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  المضمون:

 مقدمة  ولمحة تاريخية عن الشعبة العربية. -

 . 2019والثلث األول من عام   2018لعام  إنجازات بعض  الدول العربية -

 . 2019خطة عام  -

  مقدمة 

الجغرافية مؤلفة من الخبراء العرب باألسماء الجغرافية المكلفين من قبل دولھم  الشعبة العربية لخبراء األسماء

بجمع وضبط وتوحيد ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبيعية في بلدانھم . وھي تشكل جزءاً من مجموعة 

واالجتماعي ) التابعة للمجلس االقتصادي UNGEGNخبراء األمم المتحدة المعنيين باألسماء الجغرافية (

)ECOSOC.(  

  الدول األعضاء : 

 رين ، الجمھورية التونسية ، الجمھوريةملكة البحالعربية المتحدة ، م اإلماراتالمملكة األردنية الھاشمية ، دولة 

الديموقراطية الشعبية ، جمھورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية ، جمھورية السودان،  الجزائرية

، دولة ة، جمھورية العراق ، سلطنة ُعمانالسورية ، جمھورية الصومال الديموقراطيالجمھورية العربية 

،جمھورية مصر الجمھورية اللبنانية، دولة ليبيافلسطين ، دولة قطر، جمھورية القمر المتحدة ، دولة الكويت ، 

  . المملكة المغربية ، الجمھورية اإلسالمية الموريتانية ، الجمھورية اليمنيةالعربية ، 

  أھداف الشعبة العربية :

عيد  -أ ماء الجغرافية العربية عل الص تخدام األس بط وتوحيد واس وضع األسس والقواعد الالزمة لجمع وض

  .الوطني واإلقليمي والعالمي وحل جميع المشاكل اللغوية والصوتية التي تعترض توحيدھا

اعد جميع الدول  -ب دار تبادل الخبرات العلمية والتقنية التي تس بل المؤدية إلى إص اء في إيجاد الس األعض

اص  يع ذات االختص ة والمعجم الجغرافي العربي الموحد وغيرھا من المواض معاجمھا الجغرافية الخاص

  .بعملھا

ناعة  -ج ترك بين المنظمات العربية التي تتعامل بالعلوم الجغرافية عامة وص ع آليات للتعاون المش وض

  .لمنظمات اإلقليمية والدوليةالخرائط خاصة ومثيالتھا من ا

االھتمام باألسماء الجغرافية في الوطن العربي من حيث ضبطھا وتوحيدھا وتمكين جميع الدول األعضاء  -د

  .في الشعبة العربية من استخدامھا وكتابتھا بطريقة موحدة
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ادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية -ھـ بط  إبراز الفوائد الكبيرة، االقتص الناتجة عن جمع وض

 .وحفظ وتوحيد األسماء الجغرافية

  مھام الشعبة العربية :

  :تقوم الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية باألعمال التالية

العمل على تطوير الوسائل واآلليات المناسبة لتوحيد األسماء الجغرافية استنادا إلى القواعد والمتطلبات  -أ

  .بلد عضوالمعمول به في كل 

  .تشجيع بحث ودراسة الخطوات النظرية والعملية المؤدية إلى توحيد األسماء الجغرافية في البلدان العربية -ب

التعاون مع الجھات اللغوية المعنية ولجان المعلومات الجغرافية والجھات ذات العالقة للوصول إلى أفضل  -ج

  .النتائج

الفرعية الضرورية وتطوير الوسائل الفنية وإقامة حلقات التدريب الفني إنشاء األجھزة الالزمة واللجان  -د

  .واللغوي إلنجاح عمل الشعبة في توحيد األسماء الجغرافية

اتخاذ التدابير التي من شأنھا نشر مبادئ وأنظمة توحيد األسماء الجغرافية العربية ونقلھا إلى األحرف  -ه

لين في مجال صناعة الخرائط (الكارتوغرافيا) على تطبيق ھذه المبادئ الالتينية وغيرھا من اللغات وحث العام

واألنظمة. والبقاء على اتصال دائم بالشعب األخرى التابعة لألمم المتحدة لحمل جميع المنظمات العالمية على 

 .تطبيقھا على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي

على صعيد الدول األعضاء، والمؤتمرات العالمية المعقودة تحضير أعمال المؤتمرات اإلقليمية المعقودة  -و

