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وحيد الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية مؤلفة من الخبراء العرب المعنيين باألسماء الجغرافية المكلفين من قبل دولھم بجمع وضبط وت        
ء الجغرافية في عضويتھا من مجموعة خبراء في األسما ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبيعية في شتى البلدان العربية. تتألف الشعبة العربية 

دولة األعضاء في ھذه الشعبة وھي (  األردن ، اإلمارات العربية ، البحرين ، تونس، الجزائر ، جيبوتي ، السعودية ،  سورية  22منتدبين من قبل 
 .ر القمر،  اليمن) ، السودان ، الصومال  ، العراق ، الكويت، لبنان ،ليبيا، مصر ، المغرب ، موريتانيا ، سلطنة عمان،  فلسطين ، قطر ، جز

 
 التي وصل منھا تقارير عن دولھمفي مجال األسماء الجغرافية ،  إنجازات الدول العربية 

  
   المملكة األردنية الھاشمية

وكان من أھدف المؤتمر تفعيل العمل العربي المشترك   2014عّمان  -عقد المؤتمر العربي السابع للخبراء العرب في العاصمة األردنية  -
 ال األسماء الجغرافية  وتم الخروج بالعديد من التوصيات والقرارات وتم انتخاب ھيئة إدارية ولمدة أربع سنوات .في مج

م ، وكان من أھداف المؤتمر تفعيل العمل العربي  2013عّمان  عقد المؤتمر األول للمساحة واألسماء الجغرافية في العاصمة األردنية  -
 رافية وخرج المؤتمر بالعديد من القرارات والتوصيات .  في مجال المساحة واألسماء الجغ

وتم تقديم  2/2016/ 3- 1: أسماء األعالم في العالم العربي والساحل ، والذي عقد في قسنطينة / الجزائر من  المشاركة في الملتقى الدولي -
 ذا الملتقى .أوراق عمل من رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية والوفد األردني في ھ

باستئجار مكاتب للشعبة العربية في العاصمة األردنية ّعمان  وتأمينھا بالمواد واللوازم قام األردن  مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم : -
 واألجھزة .

ً للشعبة العربية ( موقع الشعبة العربية :  - ية واإلنجليزية ويضم العديد ) وھو باللغتين العرب  www.adegn.netقام األردن بإنشاء موقعا
 من المعلومات عن الشعبة العربية .

قام األردن بإصدار مجلة دورية للشعبة العربية وصدر ثالثة أعداد من ھذه المجلة الدورية المتخصصة والتي مجلة األسماء الجغرافية :  -
 تعتبر األولى على المستوى العربي. 

لخرائط ذات المقاييس المختلفة ولمناطق مختلفة من المملكة األردنية الھاشمية وألغراض تم إنجاز العديد من االخرائط والمخططات : -
 مختلفة 

 .المعاجم والفھارس األطالس  و -
 .المنشورات والمطويات  -
  .المشاركة في المؤتمرات والندوات  -

  دولة قطر 

افية من خالل مسح جغرافي لكافة أرجاء دولة قطر امتد بمشروع لجمع وتوثيق األسماء الجغر1996قام مركز نظم المعلومات الجغرافية عام 
بتسجيل اإلحداثيات الجغرافية لمواقع األسماء الجغرافية وتنسيق العمل مع مصادر جمع وأخذ إحداثياتھا قامت فرق مختلفة لثمانية عشر شھراً . و
  وتحديد مواقع ھذه األسماء على الخارطة. ( GPS) عن طريق جھاز ال

نھا: قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتوفير معلومات متكاملة عن األسماء الجغرافية وما يتعلق بھا من خالل عدة منتجات رقمية ومطبوعة مو
المركز على كتيب دليل األسماء الجغرافية ، برنامج المرشد ، برنامج دليل المواقع االلكتروني ، برنامج بوابة نظم المعلومات الجغرافية على موقع 

لى أجھزة األيفون واأليباد ، كتاب "الفرجان"  ، باإلضافة إلى ذلك قام مركز نظم المعلومات ع شبكة االنترنت ، يرنامج المرشد الذي يعمل
ة تعرض جميع األسماء الجغرافية الصحيحة باللغتين العربية واإلنجليزي 1:100,000و  1:200,000الجغرافية بوضع خرائط رقمية مقياس 

  وتوضح كذلك المعالم الطبيعية الموجودة بالدولة.

