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مقدمة
• الشعععبة العربيععة لخبععراء األسععماء الجغرافيععة مخل ععة مععن الخب عراء
العععرب باألسععماء الجغرافيععة المكن ععين مععن بب ع دوله ع بجم ع و عبط
وتوحيععد ومعالجععة ءسععماء األمععاكن والمعععال الطبيعيععة فععي بنععدانه .
وهعععي تشعععك جعععجءاع معععن مجموععععة خبعععراء األمععع المتحعععد المعنيعععين
باألسععععماء الجغرافيعععععة ()UNGEGNالتابعععععة لنمجنعععععس ا بتصعععععاد
وا جتماعي (.)ECOSOC

تألي ها
•ء -تتكععون الشعععبة مععن هيئععة عامععة تم ع جمي ع
الدو العربية األع اء:

•الممنكة األردنية الهاشمية
•دولة اإلمارات العربية المتحد
•ممنكة البحرين
•الجمهورية التونسية
•الجمهورية الججائرية الديموبراطية الشعبية
•جمهورية جيبوتي
•الممنكة العربية السعودية
•جمهورية السودان
•الجمهورية العربية السورية
•جمهورية الصوما الديموبراطية
•جمهورية العراق
•سنطنة ُعمان
•دولة فنسطين
•دولة بطر
•جمهورية القمر المتحد
•دولة الكويت
•الجمهورية النبنانية
•ليبيا
• جمهورية مصر العربية
•الممنكة المغربية
•الجمهورية ا سالمية الموريتانية
•الجمهورية اليمنية

ءهدافها
األسس والقواعد الالجمة لجم و عبط وتوحيعد واسعتخدا األسعماء الجغرافيعة
ء -و
العربية ع الصعيد الوطني واإلبنيمي والعالمي وح جمي المشاك النغويعة والصعوتية
التي تعترض توحيدها.

ب -تباد الخبرات العنمية والتقنية التي تساعد جمي الدو األع عاء فعي جيجعاد السعب
المخديععة جلععد جصععدار معاجمهععا الجغرافيععة الخاصععة والمعج ع الجغرافععي العربععي الموحععد
وغيرها من الموا ي ذات ا ختصاص بعمنها.
آليات لنتعاون المشترك بين المنظمات العربية التي تتعام بالعنو الجغرافيعة
ج -و
عامة وصناعة الخرائط خاصة وم يالتها من المنظمات اإلبنيمية والدولية.
د -ا هتما باألسماء الجغرافية في الوطن العربي من حيث عبطها وتوحيعدها وتمكعين
جمي الدو األع اء في الشعبة العربية من استخدامها وكتابتها بطريقة موحد .
هععع  -جبعععراج ال وائعععد الكبيعععر ي ا بتصعععادية وا جتماعيعععة وال قافيعععة والتاريخيعععة والدينيعععة
الناتجة عن جم و بط وح ظ وتوحيد األسماء الجغرافية.

مهامها
تقو الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية باألعما التالية:
ء -العم عند تطوير الوسائ واآلليات المناسبة لتوحيد األسماء الجغرافية استنادا
جلد القواعد والمتطنبات المعمو به في ك بند ع و.
ب -تشجي بحث ودراسة الخطوات النظرية والعمنية المخديعة جلعد توحيعد األسعماء
الجغرافية في البندان العربية.

ج -التعاون م الجهات النغوية المعنية ولجان المعنومات الجغرافية والجهات ذات
النتائج.
العالبة لنوصو جلد ءف
د -جنشععاء األجهععج الالجمععة والنجععان ال رعيععة ال ععرورية وتطععوير الوسععائ ال نيععة
وجبامععة حنقععات التععدريب ال نععي والنغععو إلنجععا عمع الشعععبة فععي توحيععد األسعماء
الجغرافية.

تاب

مهامها

ه -اتخاذ التدابير التي من شأنها نشر مبادئ وءنظمعة توحيعد األسعماء الجغرافيعة العربيعة
ونقنهععا جلععد األحععرف الالتينيععة وغيرهععا مععن النغععات وحععث العععامنين فععي مجععا صععناعة
الخرائط (الكارتوغرافيا) عند تطبيق هعذه المبعادئ واألنظمعة .والبقعاء عنعد اتصعا دائع
بالشعب األخرى التابعة لألم المتحد لحم جمي المنظمات العالمية عند تطبيقهعا عنعد
الصعيد المحني واإلبنيمي والعالمي.
و -تح ير ءعما المختمرات اإلبنيمية المعقود عند صعيد الدو األع اءي والمعختمرات
العالمية المعقود عند صعيد األم المتحد وجيجاد السب الالجمة لتطبيق براراتها.
ج -تنسيق ءعما لجان األصو النغوية ولجان المعنومات الجغرافية وتشجي ءع اء هذه
النجان التعاون لنوصو جلد ءف النتائج.

اجتماعات الشعبة العربية

•

تعقد الشعبة العربية لخبراء األسعماء الجغرافيعة اجتماععا لهعا

ك ع سععنتيني كمععا تعقععد الشعععبة العربيععة اجتماعععات فرعيععة عنععد
هعععععامم اجتماععععععات ومعععععختمرات الخبعععععراء الععععععالميين لألسعععععماء
الجغرافية  /األم المتحد .