  .على صعيد األمم المتحدة وإيجاد السبل الالزمة لتطبيق قراراتھا

تنسيق أعمال لجان األصول اللغوية ولجان المعلومات الجغرافية وتشجيع أعضاء ھذه اللجان التعاون  -ز

  .للوصول إلى أفضل النتائج
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  ية :اجتماعات الشعبة العرب

الجغرافية اجتماعا  لھا كل سنتين  ، كما تعقد الشعبة العربية اجتماعات  األسماءتعقد الشعبة العربية لخبراء 

  سماء الجغرافية / األمم المتحدة .ن لأليفرعية  على ھامش اجتماعات ومؤتمرات الخبراء العالمي

  الجغرافية : األسماءللشعبة العربية لخبراء  اإلداريةالھيئة 

واليتھا أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتتألف و، للشعبة العربية من قبل الھيئة العامة  اإلداريةتم انتخاب الھيئة 

  الھيئة اإلدارية الحالية من :

  

  رئيسا           (األردن)        دكتور المھندس عوني محمد 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                    العميد(م) مارون خريش  -

  العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية                                                      

 مقررا            (األردن)                       إبراھيم الجابر عبيد -

 محرراً                  (سلطنة ُعمان)               يوسف بن حارث النبھاني -
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  2019والثلث األول من عام  2018لعام أبرز انجازات الدول العربية 

  

  أنشطة األردن في مجال األسماء الجغرافية :

آذار  28-24في الفترة ما بين  الجغرافية األســماءفي مجال  األردنيةعقد ورشــة تدريبية في العاصــمة  -

تحت عنوان " تطبيق النظام العربي الموحد للرومنة "  في العاصــمة األردنية عّمان، وشــارك   2019مارس  /

 باألســــــــــماءتناولت العديد من المواضــــــــــيع ذات العالقة  في هذه الورشــــــــــة نخبة من خبراء األســــــــــماء الجغرافية

  الجغرافية .

العربي الموحد الذي تم إقراره  في حث الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية على تطبيق النظام  -

 . 2017مؤتمر المجموعة العالمية لخبراء األسماء الجغرافية  الحادي عشر في نيويورك عام 

 باألسماءحث الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية على إنشاء لجان أو هيئات وطنية معنية  -

 ذه الهيئات .الجغرافية في الدول العربية التي ال يوجد فيها مثل ه

 .حث الدول العربية على المشاركة الفاعلة في موقع الشعبة العربية والكتابة في مجلة األسماء الجغرافية -

  مكاتب الشعبة العربية في المقر الدائم : -

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

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

العربية لكي تمارس مھامھا وواجباتھا بالصورة األمثل ، فقد اجمع الحاضرون على اختيار المملكة 

وفي العام لھاشمية)  األردنية الھاشمية لتكون مقراً دائماً للشعبة العربية، وبموافقة المملكة األردنية ا

تم نقل المقر المؤقت للشعبة العربية المستأجر إلى المقر الدائم في العاصمة األردنية عّمان  2018

 وتأمينضمن حرم المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / التابع لألمم المتحدة 

  الالزمة .المواد واللوازم واألجھزة  المقر بكافة 

   



6 

 

  

  : على شبكة االنترنت موقع الشعبة العربية -

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السادس للشعبة العربية والذي 

  :  2012عقد في عّمان عام  

قام األردن بإنشاء موقعاً  :موقع الشعبة على شبكة اإلنترنت -9/6 (فقرة

واإلنجليزية ) وھو باللغتين العربية www.adegn.netللشعبة العربية (

ويضم العديد من المعلومات عن الشعبة العربية ، ويعتبر ھذا الموقع منبراً 

للخبراء العرب لنشر أبحاثھم والتواصل بين الخبراء سواء على المستوى 

العربي أو على المستوى الدولي ، والھيئة اإلدارية للشعبة تھيب باإلخوة 

قاالت واألبحاث واألخبار واألخوات الخبراء برفد الموقع وإثرائه بالم

  والكتب ...الخ .