  سلطنة ُعمان 

ً يعنى باألسماء الجغرافية ، مھمته تعريب جميع أنواع الخرائط الُعمانية ، والمراجعة والت ً خاصا حقق الحقلي أنشأت الھيئة الوطنية للمساحة  فرعا
اقع جميع األسماء الجغرافية العمانية غير المتوفرة لدى المصادر والمراجع في والمكتبي لجميع األسماء الجغرافية العمانية ،  وجمع وتحديد مو

سماء الھيئة الوطنية للمساحة ، والمحافظة على ھوية االسم الجغرافي العماني وتوحيده وضرورة نقله إلى اللغات األجنبية ، وتوفير قاعدة األ



م المكان ونوع الظاھرة وإحداثياته وتبعاته اإلدارية ونقله الحرفي إلى اللغة الالتينية الجغرافية العمانية تحوي معلومات عن االسم الجغرافي كاس
دة أكثر من باستخدام (النظام العربي الموحد لنقل األسماء)، إضافة إلى ذكر للجھة المعتمدة لالسم مع إشارة إلى الوثائق الخاصة بذلك، وتضم القاع

ما شاركت الھيئة الوطنية للمساحة في المؤتمرات واالجتماعات والملتقيات العلمية المعنية باألسماء (تسعة أالف أسم جغرافي معتمد) ، ك 9000
  .الجغرافية

  جمھورية مصر العربية 

حاليا توثيق أسماء األماكن المصرية في قاعدة بيانات جغرافية لمشروع الحصر الخرائطى  يجرى جمع وتوثيق وتوحيد أسماء األماكن: -
 واإلسكان  لتعداد السكان

   .المشاركة فى المؤتمرات الدولية ذات الصلة -
 .المشاركة فى أعمال مجموعات عمل فريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية  -
 .المشاركة فى أعمال اللجان الفنية بالشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  -
 لجان عمل دولية ذات صلة  المشاركة باعمال -
 .ركة بالنشرات المعلوماتية النصف سنوية لفريق الخبراء المشا -
 .تحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة باألسماء الجغرافية   -
 .التوعية باألسماء الجغرافية  -

 المملكة العربية السعودية 

تضم الجھات الحكومية ذات العالقة، وترمي إلى خدمة أسماء األماكن في المملكة وتحقيقھا م) 2014عام  ( اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافيةإنشاء  
 يكون مقرھا دارة الملك عبدا لعزيز.

معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق و موسوعة أسماء األماكن في المملكة العربية السعودية دارة الملك عبدا لعزيز حيث أنجزت
دليل الطرق في وانجاز  ،االستشارية لوزارة النقل (المواصالت آنذاك)االستطالعية  الدراسات  كما تم القيام بالعديد من ،  ي األردن وسيناءوجنوب

احة والتراث و الھيئة العامة للسي الھيئة العامة للمساحة كما قامت ،  معجم األماكن الجغرافية في البحر األحمر (تحت الطبع)و شبه الجزيرة العربية
 الوطني  و الھيئة العامة لإلحصاء و المركز الوطني للوثائق والمحفوظات  بالعديد من االنجازات في مجال األسماء الجغرافية 

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

اسة التنميط / أعماق ثقافية والذي استضافته مدينة التظاھرة العلمية في الملتقى الدولي :  أسماء األعالم في العالم العربي وبلدان الساحل / سي
 :2016فيفري ( شباط )   3-1من  في الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2015قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 

عقد الملتقى الدولي ؛  أسماء األعالم في  تمبتنظيم من وزارة الثقافة / المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ ، 
في الجمھورية   2015العالم العربي وبلدان الساحل / سياسة التنميط / أعماق ثقافية والذي استضافته مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 

ل العربية والدول الساحل في إفريقيا باإلضافة إلى ، شارك فيه العديد من الدو2016فيفري ( شباط )   3-1من  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وراق العمل رئيس المجموعة العالمية لخبراء األسماء الجغرافية والعديد من العلماء والخبراء في مجال األسماء الجغرافية ، وتم تقديم العديد من أ

 لمقترحات التي تھم األسماء الجغرافية .في مجال األسماء الجغرافية واألعالم ، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات وا
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة :

ة تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول العربية السباقة في تطبيقات األسماء الجغرافية للدالالت المكانية واالستخدامات اليومي
في دولة اإلمارات وزوارھا. وقد تمكنت الھيئات العاملة في األسماء الجغرافية في لألسماء الجغرافية بما يسھل الحياة اليومية للسكان القاطنين 