الهيئة اإلدارية الحالية لنشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

رئيس الشعبة
د . .عوني محمد الخصاونة
األردن

خالد المنحي
اإلمارات العربية
نائبا ع ال ا ع لنرئيس

د .عبدهللا بن ناصر الوليعي
السعودية
نائبا ع ءو لنرئيس

العميد( ) مارون خريم  /لبنان
م وض الشعبة العربية لدى جامعة الدو العربية
والمنظمات اإلبنيمية والدولية

نعيمة فريحة
تونس
نائبا ع انيا ع لنرئيس

جبراهي الجابر عبيد
األردن
مقرر الشعبة

يوسف بن حارث النبهاني
سنطنة ُعمان
محرر الشعبة

أبرز انجازات الدول العربية
لعام  2018والثلث األول من عام
2019

انجاجات األردن في مجا األسماء الجغرافية :
•

عقعد ورشعة تدريبيعة فعي العاصعمة األردنيعة فعي مجعا األسعماء الجغرافيعة فعي ال تعر معا بعين  28-24آذار /
مععارس  2019تحععت عنععوان " تطبيععق النظععا العربععي الموحععد لنرومنععة " فععي العاصععمة األردنيععة ع ّمععاني
وشععارك فععي هععذه الورشععة نخبععة مععن خبععراء األسععماء الجغرافيععة تناولععت العديععد مععن الموا ععي ذات العالبععة
باألسماء الجغرافية .

•

حث الدو العربية من خال جامععة العدو العربيعة عنعد تطبيعق النظعا العربعي الموحعد العذ تع جبعراره فعي
مختمر المجموعة العالمية لخبراء األسماء الجغرافية الحاد عشر في نيويورك عا . 2017

•

حععث الععدو العربيععة مععن خععال جامعععة الععدو العربيععة عنععد جنشععاء لجععان ءو هيئععات وطنيععة معنيععة باألسععماء
الجغرافية في الدو العربية التي يوجد فيها م هذه الهيئات .

•

حث الدو العربية عند المشاركة ال اعنة في موب الشعبة العربية والكتابة في مجنة األسماء الجغرافية.

مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم

•

با األردن وبناء عند برار المعختمر العربعي السعادس لنشععبة العربيعة والعذ عقعد فعي

ع ّمعععان ععععا ( 2012فقعععر  - 6/11المقعععر العععدائ لنشععععبة العربيعععة :جيمانعععا معععن الوفعععود

المشععاركة بأهميععة وجععود مقععر لنشعععبة العربيععة لكععي تمععارس مهامهععا وواجباتهععا بالصععور
األم ي فقد اجم الحا رون عنعد اختيعار الممنكعة األردنيعة الهاشعمية لتكعون مقعراع دائمعا ع
لنشعبة العربيةي وبموافقعة الممنكعة األردنيعة الهاشعمية) وفعي الععا  2018تع نقع المقعر
المخبت لنشعبة العربية المستأجر جلد المقر الدائ في العاصمة األردنية ع ّمان
المركععج اإلبنيمععي لتععدريس عنععو وتكنولوجيععا ال

عمن حعر

ععاء لغععرب آسععيا  /التععاب لألم ع المتحععد

وتأمين المقر بكافة المواد والنواج واألجهج الالجمة .

موقع الشعبة العربية على شبكة االنترنت

•

بععا األردن وبنععاء عنععد بععرار المععختمر العربععي السععادس

لنشعبة العربية والذ عقد في ع ّمان عا : 2012
• (فقععر  -6/9موب ع الشعععبة عنععد شععبكة اإلنترنععت :بععا
األردن بإنشاء موبعا ع لنشعبة العربية()www.adegn.net
وهععععو بععععالنغتين العربيععععة واإلنجنيجيععععة وي عععع العديععععد مععععن

المعنومات عن الشعبة العربيعة ي ويعتبعر هعذا الموبع منبعراع
لنخبراء العرب لنشر ءبحا ه والتواص بين الخبعراء سعواء
عند المستوى العربعي ءو عنعد المسعتوى العدولي ي والهيئعة
اإلداريعععة لنشععععبة تهيعععب بعععاإلخو واألخعععوات الخبعععراء برفعععد
الموب وج رائه بالمقا ت واألبحاث واألخبار والكتب ...الخ.

مجلة األسماء الجغرافية
• بععا األردن وبنععاء عنععد بععرار المععختمر العربععي السععاب
لنخبراء العرب في العاصعمة األردنيعة ع ّمعان فعي ال تعر معن
 13-11تشععععرين ال ععععاني  : 2014فقععععر  ( 7/14جصععععدار
مجنععة دوريععة لنشعععبة العربيععة عنععد موبعهععا عنععد اإلنترن عت
تت من ءه النشاطات التي تقو بها الدو األع اء وتنشر
فيهععا مقععا ت ومحا ععرات عنميععة لمععن يرغععب مععن الخبععراء
العرب ) .حيث صدر خمسة ءعداد معن هعذه المجنعة الدوريعة
المتخصصة والتي تعتبر األولد عند المستوى العربي.

الخرائط والمخططات
•تععع جنجعععاج العديعععد معععن الخعععرائط ذات المقعععاييس
المختن ععة ولمنععاطق مختن ععة مععن الممنكععة األردني عة
الهاشععععمية وألغععععراض مختن ععععة ي وتحععععو هععععذه
الخرائط باعد بيانعات لألسعماء الجغرافيعةي كمعا ءن
الععبعض منهععا يحم ع األسععماء بالنغععة العربيععة ومععا
يقابنها في الحروف الرومانيعة ( نائيعة الكتابعة ) ي
وتعتبععر هععذه الخععرائط مرجعععا مهمععا وباعععد بيانععات
لألسماء الجغرافية في الممنكة.