  

  مجلة األسماء الجغرافية : -

قام األردن وبناء على قرار المؤتمر العربي السابع للخبراء العرب في 

 : 2014تشرين الثاني  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 

 خمسةومحاضرات علمية لمن يرغب من الخبراء العرب ) .حيث صدر 

أعداد من ھذه المجلة الدورية المتخصصة والتي تعتبر األولى على 

 العربي.  المستوى

  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 يحمل 

ف الرومانية ( ثنائية الكتابة ) ، وتعتبر ھذه الخرائط األسماء باللغة العربية وما يقابلھا في الحرو

  مرجعا مھما وقاعدة بيانات لألسماء الجغرافية في المملكة.
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  األطالس : -

أنتج  المركز الجغرافي الملكي األردني طبعة جديدة من أطلس األردن والعالم 

ن م أحدھما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية ، ويتضم 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  

ة  لألسماء الواردة والتبعيات . ومن الجدير بالذكر أّنه تم استخدام أسلوب الرومن

  ( النسخة اإلنجليزية ) وفق النظام العربي الموحد للرومنة   . 

  

  المعاجم والفھارس :

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

الثاني  (  معجم محافظة األردنية حيث صدر الجزء األول منه ( معجم محافظة البلقاء ) والجزء 

  جرش) .

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 

ذكر والتجمعات السكانية والخرب واألودية والعيون والجبال والتالل والسھول والمناطق ، مع 

)، ومالحظات توضيحية  JTMاإلحداثيات الجغرافية واإلحداثيات حسب تربيع فلسطين وتربيع ( 

أخرى للموقع ، ويضم ھذا الفھرس أكثر من ثالثة عشرة ألف ُمسّمى  ، ولغايات تسھيل التعامل مع 

ه .  تم توزيعه وتعميم  Access) وفق برمجية    CDھذا الفھرس تم إعداده على قرص مدمج ( 

داخل األردن على جميع الوزارات والمؤسسات ذات العالقة كما تم توزيعه على معظم الدول العربية 

  لتعميم الفائدة   .

اھتم األردن ومنذ فترة طويلة بالقضية الفلسطينية وباألسماء الفلسطينية فأصدر فھرساً  كما

  ية.للمستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين وكذلك أطلساً للقضية الفلسطين
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  الدورات التدريبية : -

لغايات التوعية ونشر  ثقافة األسماء الجغرافية ، تم عقد العديد من الدورات لقطاعات مختلفة من موظفي 

دورة كما عقدت الشعبة العربية في األردن الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العالقة على مستوى األردن ، 
متدربًا  15وبحضور  29/3/2018-25في الفترة من  حول األسماء الجغرافية على مدار خمسة أيام،  تدريبية

وجاءت هذه ) ، قطر وسلطنة ُعمان والجزائر والكويت واإلمارات إضافًة الى األردن( من دول عربية شقيقة
وٕاكساب العاملين في مجال الدورة ضمن إطار نشاطات الشعبة في نشر المعرفة حول أهمية األسماء الجغرافية 

األسماء الجغرافية من األخوة العرب والوطنيين المهارات العلمية والعملية الالزمة، وٕاطالعهم على كافة 
وتناولت الدورة عدة مواضيع حول مفهوم األسماء الجغرافية وأهميتها ، المستجدات على المستويين العربي والدولي

تها، ونظام الرومنة والعوامل المؤثرة عليها، كما تناولت الدورة معلومات عن وعالقتها بالحياة اليومية ومصطلحا
النظام الداخلي لدورات األمم المتحدة في األسماء الجغرافية، وعن الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية، 

  .وتجربة األردن في األسماء الجغرافية، باإلضافة إلى تدريب عملي على الرومنة
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  المنشورات والمطويات : -

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

:  

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

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

فإضافة إلى مجلة األسماء الجغرافية فھناك مجلة المقياس( نصف سنوية) التي يصدرھا المركز 

ير المختصة الجغرافي الملكي األردني وينشر من خاللھا العديد من المقاالت واألبحاث والتقار

لى ذلك إصدار ( مطويات ) تعريفية في األسماء الجغرافية وعددھا ، أضف إباألسماء الجغرافية 

  عشر مطويات.

  

  المشاركة في المؤتمرات والندوات : -

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

ية التي عقدت في ھذا المجال المتحدة لألسماء الجغرافية وكذلك في االجتماعات والمؤتمرات العرب

وكان 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 .