لة. وتمكنت الدولة من جمع وتوثيق غالبية األسماء الجغرافية وجاري حاليا العمل في استكمال وتحديث قواعد بيانات بقية األسماء الجغرافية في الدو
مكانية من خالل التطبيقات الذكية واالستخدام المكثف للتقنيات الحديثة من التقليل من بعض مؤسسات الدولة المعنية باألسماء الجغرافية وال

ية المشكالت البيئية والعصرية التي تواجه المجتمعات النامية. كما ساھم حضور ومشاركة وفود الدولة وخبرائھا في التجمعات العالمية المعن
والشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية من االطالع المستمر  UNGEGNي عقدت تحت مظلة باألسماء الجغرافية وخاصة تلك االجتماعات الت



ية من التنسيق والتشاور مع خبراء األسماء الجغرافية لتطوير البنية التحتية لألسماء الجغرافية في الدولة. وتمكنت الجھات المعنية باألسماء الجغراف
محلية في دولة اإلمارات والمتمثلة في المؤسسات االتحادية والبلديات المحلية التابعة إلمارات الدولة مثل دائرة المستمر بين المؤسسات االتحادية وال

تنفيذية العتماد الشئون البلدية في إمارة أبوظبي واللجان العاملة في ھذا الموضوع مثل: اللجنة العليا لألسماء الجغرافية في إمارة أبوظبي واللجنة ال
لجغرافية في اإلمارة وكذلك بلديات كل من إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين من تطوير بنيتھا التحية األسماء ا

لة المعنية بتجميع وحصر وتوثيق األسماء الجغرافية باستخدام احدث التقنيات. وتندرج األسماء الجغرافية ضمن التوجيھات السامية لحكومة دو
لتوازن ات العربية المتحدة باستخدام اللغة العربية والتراث اإلماراتي في التسميات الجديدة سواًء ضمن أنظمة العنونة أو اإلرشاد المكاني وااإلمار

 في استخدام ھذه المسميات الحديثة بين المتطلبات العصرية والمحافظة على الھوية الوطنية وتراث البلد.

  الجمھورية التونسية :

 . 2014الصين  - في بكين  المنتدى الثالث الرفيع المستوى حول إدارة المعلومات الجغرافية العالمية كة فيالمشار  -
-UN-GGIM )لدول إفريقيا   تمثيل فريق خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية في اجتماع إدارة المعلومات الجغرافية العالمية   -

Africa)   2014في تونس. 
 . 2015حول األسماء الجغرافية لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للمسميات الجغرافية في تونس  ورشة عملتنظيم  -
السعودية  –في الرياض    (GGIM-Arab States)المشاركة في االجتماع األول إلدارة المعلومات الجغرافية العالمية للدول العربية  -

2015. 
 Implementation/Evaluation)     (WGsل والتنفيذ / التقييماجتماع  فريقي عمل الدعاية / التموي المشاركة في -

Publicity/Funding and    ) واجتماع فريق عمل اإلرث الثقافي(WG on cultural heritage  في كوبنھاغن - 
 .2015الدنمارك

 بتونس. 2015 في تونسالمشاركة في ندوة دولية حول التقسيمات الترابية  -
 مقاالت في مجلة فريق خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية .ب 48المساھمة في العدد    -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 : الفعاليات والتطلعات المستقبلية للشعبة العربية

ة ، تسعى رئاسة الشعبة العربية إضافة إلى ما تم إنجازه ، إلى النھوض بالشعبة العربية لتصل إلى المستوى المأمول  ولتضاھي الشعب المتقدم
  نھا .وم

  .عقد المؤتمر الثامن لخبراء األسماء الجغرافية  -
  .المقر الدائم للشعبة العربية  -

  إدخال مادة األسماء الجغرافية في المناھج التعليمية . -

 لجان الشعبة العربية : تفعيل  -
  .الھيئات واللجان الوطنية المعنية باألسماء الجغرافية إنشاء  -

 .طلس العربي بناء المعجم العربي الموحد واأل -
  إنشاء قاعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية . -

  عقد مؤتمر دولي بموضوع تھويد األسماء الجغرافية في فلسطين . -

 . المالي للشعبة العربية  التمويلتوفير  -
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