األطالس
•

ءنعععتج المركعععج الجغرافعععي المنكعععي األردنعععي طبععععة
جديعععد معععن ءطنعععس األردن والععععال ععععا 2015
ءحدهما بالنغة العربية واألخرى بالنغة اإلنجنيجيعة ي
ويت ععمن األطنععس خععرائط ومعنومععات عععن األردن
والبنععدان العربيععة والعععال والقععارات والمحيطععات ي
ويحععععو األطنععععس صعععع حات عععععن األردن والععععدو
العربيعععة والععععال والمحيطعععات والقعععارات والععععال ي
ومعنومات وجداو ي وءعال دو العال والتبعيات
 .ومعععن الجعععدير بالعععذكر ء ّنعععه تععع اسعععتخدا ءسعععنوب
الرومنععة لألسععماء الععوارد ( النسععخة اإلنجنيجيععة )
وفق النظا العربي الموحد لنرومنة .

المعاجم والفهارس
• تبني المركج الجغرافي المنكي األردني والنجنة الوطنية لألسماء الجغرافية مشروع معج البنعدان
األردنية حيث صدر الجعجء األو منعه ( معجع محافظعة البنقعاء ) والجعجء ال عاني ( معجع محافظعة
جرم) .
مرجعية لكافعة الموابع فعي الممنكعة األردنيعة
• كما ت جنجاج فهرس المواب األردنية لغايات و
الهاشمية ي وت ترتيبه وتبويبه وفق النوحات وكذلك وفعق الحعروف الهجائيعة ي لكع المعدن والقعرى
والتجمعععات السععكانية والخععرب واألوديععة والعيععون والجبععا والععتال والسععهو والمنععاطق ي م ع ذكععر
اإلحععدا يات الجغرافيععة واإلحععدا يات حسععب تربيع فنسععطين وتربيع ( )JTMي ومالحظععات تو ععيحية
ءخرى لنموب ي وي هذا ال هرس ءك ر من ال ة عشر ءلف ُمس ّمد ي ولغايات تسهي التعام م
هذا ال هرس ت جعداده عند برص مدمج (  ) CDوفعق برمجيعة  . Accessتع توجيععه وتعميمعه
داخ األردن عند جمي الوجارات والمخسسات ذات العالبة كما ت توجيعه عند معظ الدو العربية
لتعمي ال ائد .
• كمععا اهععت األردن ومنععذ فتععر طوينععة بالق ععية ال نسععطينية وباألسععماء ال نسععطينية فأصعدر فهرس عا ع
لنمستوطنات اإلسرائينية في فنسطين وكذلك ءطنسا ع لنق ية ال نسطينية.

المنشورات والمطويات
•بععا األردن وبنععاء عنععد بععرار المععختمر العربععي السععادس لنشعععبة

العربية والذ عقد في ع ّمان عا : 2012
•ولنشععر الععوعي بأهميععة األسععماء الجغرافيععة ي فقععد عمنععت رئاس عة

الشعععبة عنععد ت عيع التوعيععة عبععر عععد وسععائ منهععا التوعيععة مععن
خععال وسععائ اإلعععال المختن ععة المقععروء والمرئيععة والمسععموعة
واإللكترونية ي فإ افة جلد مجنعة األسعماء الجغرافيعة فهنعاك مجنعة

المقياس( نصعف سعنوية) التعي يصعدرها المركعج الجغرافعي المنكعي
األردني وينشر من خاللها العديد من المقا ت واألبحاث والتقعارير
المختصة باألسماء الجغرافية ي ء ف جلد ذلك جصدار ( مطويات )
تعري ية في األسماء الجغرافية وعددها عشر مطويات.

الدورات التدريبية
• لغايات التوعية ونشر قافة األسماء الجغرافية ي ت عقد العديعد معن العدورات لقطاععات
مختن ة من موظ ي الوجارات والدوائر والمخسسات ذات العالبة عند مستوى األردن ي كمعا
عقدت الشعبة العربية في األردن دور تدريبيعة حعو األسعماء الجغرافيعة عنعد معدار خمسعة
ءيا ي في ال تر من  29/3/2018-25وبح ور  15متدربا ع من دو عربيعة شعقيقة (بطعر
وسععنطنة ُعمععان والججائععر والكويععت واإلمععارات ج ع ع
عافة الععد األردن) ي وجععاءت هععذه الععدور
ععمن جطععار نشععاطات الشعععبة فععي نشععر المعرفععة حععو ءهميععة األسععماء الجغرافيععة وجكسععاب
العععامنين فععي مجععا األسععماء الجغرافيععة مععن األخععو العععرب والععوطنيين المهععارات العنميععة
والعمنيععة الالجمععةي وجطالعهعع عنععد كافععة المسععتجدات عنععد المسععتويين العربععي والععدوليي
وتناولت الدور عد موا ي حعو م هعو األسعماء الجغرافيعة وءهميتهعا وعالبتهعا بالحيعا
اليوميعععة ومصعععطنحاتهاي ونظعععا الرومنعععة والعوامععع المعععخ ر عنيهعععاي كمعععا تناولعععت العععدور
معنومات عن النظا العداخني لعدورات األمع المتحعد فعي األسعماء الجغرافيعةي وععن الشععبة
العربية لخبراء األسعماء الجغرافيعةي وتجربعة األردن فعي األسعماء الجغرافيعةي باإل عافة جلعد
تدريب عمني عند الرومنة.