 .سماء الجغرافية األردنيةعقد االجتماعات الشهرية للجنة الوطنية لأل -

 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 الجغرافية لغاية  -

2018 .  
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  )2019-2018ھـ (1439لعام  الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعوديةإنجازات اللجنة 

  إعداد

  أ.د. عبدهللا بن ناصر الوليعي

Abdullah Nasser Alwelaie 

  لألسماء الجغرافيةنائب رئيس اللجنة الوطنية 

  في المملكة العربية السعودية

Alwelaie@hotmail.com 

Alwelaie.com 

  تمھيد:

ة، ولتعدد    عودية خاص ماء الجغرافية في دول العالم عامة وفي المملكة العربية الس لتنامي االھتمام باألس

الجھات الحكومية التي تُعنى بأسماء األماكن في المملكة، وألھمية توحيد الجھود بين ھذه الھيئات والوزارات 

امي الكريم رقم  در األمر الس الح الحكومية؛ ص ھـ (الموافق 28/9/1434يخ وتار 36072والمص

م الجھات الحكومية ذات العالقة، وترمي إلى 04/08/2013 ماء الجغرافية تض اء لجنة وطنية لألس م) بإنش

خدمة أسماء األماكن في المملكة وتحقيقھا يكون مقرھا دارة الملك عبدالعزيز. وھي تھدف إلى توحيد الجھود 

بية السعودية من حيث الكتابة والضبط والتھجئة وكل ما يخص ذات الصلة باألسماء الجغرافية بالمملكة العر

لة في تمثيل المملكة في المؤتمرات  ة األعمال ذات الص المعيار الوطني لھا، وقاعدة بياناتھا، وممارس

ر جھة  ة عش م اللجنة حتى اآلن ممثلين لخمس والندوات الخارجية، وأن تكون اللجنة المرجع في ذلك. وتض

  يما يأتي إنجازات بعض الجھات الحكومية خالل العامين األخيرين:حكومية. وسنبرز ف

  :أوالً: دارة الملك عبدالعزيز

ماري رئيس اللجنة الوطنية  لدكتور فھد بن عبدهللا الس بتوجيه كريم ومتابعة من معالي ا

عودية، ومقرھا دارة الملك عبدالعزيز، فقد أنجزت  ماء الجغرافية في المملكة العربية الس لألس

  للجنة الوطنية من األعمال عن العام الماضي ما يلي:ا

على ھامش " ملتقى آثار المملكة األول " دشن األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض  .1

عودي لنظم  عودية الذي نفذه المركز الس ماء الجغرافية في المملكة العربية الس ف األس تكش روع مس مش

ماء الجغرافية المعلومات الجغرافية  راف اللجنة الوطنية لألس التاريخية بدارة الملك عبد العزيز تحت إش

عودية، علماً بأن التطبيق متوافق مع أنظمة الجواالت الذكية المختلفة كافة، وھو  في المملكة العربية الس

 مصمم بآخر التقنيات الحديثة في إنشاء التطبيقات الذكية.
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م) على 06/03/2018ھـ (الموافق 18/6/1439) وتاريخ 318ار رقم (موافقة مجلس الوزراء بقر .2

عودية، التي تنص  ماء الجغرافية في المملكة العربية الس القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لألس

 على:

ماء  - ماء الجغرافية عند رغبتھا في إطالق أس لة باألس يق بين الجھات الحكومية ذات الص التنس

م مياً إلبداء جديدة أو تغيير أس فھا مرجعاً رس ماء الجغرافية بوص اء قائمة مع اللجنة الوطنية لألس

  التوصيات حيالھا.

لة بھا وإعداد قاعدة  - ة األعمال ذات الص رھا وممارس ماء الجغرافية في المملكة ونش جمع األس

  بيانات لھا.
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يق مع ا - ماء بالحروف الالتينية بالتنس من تلك األس لجھات ذات إعداد معجم وطني مفھرس يتض

  العالقة باألسماء الجغرافية لتكون مرجعاً ملزماً لجميع الجھات الحكومية.

ماء الجغرافية والتعاون معھا لتوحيد الجھود  - يق مع الجھات الحكومية ذات العالقة باألس التنس

  المبذولة في ھذا الشأن.

ماء الجغرافية والتعاون وا - أن األس اركة الدولية في إعداد تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً في ش لمش

 معجم الفھرس الدولي الجغرافي.

