجن 

   تععونس والمشععاركة فععي نشععر / المشععاركة فععي نععدوة دوليععة حععول التقسععيمات الترابيععة
 في مجلة خبراء األمم المتحدة   48مقاالت في العدد 



 

 

  ولة فلسطين

 

حوسبببكامل أبببءماسبببأ  مي أويفبببلمرببب مي ابببزامي لركوببباموفئببب  م ببب  مكببب  ر و م   بببري ئم
 1942ي كروئ نوام ع مم

أببامي ببءمتبب فو م( هو ببام350حببوي  م)ي تويصببءمأببلم أوببلمي او بب ةمي أح وببامي ز سببئونوام

كأقوبب  م) 1942وأري عبباموتحبب وصموتصببحوءماسببأ  مي أويفببلمي  لريروببامي ع  بب  م عبب مم
  (100000اومم20000رسمم

وعبب  ه مممممم1967يعتأب  مأب متببممتو وقبامأبباميلسبأ  مي  لريروبام ز سببئوامرب محبب و معب مم
 إسأ ًملأسو  ماو وام أع ممر سئوام(  15230) 

تشلوءمي   نامي وئنوام ألسأ  مي  لريرواممر مر سئوام 



 الرعاليات والتطلعات المستقبلية للشعبة العربية

تسعر رئاسة الشعبة العربية إ افة إلر ما تم إنجازه   إلر النهوض بالشعبة العربية 
 .لتصل إلر المستوى المبمول  ولت اهي الشع  المتقدمة   ومنها 

 : عقد المؤتمر الثامن لخبراء األسماء الجغرافية  -
قامععت رئاسععة الشعععبة العربيععة بالحصععول علععر الموافقععات الرسععمية األردنيععة لعقععد 

المععؤتمر الثععامن هعع ا العععام   وتقععديرا  لإلخععوة فععي الجزائععر واهتمععامهم بعقععد ملتقععر 

  وبنعاء علعر  2015قسنطينية  من فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 

رغبة العديد من اإلخوة واألخوات الخبراء العر  والصعوبة بالمشاركة في فععاليتين 

في نرس المو عوع  فعي فتعرات متقاربعة   فقعد تعم تبجيعل عقعد المعؤتمر الثعامن لععام 
 .في العاصمة األردنية عّمان  2017



 :المقر الدائم للشعبة العربية 
تنري ا  لتوصيات معؤتمر الشععبة العربيعة السعادس والع ي عقعد فعي العاصعمة األردنيعة 

مكاتع  للشععبة ( استئجار )   قامت رئاسة الشعبة العربية بتوفير  2012عّمان عام 

وتجهيزها بكل ما يلزم من أثا  ومعدات وأجهزة   وجاري  2013العربية من  العام 

العمععل حاليععا علععر تجهيععز مقععر دائععم للشعععبة العربيععة  ععمن ُمجمعع  المركععز اإلقليمععي 

لتدريس علوم وتكنولوجيا الر اء للدول العربية والتاب  لألمعم المتحعدة والع ي مقعره 

عّمععان   حيعع  بوشععر العمععل فيععه العععام الما ععي  وسي ععم مقععر  -العاصععمة األردنيععة 
 .الشعبة الدائم مكات  وقاعات ومرافقها 



تاب  الرعاليات والتطلعات 

 المستقبلية للشعبة العربية



 .إدخال مادة األسماء الجغرافية في المناهج التعليمية 

 : لجان الشعبة العربية 
تسعععر رئاسععة الشعععبة العربيععة لترعيععل دور لجععان الشعععبة مععن خعع ل عقععد اجتماعععات 

 .دورية لتحقيق مهامها وواجباتها 

 :المشاركة العربية في المؤتمرات واالجتماعات
مععن المؤسععف أن العديععد مععن الععدول العربيععة ال تنععتةم فععي مشععاركتها فععي المععؤتمرات  

واالجتماعات العربية والدولية   بل إن بعض الدول العربية لعيس لهعا أي ح عور منع  

  وسععتحرص رئاسععة ( األنجععيجن ) تبسععيس الشعععبة العربيععة أو المجموعععة العالميععة 
 .الشعبة العربية علر مشاركة جمي  الدول العربية  من خ ل الطرق الرسمية 

 : التمويل 
لكي تقوم الشعبة العربيعة بمهامهعا وواجباتهعا علعر أكمعل وجعه   فعإن الحاجعة تقت عي 

تععوفير التمويععل المععالي العع زم و لععك مععن خعع ل مشععاركات الععدول العربيععة ومسععاهماتها 
 .والهبات والتبرعات ومردود الشعبة العربية من فعالياتها والدورات التي تعقدها 



 : الهيئات واللجان الوطنية المعنية باألسماء الجغرافية 
َتعتبععر الهيئععة اإلداريععة للشعععبة العربيععة أن األسععلو  الصععحي  لتنريعع  مهععام الشعععبة 

العربيععة وترعيععل مرهععوم األسععماء الجغرافيععة يععبتي مععن خعع ل تشععكيل لجععان أو هيئععات 

وطنيععة لكععل دولععة مععن الععدول العربيععة   ومععن هعع ا المنطلععق فستسعععر رئاسععة الشعععبة 

العربية لمخاطبة الدول العربية وبالطرق الرسمية إلنشاء مثل ه ه الهيئات أو اللجعان 
 .في جمي  الدول العربية  التي ال يتوفر لديها 

 :بناء المعجم العربي الموحد واألطلس العربي 
تسعععر الرئاسععة لبنععاء معجععم عربععي موحععد وأطلععس عربععي مععن خعع ل اللجععان الررعيععة  

 .للشعبة 

 .إنشاء قاعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية 

 .عقد مؤتمر دولي بمو وع تهويد األسماء الجغرافية في فلسطين 
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