المشاركة في المؤتمرات والندوات
•

شارك األردن منذ مانينات القرن الما ي فعي جميع العدورات والمعختمرات التعي عقعدها
خبراء األم المتحد لألسماء الجغرافية وكذلك في ا جتماعات والمختمرات العربية التي
عقدت في هذا المجا وكان لعألردن دوراع فعاعال فيهعا وبعدّ العديعد معن األبحعاث وءوراق

العم ي كما شارك األردن في مختمر ءسماء البحعار وبحعر الشعرق عنعد معدى العديعد معن
السنوات وغيرها من المختمرات المتعنقة بهذا المو وع .

•

عقعععد ا جتماععععات الشعععهرية لنجنعععة الوطنيعععة
لألسماء الجغرافية األردنية.

•

مشععاركة رئععيس الشعععبة فععي مععختمر فنسععطين
العععدولي األو لألرا عععي " والعععذ عقعععد فعععي

فنسطين في ال تعر معن  14-13ديسعمبر ععا
2018

•

.

جصدار كتيب عن نتائج وتوصيات ا جتماعات
والمختمرات العربية لألسماء الجغرافية لغاية

جنجاجات جنجاجات النجنة الوطنية لألسماء الجغرافية
في الممنكة العربية السعودية لعا 1439ه ()2019-2018
جعداد
ء.د .عبدهللا بن ناصر الوليعي
Abdullah Nasser Alwelaie
نائب رئيس النجنة الوطنية لألسماء الجغرافية
في المملكة العربية السعودية
Alwelaie@hotmail.com
Alwelaie.com

تمهيد
لتنععامي ا هتمععا باألسععماء الجغرافيععة فععي دو العععال عامععة وفععي الممنكععة العربي عة
السعععودية خاصععةي ولتعععدد الجهععات الحكوميععة التععي ُتعنععد بأسععماء األمععاكن فععي الممنكععةي
وألهمية توحيد الجهود بعين هعذه الهيئعات والعوجارات والمصعالك الحكوميعةا صعدر األمعر
السعععامي الكعععري ربععع  36072وتعععاريخ 28/9/1434هععع (الموافعععق ) 04/08/2013
بإنشاء لجنة وطنية لألسماء الجغرافية ت الجهات الحكومية ذات العالبةي وترمعي جلعد
خدمعة ءسعماء األمعاكن فععي الممنكعة وتحقيقهعا يكعون مقرهععا دار المنعك عبعدالعجيج .وهععي
تهدف جلد توحيد الجهود ذات الصنة باألسماء الجغرافية بالممنكة العربية السععودية معن
حيععث الكتابععة وال ععبط والتهجئععة وكع مععا يخععص المعيععار الععوطني لهععاي وباعععد بياناتهععاي
وممارسععة األعمععا ذات الصععنة فععي تم ي ع الممنكععة فععي المععختمرات والنععدوات الخارجيععةي
وءن تكون النجنة المرج في ذلعك .وت ع النجنعة حتعد اآلن مم نعين لخمسعة عشعر جهعة
حكومية .وسنبرج فيما يأتي جنجاجات بعض الجهات الحكومية خال العامين األخيرين:

ءو ع :دار المنك عبدالعجيج:
بتوجيه كري ومتابعة من معالي الدكتور فهد بن عبدهللا السمار رئعيس النجنعة الوطنيعة
لألسماء الجغرافيعة فعي الممنكعة العربيعة السععوديةي ومقرهعا دار المنعك عبعدالعجيجي فقعد
ءنججت النجنة الوطنية من األعما عن العا الما ي ما يني:
 .1عند هامم " منتقد آ ار الممنكة األو " دشن األمير فيص بن بندر بن عبد العجيج ءمير منطقة
الريععاض مشععروع مستكشععف األسععماء الجغرافيععة فععي الممنكععة العربيععة السعععودية الععذ ن ععذه المركععج
السعود لنظ المعنومات الجغرافية التاريخية بدار المنك عبد العجيعج تحعت جشعراف النجنعة الوطنيعة
لألسماء الجغرافيعة فعي الممنكعة العربيعة السععوديةي عنمعا ع بعأن التطبيعق متوافعق مع ءنظمعة الجعوا ت
الذكية المختن ة كافةي وهو مصم بآخر التقنيات الحدي ة في جنشاء التطبيقات الذكية.

 .2موافقعععة مجنعععس العععوجراء بقعععرار ربععع ( )318وتعععاريخ 18/6/1439هععع (الموافعععق
 ) 06/03/2018عنععد القواعععد المنظمععة لعمع النجنععة الوطنيععة لألسععماء الجغرافيععة فععي
الممنكة العربية السعوديةي التي تنص عند:
• التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصنة باألسماء الجغرافية عند رغبتها في جطالق ءسعماء جديعد ءو
تغيير ءسماء بائمة م النجنة الوطنية لألسماء الجغرافية بوص ها مرجعا ع رسميا ع إلبداء التوصيات حيالها.

•

جم األسماء الجغرافية في الممنكة ونشعرها وممارسعة األعمعا ذات الصعنة بهعا وجععداد باععد بيانعات

لها.

• جعداد معج وطني م هرس يت من تنك األسماء بالحروف الالتينية بالتنسعيق مع الجهعات ذات العالبعة
باألسماء الجغرافية لتكون مرجعا ع منجما ع لجمي الجهات الحكومية.

•

التنسيق م الجهات الحكومية ذات العالبة باألسماء الجغرافية والتعاون معها لتوحيد الجهعود المبذولعة

في هذا الشأن.

•

تم يع الممنكععة داخنيعا ع وخارجي عا ع فععي شععأن األسععماء الجغرافيععة والتعععاون والمشععاركة الدوليععة فعي جعععداد

معج ال هرس الدولي الجغرافي.