عودية الذي أقيم في  .3 ر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية الس اركة بالملتقى الثاني عش المش

م)، بورقة 12/04/2018-10ھـ (الموافق 1439من شھر رجب  26-24مدينة الدمام خالل الفترة من 

الجغرافية في المملكة العربية السعودية" التي تضمنت التعريف بجھود علمية عن "مستكشف األسماء 

ماء الجغرافية مع رصد جميع الجھود التي قامت بھا المملكة  عودية في خدمة األس المملكة العربية الس

طة دارة الملك عبد العزيز وجميع الجھات  وء على أنش ماء الجغرافية والقاء الض في مجال األس

 المجال.الحكومية في ھذا 

 
 

احة والمعلومات الجيومكانية التي  .4 ين في المس نوي الثاني للمختص ور الملتقى الس حض

اء الموافق  ة يوم الثالث اح ة للمس ام ة الع ه الھيئ ھـ (الموافق 19/10/1439نظمت

 م) بمجمع الرائدة (المدينة الرقمية) بمدينة الرياض.03/07/2018
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ن البدء في إعداد كتاب "آثار المملكة  .5 عودية في كتابات الرحالة الغربيين" للدكتور حس العربية الس

 عبدالعزيز أحمد وھو تحت اإلعداد اآلن.
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ـي لنظم المعلومات الجغرافية  .6 ـ ـم ـال ـوم الع ـ ـي الذي أقيم بجامعة  GIS Day 2017حضور فعاليات ال

تاذ الدكتور نايف بن  مو األس احب الس عود (الرياض)، وخالله قام ص عود بزيارة الملك س ثنيان آل س

رة عن  اركت الدارة بإلقاء محاض احب للفعالية، كما ش جناح دارة الملك عبد العزيز بالمعرض المص

ه وأھدافه وكيفية التعامل مع التطبيق في  ائص ماء الجغرافية" مع بيان خص ف األس تكش "تطبيق مس

 عرض حي للتطبيق.

 

 
 

دور كتاب "معجم األماكن الجغرافية في البحر  .7 واحل ص مل جميع األماكن على س األحمر" الذي يش

 مجلدات. 4البحر األحمر وخليج عدن في جميع الدول المطلة عليه، الذي يضمن 

) مكان، موزعة بين 2700وھذا المعجم يعرِّف باألماكن الجغرافية على البحر األحمر، التي تقارب (

عودية، والجمھورية اليمنية، وجمھورية  ع دول تطل على ھذا البحر، وھي: المملكة العربية الس تس

طين المحتلة، وجم مية، وفلس ودان، والمملكة األردنية الھاش ر العربية، وجمھورية الس ھورية مص



15 

 

الصومال، وجمھورية جيبوتي، وجمھورية إريتريا، مشيراً إلى موقعھا على الخريطة، موضحاً أبرز 

  ما فيھا من معالم تاريخية وظواھر جغرافية ومناشط سياحية وإمكانات اقتصادية.

تمل الم ع بالبحر األحمر، كما اش َم له بتعريف موس عجم على وقد رتب ھذا المعجم ترتيباً ألفبائيًّا، قُدِّ

ور التي تبرز  يحية لجميع األماكن الجغرافية الواردة فيه، إلى جانب مجموعة من الص خرائط توض

  أھم المعالم فيھا، كما تضمن المعجم فھرساً عربياً وآخر إنجليزياً لھذه األماكن.

 

 
 

ماء الجغرافية في المملكة العربية  .8 من إعداد كتيب تعريفي عن اللجنة الوطنية لألس عودية، يتض الس

يس اللجنة، ونص قرار موافقة مجلس الوزراء على القواعد المنظمة لعمل اللجنة  الكتيب تاريخ تأس

من  ماء الجغرافية، كما يتض ماء الجغرافية، والقواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لألس الوطنية لألس

ھا يس ماء الجغرافية منذ تأس دارات  الكتيب إنجازات اللجنة الوطنية لألس وحتى اآلن، كما تم ذكر إص

مطبوعات دارة الملك عبد العزيز في مجال األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية، وصور 

 أرشيفية لحضور المؤتمرات الدولية.
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ر والثاني  .9 ر والحادي عش ع والعاش عقدت اللجنة خالل ھذا العام أربعة اجتماعات ھما االجتماع التاس

ة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية بقاعة مجلس اإلدارة بدارة الملك عشر للجن

 عبد العزيز بحضور أعضاء اللجنة.

عودية، لجنة فرعية تنفيذية وتم  .10 ماء الجغرافية في المملكة العربية الس انبثقت من اللجنة الوطنية لألس

 انعقادھا مرتان بمكتب نائب رئيس اللجنة.