 .3المشاركة بعالمنتقد ال عاني عشعر لعنظ المعنومعات الجغرافيعة بالممنكعة العربيعة السععودية
الذ ءبي في مدينة الدما خال ال تر من  26-24من شهر رجب 1439ه (الموافق -10
) 12/04/2018ي بوربععة عنميععة عععن "مستكشععف األسععماء الجغرافيععة فععي الممنكععة العربيعة
السعععودية" التععي ت ععمنت التعريععف بجهععود الممنكععة العربيععة السعععودية فععي خدمععة األس عماء

الجغرافية م رصد جمي الجهود التي بامت بها الممنكة في مجا األسماء الجغرافية والقاء
ال وء عند ءنشطة دار المنك عبد العجيج وجمي الجهات الحكومية في هذا المجا .
 .4ح ور المنتقعد السعنو ال عاني لنمختصعين فعي المسعاحة والمعنومعات الجيومكانيعة التعي

نظمتععععه الهيئععععة العامععععة لنمسععععاحة يععععو ال ال ععععاء الموافععععق 19/10/1439هعععع (الموافععععق
 ) 03/07/2018بمجم الرائد (المدينة الربمية) بمدينة الرياض.

 .5البدء فعي جععداد كتعاب "آ عار الممنكعة العربيعة السععودية فعي كتابعات الرحالعة الغعربيين"
لندكتور حسن عبدالعجيج ءحمد وهو تحت اإلعداد اآلن.
 .6ح عور فعاليعات ال ي ع و الع ال م ع ي لعنظ المعنومعات الجغرافيعة  GIS Day 2017العذ
ءبي بجامعة المنك سعود (الرياض)ي وخالله بعا صعاحب السعمو األسعتاذ العدكتور نعايف بعن
نيععان آ سعععود بجيععار جنععا دار المنععك عبععد العجيععج بععالمعرض المصععاحب لن عاليععةي كمععا

شععاركت الععدار بإلقععاء محا ععر عععن "تطبيععق مستكشععف األسععماء الجغرافيععة" م ع بيععان
خصائصه وءهدافه وكي ية التعام م التطبيق في عرض حي لنتطبيق

 .7صععدور كتععاب "معج ع األمععاكن الجغرافيععة فععي البحععر األحمععر" الععذ يشععم جمي ع األمععاكن عنععد
سواح البحر األحمر وخنيج عدن في جمي الدو المطنة عنيهي الذ ي من  4مجندات.
وهععذا المعجع يعع معرف باألمععاكن الجغرافيععة عنععد البحععر األحمععري التععي تقعارب
( )2700مكاني موجعة بين تس دو تط عند هذا البحري وهي :الممنكة
العربيعععة السععععوديةي والجمهوريعععة اليمنيععععةي وجمهوريعععة مصعععر العربيععععةي
وجمهوريععة السععوداني والممنكععة األردنيععة الهاشععميةي وفنسععطين المحتنععةي
وجمهورية الصوما ي وجمهورية جيبوتيي وجمهورية جريترياي مشيراع جلعد
موبعها عند الخريطةي مو عحا ع ءبعرج معا فيهعا معن مععال تاريخيعة وظعواهر
جغرافية ومناشط سياحية وجمكانات ابتصادية.

وبد رتب هذا المعج ترتيبا ع ءل بائ ّعياي بُ مد َ له بتعريف موسع بعالبحر األحمعري
كما اشتم المعج عند خرائط تو يحية لجمي األماكن الجغرافيعة العوارد
فيهي جلد جانب مجموعة من الصور التي تبرج ءه المعال فيهاي كما ت من
المعج فهرسا ع عربيا ع وآخر جنجنيجيا ع لهذه األماكن.

 .8جعععداد كتيععب تعري ععي عععن النجنععة الوطنيععة لألسععماء
الجغرافية في الممنكة العربية السعوديةي يت عمن الكتيعب
تعععاريخ تأسعععيس النجنعععةي ونعععص بعععرار موافقعععة مجنعععس
العععوجراء عنعععد القواععععد المنظمعععة لعمععع النجنعععة الوطنيعععة
لألسعععماء الجغرافيعععةي والقواععععد المنظمعععة لعمععع النجنعععة

الوطنية لألسماء الجغرافيةي كما يت من الكتيب جنجعاجات
النجنعة الوطنيعة لألسعماء الجغرافيعة منعذ تأسيسعها وحتععد
اآلني كمععا ت ع ذكععر جصععدارات مطبوعععات دار المنععك عبععد
العجيج في مجا األسعماء الجغرافيعة فعي الممنكعة العربيعة
السعوديةي وصور ءرشي ية لح ور المختمرات الدولية.

 .9عقدت النجنة خال هذا العا ءربعة اجتماعات هما ا جتمعاع التاسع والعاشعر والحعاد
عشر وال اني عشر لنجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في الممنكة العربية السعودية بقاعة
مجنس اإلدار بدار المنك عبد العجيج بح ور ءع اء النجنة.

 .10انب قت من النجنة الوطنيعة لألسعماء الجغرافيعة فعي الممنكعة العربيعة السععوديةي لجنعة
فرعية تن يذية وت انعقادها مرتان بمكتب نائب رئيس النجنة.

 .11بعععدءت النجنعععة فعععي تنقعععي است سعععارات معععن الجهعععات الحكوميعععة حعععو معععدى مناسعععبة
تغيير/تعدي بعض ءسماء األماكنا عند سبي الم ا فقد ورد معن محافظعة الطعائف طنبعات
بهذا الخصوص شمنت ءربعة مواب هي( :برية واد نشراني ميقات السي الكبير وواد
محر "برن المناج "ي هجر الج ني برية الخر).

انيا ع :الهيئة العامة لنسياحة والت راث الوطني:

تعنععي الهيئععة العامععة لنسععياحة واآل ععار بععالمواب ي األ ريععةي والتاريخيععةي والترا يععة والموابع
السياحية العامة والمحافظة عنيها من التعد ءو العبعث بمكوناتهعا ءو التعأ ير السعنبي عنعد
بيئتها.
 -1عمنت وفق تنظيمها الصادر باألمر السامي الكري رب ( )78وتاريخ 1421/1/12هع

عند جيجاد سج وطني لآل ار يشتم عند:
ء -باعد بيانعات جلكترونيعة تت عمن جميع المعنومعات المتعنقعة بعالمواب األ ريعة والترا يعة
والتاريخية.
ب -بيانات المواب السياحية والمتاحفي ج افة جلد الخعدمات المسعاند معن جيعواء سعياحي
يشم ال نادق والوحدات السكنية الم روشعةي ا سعتراحات وغيرهعاي بمعا فيهعا ءسعماء هعذه
المواب /الخدمات وجحدا ياتهاي ويت تحوي هذه المعنومات بعد تحنينها جلد منتجعات ربميعة
عنععد شععك خععرائط وصععور ف ععائية وفقععا لمنظومععة مععن السياسععات واإلجععراءاتي واعتمععادا

عند اآلتي:

» الطبقات األساسية المعتمد مواص اتها من بب النجنة الوطنية لنظ المعنومات الجغرافية.
» طبقات شبكة الطرق المحد ة داخ وخارج المدن ومصدرها وجار النق والبنديات.
» الصعععور ال
السعودية.

عععائية ومصعععدرها مدينعععة المنعععك عبعععدالعجيج لنعنعععو والتقنيعععة وهيئعععة المسعععاحة الجيولوجيعععة

» الحدود اإلدارية لنمناطق والمحافظات (وجار الداخنية).
» طبقة الخدمات بمختنف تصني اتها وءنواعها.
» طبقة المواب السياحية األ رية والترا ية.
» طبقة المسارات السياحية بنوعيها مسار سياحي ءو مسار ترا ي /قافي.

» طبقة استخدامات األرا ي لنمرافق العامة (البنديات).
» طبقات الموارد المائية من سدودي بحيراتي ومجار السيو واألودية (وجار المياه).
» طبقة خطوط سكك الحديد.

» طبقة المطارات بنوعيها المحنية والدولية.
» طبقة الموانئ البحرية بمختنف ءنواعها.

 -2السج الوطني لآل عار والتعراث العمرانعي :يشعتم السعج العوطني لآل عار والتعراث العمرانعي عنعد باععد
بيانات ربمية مدون فيها جميع المعنومعات الخاصعة بعالمواب األ ريعة والتاريخيعة والترا يعة بمعا فيهعا ءسعماء
هذه المواب وجحدا ياتهاي حيث بنغ ججمالي ما ت تسجينه حتد تاريخه نحو ( )11000موبع ويجعر العمع
عند استكما المواب التي ل يشعمنها التسعجي األولعدي ويعت جنتعاج خعرائط ربميعة معنوماتيعة وفعق منهجيعة
عنمية وعمنية تمكن من ا ست اد من مخرجاتها بشك مباشر.
 -3جنتاج الخرائط:
تعتمد عمنية جنتاج الخرائط بشك مباشر عند:
» توظيف نظ المعنومات المكانية كقواعد بيانات لموارد التراث ال قافي.
» تم ي هذه البيانات عند خرائط ربمية وصعور جويعة باسعتخدا بعرامج نظع المعنومعات الجغرافيعة ()GIS
وجسقاط المواب األ رية عند الخريطة ءو الصور الجوية المطنوبة.

ال ا ع ع :المواب الطبيعية:
» بامععت الهيئععة بإنشععاء باعععد بيانععات جغرافيععة لنموابع السععياحية بالممنكععة تحتععو عنععد معنومععات وصععور

فوتوغرافيععة عععن المواب ع السععياحيةي وذلععك بعععد تن يععذ عمنيععة مسععك شععام لنمواب ع السععياحية بالتعععاون م ع
الجهات الحكومية في المناطق.
» ت تحديد ( )956موبعا ع بابنه لنتطوير السياحي في مناطق الممنكة ال ال ة عشر وفق معايير فنيعة محعدد ي

وبالشراكة م الجهات ذات العالقة في المناطق.
» ت اعتماد هذه المواب من بب مجنس جدار الهيئةي وت و ع آليعة لحمايتهعا والمحافظعة عنيهعا بالتععاون
م عدد من األجهج الحكومية في ك منطقة.

جنجاجات سنطنة ُعمان في مجا األسماء الجغرافية :
•اهتمععا سععنطنة عمععان بأسععماء األمععاكن بععدي بععد الجمععان والمكععان لهععذا البنععدي وتم ع هععذا فععي سععرد

الوبععائ التاريخيععة لنكتععاب المععخرخين ج ععافة جلععد جصععدار عععدد مععن الموسععوعات والمعععاج ألسععماء
األماكن العربية والعمانية ودواوين الشعر والتي احتوت وصف لبعض المواب واألماكن العمانية.

• ت جنشاء الهيئة الوطنية لنمساحة كإحدى هذه المخسسات الرسمية التنظيمية في السعنطنة
ععععا 1983ي معععوكالع لهعععا المسعععخولية فيمعععا يتعنعععق بالسياسعععة الجغرافيعععة لنسعععنطنة وتقعععدي
المشور ال نية الخاصة بجمي األنشطة المساحية وجنتاج الخرائط لنسنطنة .