ماء  بدأت .11 بة تغيير/تعديل بعض أس ارات من الجھات الحكومية حول مدى مناس تفس اللجنة في تلقي اس

ملت أربعة مواقع  بيل المثال فقد ورد من محافظة الطائف طلبات بھذا الخصوص ش األماكن؛ على س

يل الكبير ووادي محرم "قرن المنازل"، ھجرة الجفن، قرية  ران، ميقات الس ھي: (قرية وادي نش

 .الخر)

  ثانياً: الھيئة العامة للسياحة والتـراث الوطني:

ياحية العامة  تاريخية، والتراثية والمواقع الس بالمواقع، األثرية، وال ياحة واآلثار  تعني الھيئة العامة للس

  والمحافظة عليھا من التعدي أو العبث بمكوناتھا أو التأثير السلبي على بيئتھا.



17 

 

امي الكريم رقم (عملت وفق تنظيمھا الصادر باأل -1 ھـ على إيجاد سجل 1421/1/12) وتاريخ 78مر الس

  وطني لآلثار يشتمل على:

  قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمواقع األثرية والتراثية والتاريخية.  -أ

ياحي -ب اندة من إيواء س افة إلى الخدمات المس ياحية والمتاحف، إض مل الفنادق  بيانات المواقع الس يش

ماء ھذه المواقع/الخدمات وإحداثياتھا، ويتم  تراحات وغيرھا، بما فيھا أس ة، االس كنية المفروش والوحدات الس

ائية وفقا لمنظومة من  ور فض كل خرائط وص تحويل ھذه المعلومات بعد تحليلھا إلى منتجات رقمية على ش

  السياسات واإلجراءات، واعتمادا على اآلتي:

  ألساسية المعتمدة مواصفاتھا من قبل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.الطبقات ا» 

  طبقات شبكة الطرق المحدثة داخل وخارج المدن ومصدرھا وزارة النقل والبلديات.» 

  الصور الفضائية ومصدرھا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وھيئة المساحة الجيولوجية السعودية.» 

  اإلدارية للمناطق والمحافظات (وزارة الداخلية.) الحدود» 

  طبقة الخدمات بمختلف تصنيفاتھا وأنواعھا.» 

  طبقة المواقع السياحية األثرية والتراثية.» 

  طبقة المسارات السياحية بنوعيھا مسار سياحي أو مسار تراثي/ثقافي.» 

  طبقة استخدامات األراضي للمرافق العامة (البلديات.)» 

  الموارد المائية من سدود، بحيرات، ومجاري السيول واألودية (وزارة المياه.) طبقات» 

  طبقة خطوط سكك الحديد.» 

  طبقة المطارات بنوعيھا المحلية والدولية.» 

  طبقة الموانئ البحرية بمختلف أنواعھا.» 

  السجل الوطني لآلثار والتراث العمراني: -2

مراني على قاعدة بيانات رقمية مدون فيھا جميع المعلومات الخاصة يشتمل السجل الوطني لآلثار والتراث الع

جيله  ماء ھذه المواقع وإحداثياتھا، حيث بلغ إجمالي ما تم تس بالمواقع األثرية والتاريخية والتراثية بما فيھا أس

ملھا التسجيل األولى11000حتى تاريخه نحو ( تكمال المواقع التي لم يش ، ويتم ) موقع ويجري العمل على اس

  إنتاج خرائط رقمية معلوماتية وفق منھجية علمية وعملية تمكن من االستفادة من مخرجاتھا بشكل مباشر.
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  إنتاج الخرائط: -3

  تعتمد عملية إنتاج الخرائط بشكل مباشر على:

  توظيف نظم المعلومات المكانية كقواعد بيانات لموارد التراث الثقافي.» 

تخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية (تمثيل ھذه البيانات على خ»   ور جوية باس ) GISرائط رقمية وص

  وإسقاط المواقع األثرية على الخريطة أو الصورة الجوية المطلوبة.

 ً   : المواقع الطبيعية:  ًثالثا

ور »  ياحية بالمملكة تحتوي على معلومات وص اء قاعدة بيانات جغرافية للمواقع الس قامت الھيئة بإنش

ياحية بالتعاون مع الجھات فوتوغراف امل للمواقع الس ح ش ياحية، وذلك بعد تنفيذ عملية مس ية عن المواقع الس

  الحكومية في المناطق.

ر وفق معايير فنية محددة، 956تم تحديد (»  ياحي في مناطق المملكة الثالثة عش ) موقعاً قابله للتطوير الس

  وبالشراكة مع الجھات ذات العالقة في المناطق. 