•وءنشأت الهيئة الوطنية لنمساحة بسعما ع خاصعا ع يعنعد باألسعماء الجغرافيعة تع رفععه
جلد مستوى فرع في العا  2015مهمته كالتالي:

ء -تعريب جمي ءنواع الخرائط العمانية.
ب -المراجعة والتحقق الحقني والمكتبي لجمي األسماء الجغرافية العمانية.

ج -جمع وتحديععد موابع جميع األسععماء الجغرافيععة العمانيععة الغيععر متععوفر لععدى المصععادر والمراجع فعي
الهيئة الوطنية لنمساحة.

د -المحافظة عند هوية ا س الجغرافي العماني وتوحيده و رور نقنه جلد النغات األجنبية.

هعع  -تم عع الهيئععة الوطنيععة لنمسععاحة سععنطنة عمععان فععي المععختمرات والنجععان الدوليععة
واإلبنيمية فيما الخاصة باألسماء الجغرافية.

•

باعد األسماء الجغرافية العمانية:

ءنشعععأت الهيئعععة الوطنيعععة لنمسعععاحة باععععد بيانعععات لألسعععماء الجغرافيعععةي وهعععي تحعععو
معنومات عن ا س الجغرافعي كاسع المكعان ونعوع الظعاهر وجحدا ياتعه وتبعاتعه اإلداريعة
ونقنه الحرفي جلد النغة الالتينية باستخدا (النظا العربي الموحد لنق األسماء)ي ج عافة
جلد ذكر لنجهة المعتمد لالس م جشار جلد الو ائق الخاصة بذلكي وت

القاععد ءك عر

من ( 9000تسعة ء ف ءس جغرافي معتمد).

وشععاركت السععنطنة بالعديععد مععن المععختمرات وا جتماعععات العربيععة والعالميععة فععي مجععا
األسماء الجغرافية

. 1مشععاركة السععنطنة بعععدد  8اشععخاص مععن مختنععف المخسسععات المعنيععة با سععماء
الجغرافيععة فععي دور ا سععماء الجغرافيععة والتععي عقععدتها الشعععبة العربيععة لالسععماء
الجغرافية في المركج الجغرافي المنكي ا ردني في ع ّمان.

. 2تكمنة مشروع مراجعة اسماء ا ماكن لخرائط  1:100000و. 1:50000

 .3المراجعة اليومية لقوائ ا سماء الجغرافية.

انجاجات جمهورية مصر العربية في مجا األسماء الجغرافية :

•

اصدر الجهاج المركج لنتعبئة العامة وا حصاء دلي التقسيمات ا دارية  2017وبائمة
بأسماء القرى وما يقابنها من برى فرعية ي وتقو ءي ا ع بتحديث بوابة البند الجغرافية

عنعععد ا نترنعععت والخعععرائط المكانيعععة والخعععرائط الربميعععة ي ويمكعععن ا سعععتعانة بالبوابعععة
النكترونية لنبحث عن ا سماء الجغرافية بمسعتويات حعدودها ا داريعة ال ال عة (اسعتناداع
الععد ءسععماء األمععاكن التععي ُجمعععت مععن تعععداد عععا  2017وتعععرض فععي البوابععة ءي عا ع
الخرئط الموا يعيه لنبيانات والمخشرات اإلحصائية.

•

وساهمت مصر ءي ا ع في الطبعة الخامسة والخمسين لننشر اإلعالمية نصعف السعنوية

التي تصدر عن فريق خبراء األمع المتحعد المعنعي باألسعماء الجغرافيعة ي حيعث بعدمت
مقالة بشأن األُطر التشريعية المتعنقة بتوحيد األسماء الجغرافية في مصر.

انجاجات دولة فنسطين في مجا األسماء الجغرافية :

•
•
•

تشكي النجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في فنسطين
حوسبة كام ءسماء المواب في ال

ة الغربية وبطاع غج بالرجوع لنخرائط البريطانية لعا 1942

التواص م جمي الهيئات المحنية ال نسطينية (حوالي  350هيئعة) معن اجع تعدبيق ومراجععة وتحعديث وتصعحيك
ءسماء المواب الجغرافية العائد لعا ( 1942بمقياس رس  20000ءو )100000

•

اعتماد ما ت تو يقه من األسماء الجغرافية ل نسعطين فعي حعدود ععا  1967وععددها
 ) 15230جسما ع كمسود ءولية لمعج فنسطين

•

المشاركة في مختمر فنسطين الدولي األو لألرا ي " والذ عقد في فنسطين فعي ال تعر
من  14-13ديسمبر عا . 2018

(

•

ا نتهاء من استكما كافة متطنبات اصدار ءطنس دولة فنسطين لألسماء الجغرافية (في حعدود ععا
 67بما يشم القدس الشعربية وبطعاع غعج )ي حيعث سعيحتو ا طنعس عنعد معا يقعارب ( )20العف
اس جغرافي لنمعال واألماكن والمواب تظهر عند صور جوية لععا 2016ي باإل عافة العد شعبكة
الشوارع القائمة حالياي والمناطق المأهولة) (Builtup Areasي واألودية واألنهاري والكنتعور (25
) عنعععد ء يعععت جظهعععار ءسعععماء المسعععتوطنات "اإلسعععرائينية" .سعععيت طباععععة ( )1000نسعععخة معععن
ا طنس توجع عند كافة المخسسات المحنية والدولية.

•

التح ير لنتنسيب لمجنس الوجراء ال نسعطيني لنمصعادبة عنعد "النظعا العربعي الموحعد لنرومنعة"
المعتمد بموجب ال قر ) (VI/3الوارد فعي ال صع ) (IIIصع حة ربع ( )19لتقريعر األمع المتحعد
)(E/CONF.105/165والصادر من مداو ت معختمر مجموععة خبعراء األمع المتحعد لألسعماء
الجغرافية ) (UNCSGNالحاد عشر المنعقعد فعي نيويعورك ععا 2017ي حيعث تع طعر مشعروع
القعرار بواسعطة رئاسعة الشععبة العربيعة لخبعراء األسعماء الجغرافيعة ) (ADGEGNبح عور العدو
األع اء في مجموعة خبراء األمع المتحعد لألسعماء الجغرافيعة) (UNGEGNي واعتمعاد المجنعس
ا بتصاد وا جتماعي لألم المتحد ) (ECOSOCي بما ينج توحيد طريقة كتابة األسعماء العربيعة
عند رومنتها في كافة الو ائق والخرائط بموجب النظا العربي الموحد لنرومنة.

•

يجععرى التح ععير إلصععدار نسععخة مععن ا طنععس حسععب النظععا العربععي الموحععد لنرومنععة والمقععر عععا
2017

•

نشر األسماء الجغرافية بشك الكتروني عبر موب جيومولج ) (geomolg.psلنخرائط ا لكترونية

•

واصنت النجنة الوطنية لألسماء الجغرافية عقد اجتماعاتها وتمت منابشة تطبيعق المععايير الخاصعة
باألسعععماء الجغرافيعععة بعععالرجوع لعنععع األسعععماء) (Toponymsي والرومنعععة) (Romanizationي
واألسماء الدخينة ) (Exonymsي وطريقة النطق الصحيك(Pronunciation).

•

المشاركة في الدور ال ال ين لمجموعة خبراء األم المتحعد لألسعماء الجغرافيعة فعي نيويعورك ععا
2017

•

التح ععير لنمشععاركة فععي الععدور األولععد (النظععا الجديععد) لخبععراء األم ع المتحععد لألسععماء
الجغرافية ) (UNGEGNفي نيويورك في ابري /ءيار .2019

هذا باإلضافة إلى العديد من الفعاليات منها على سبيل المثال :

•

انتخععاب ع ععو مععن الشعععبة العربيععة كنائععب لععرئيس المجموعععة العالميععة لخبععراء ا سعماء
الجغرافية.

•

مشععاركة ءع ععاء مععن الشعععبة العربيععة فععي ال ععرق العالميععة فععي مجععا ا سععماء الجغرافيععة
من مجموعات فرق األم المتحد المعنية باألسماء الجغرافية.

•

اعطاء محا رات لطنبة المعدارس والجامععات فعي ععدد معن العدو العربيعة فعي مو عوع
ا سماء الجغرافية.

•

المشاركة في تربي وترميج المسميات الجغرافية في عدد من مدن الدو العربية .

خطة العمل لعام 2019
تسعد رئاسة الشعبة العربية ج افة جلد معا تع جنجعاجه ي جلعد النهعوض بالشععبة العربيعة لتصع جلعد
المستوى المأمو

•

ولت اهي الشعب المتقدمة ي ومنها .

عقد المختمر ال امن لخبراء األسعماء الجغرافيعة  :بامعت رئاسعة الشععبة العربيعة بالحصعو عنعد

الموافقععات الرسععمية األردنيععة لعقععد المععختمر ال ععامن هععذا العععا ي فععي العاصععمة األردنيععة ع ّمععان عععا
. 2019

•
•

جدخا ماد األسماء الجغرافية في المناهج التعنيمية .
لجان الشعبة العربيعة  :تسععد رئاسعة الشععبة العربيعة لت عيع دور لجعان الشععبة معن خعال عقعد

اجتماعات دورية لتحقيق مهامها وواجباتها .

•

المشاركة العربية فعي المعختمرات وا جتماععات :معن المخسعف ءن العديعد معن العدو العربيعة

تنتظ فعي مشعاركتها فعي المعختمرات وا جتماععات العربيعة والدوليعة ي بع جن بععض العدو العربيعة
ليس لها ء ح ور منذ تأسيس الشعبة العربية ءو المجموعة العالميعة ( األنجعيجن ) ي وسعتحرص
رئاسة الشعبة العربية عند مشاركة جمي الدو العربية من خال الطرق الرسمية .

•

الهيئات والنجان الوطنية المعنية باألسعماء الجغرافيعة َ :تعتبعر الهيئعة اإلداريعة لنشععبة
العربيععة ءن األسععنوب الصععحيك لتن يععذ مهععا الشعععبة العربيععة وت عي ع م هععو األسععماء

الجغرافية يأتي من خال تشكي لجان ءو هيئات وطنية لك دولعة معن العدو العربيعة ي
ومن هذا المنطنق فستسعد رئاسعة الشععبة العربيعة لمخاطبعة العدو العربيعة وبعالطرق
الرسمية إلنشاء م

هعذه الهيئعات ءو النجعان فعي جميع العدو العربيعة التعي

يتعوفر

لديها .

•

بنععاء المعجع العربععي الموحععد واألطنععس العربععي  :تسعععد الرئاسععة لبنععاء معجع عربععي
موحد وءطنس عربي من خال النجان ال رعية لنشعبة .

•

إنشاء قاعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية .

شكراً الستماعكم
الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونة
رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
ع ّمان  -األردن
بريد الكتروني
info@adegn.net
kawni @yahoo.com
هاتف 00962777745204 :
00962772009800

رجوع