ع آلية لحمايتھا والمحافظة عليھا بالتعاون مع »  تم اعتماد ھذه المواقع من قبل مجلس إدارة الھيئة، وتم وض

 عدد من األجھزة الحكومية في كل منطقة.
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  :إنجازات سلطنة ُعمان في مجال األسماء الجغرافية

وتمثل ھذا في سرد الوقائع التاريخية اھتمام سلطنة عمان بأسماء األماكن قديم قدم الزمان والمكان لھذا البلد، 

ماء األماكن العربية والعمانية  وعات والمعاجم ألس دار عدد من الموس افة إلى إص للكتاب المؤرخين إض

 .ودواوين الشعر والتي احتوت وصف لبعض المواقع واألماكن العمانية

، 1983في السلطنة عام  تم إنشاء الھيئة الوطنية للمساحة كإحدى ھذه المؤسسات الرسمية التنظيمية -

شطة  سلطنة وتقديم المشورة الفنية الخاصة بجميع األن سة الجغرافية لل سيا موكالً لھا المسؤولية فيما يتعلق بال

 .المساحية وإنتاج الخرائط للسلطنة 

أنشأت الھيئة الوطنية للمساحة قسماً خاصاً يعنى باألسماء الجغرافية تم رفعه إلى مستوى فرع في و -

 م مھمته كالتالي:2015العام 

 تعريب جميع أنواع الخرائط العمانية. -أ

 المراجعة والتحقق الحقلي والمكتبي لجميع األسماء الجغرافية العمانية. -ب

ماء الجغرافية العمانية الغير متوفرة لدى -ج ادر والمراجع في  جمع وتحديد مواقع جميع األس المص

 الھيئة الوطنية للمساحة.

 .ى ھوية االسم الجغرافي العماني وتوحيده وضرورة نقله إلى اللغات األجنبيةالمحافظة عل -د

لطنة عمان في المؤتمرات واللجان الدولية واإلقليمية فيما  -ھـ  احة س تمثل الھيئة الوطنية للمس

 الخاصة باألسماء الجغرافية.

 قاعدة األسماء الجغرافية العمانية: -

احة قاعدة  أت الھيئة الوطنية للمس م الجغرافي أنش ماء الجغرافية، وھي تحوي معلومات عن االس بيانات لألس

تخدام (النظام  م المكان ونوع الظاھرة وإحداثياته وتبعاته اإلدارية ونقله الحرفي إلى اللغة الالتينية باس كاس

ة  ارة إلى الوثائق الخاص م مع إش افة إلى ذكر للجھة المعتمدة لالس ماء)، إض بذلك، العربي الموحد لنقل األس

  (تسعة أالف أسم جغرافي معتمد). 9000وتضم القاعدة أكثر من 
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وشاركت السلطنة بالعديد من المؤتمرات واالجتماعات العربية والعالمية  في مجال األسماء     -

 الجغرافية 

  

سلطنة مشاركة .1 شخاص 8 بعدد ال  االسماء دورة في الجغرافية باالسماء المعنية المؤسسات مختلف من ا

  .عّمان في االردني الملكي الجغرافي المركز في الجغرافية لالسماء العربية الشعبة عقدتھا والتي الجغرافية

  . 1:50000و 1:100000 لخرائط االماكن اسماء مراجعة مشروع تكملة .2

  .الجغرافية االسماء لقوائم اليومية المراجعة. 3
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  :الجغرافيةفي مجال األسماء جمھورية مصر العربية  أنشطة

يمات االدارية  اء دليل التقس در الجھاز المركز للتعبئة العامة واالحص ماء القرى  2017اص وقائمة بأس

اً بتحديث بوابة البلد الجغرافية على االنترنت والخرائط المكانية  وما يقابلھا من قرى فرعية ، وتقوم أيض

تعانة بالبوابة االلكتروني تويات والخرائط الرقمية ، ويمكن االس ماء الجغرافية بمس ة للبحث عن االس

ماء األماكن التي ُجمعت من تعداد عام  تناداً الى أس وتعرض في  2017حدودھا االدارية الثالثة (اس

 البوابة أيضاً الخرئط المواضيعيه للبيانات والمؤشرات اإلحصائية.

سنوية التي تصدر عن وساھمت مصر أيضاً في الطبعة الخامسة والخمسين للنشرة اإلعالمية نصف ا ل

فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ، حيث قدمت مقالة بشأن األُطر التشريعية المتعلقة 

 بتوحيد األسماء الجغرافية في مصر.

 

  :في مجال األسماء الجغرافية فلسطين انجازات دولة

 تشكيل اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية. -

بة كامل   - فة الغربية وقطاع غزة بالرجوع للخرائط البريطانية لعام حوس ماء المواقع في الض أس

1942  

طينية (حوالي  - ية الفلس ل مع جميع الھيئات المحل ھيئة) من اجل تدقيق ومراجعة  350التواص

ماء المواقع الجغرافية العائدة لعام  حيح أس م  1942وتحديث وتص أو  20000(بمقياس رس

100000( 

طين في حدود عام اعتماد ما  - ماء الجغرافية لفلس )  15230وعددھا  (  1967تم توثيقه من األس

 إسماً كمسودة أولية لمعجم فلسطين .

  عقد االجتماعات الدورية للجنة الوطنية الفلسطينية لألسماء الجغرافية. -

ديســـمبر عام  14-13مؤتمر فلســطين الدولي األول لألراضــي  " والذي عقد في فلســطين في الفترة من مشـــاركة في ال -

2018    . 
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االنتهاء من اســـتكمال كافة متطلبات اصـــدار أطلس دولة فلســـطين لألســـماء الجغرافية (في حدود عام  -
) الف اســـم 20بما يشـــمل القدس الشـــرقية وقطاع غزة)، حيث ســـيحتوي االطلس على ما يقارب ( 67

، باإلضــافة الى شــبكة الشــوارع 2016جغرافي للمعالم واألماكن والمواقع تظهر على صــورة جوية لعام 
م) على أال  25، واألودية واألنهار، والكنتور ((Builtup Areas) القائمة حاليا، والمناطق المأهولة

من االطلس توزع على  ) نســــخة1000يتم إظهار أســــماء المســــتوطنات "اإلســــرائيلية". ســــيتم طباعة (
 .كافة المؤسسات المحلية والدولية

التحضير للتنسيب لمجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة على "النظام العربي الموحد للرومنة" المعتمد  -
 ) لتقرير األمم المتحـــــدة19صــــــــــــــفحـــــة رقم ( (III) الواردة في الفصــــــــــــــــــل (VI/3) بموجـــــب الفقرة

(E/CONF.105/165) ت مؤتمر مجموعة خبراء األمم المتحدة لألســــــماء والصــــــادر ضــــــمن مداوال
، حيث تم طرح مشروع القرار 2017الحادي عشر المنعقد في نيويورك عام  (UNCSGN) الجغرافية

بحضور الدول األعضاء في  (ADGEGN) بواسطة رئاسة الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
، واعتماد المجلس االقتصــــــــــــــادي (UNGEGN) مجموعة خبراء األمم المتحدة لألســــــــــــــماء الجغرافية

، بما يلزم توحيد طريقة كتابة األســــماء العربية عند رومنتها (ECOSOC) واالجتماعي لألمم المتحدة
 .في كافة الوثائق والخرائط بموجب النظام العربي الموحد للرومنة

 2017المقر عام يجرى التحضير إلصدار نسخة من االطلس حسب النظام العربي الموحد للرومنة و  -
 للخرائط االلكترونية (geomolg.ps) نشر األسماء الجغرافية بشكل الكتروني عبر موقع جيومولج  -
واصـــــلت اللجنة الوطنية لألســـــماء الجغرافية عقد اجتماعاتها وتمت مناقشـــــة تطبيق المعايير الخاصـــــة  -

، واألســـماء (Romanization) ، والرومنة(Toponyms) باألســـماء الجغرافية بالرجوع لعلم األســـماء
 .(Pronunciation) ، وطريقة النطق الصحيح(Exonyms)  الدخيلة

المشــــــــــــــاركة في الدورة الثالثين لمجموعة خبراء األمم المتحدة لألســــــــــــــماء الجغرافية في نيويورك عام  -
2017 

 فيةالتحضـــــــــــير للمشـــــــــــاركة في الدورة األولى (النظام الجديد) لخبراء األمم المتحدة لألســـــــــــماء الجغرا -
(UNGEGN)   2019في نيويورك في ابريل/أيار. 
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 ھذا باإلضافة إلى العديد من الفعاليات منھا على سبيل المثال :

 انتخاب عضو من الشعبة العربية كنائب لرئيس المجموعة العالمية لخبراء االسماء الجغرافية. -

الجغرافية ضمن مجموعات  مشاركة أعضاء من الشعبة العربية في الفرق العالمية في مجال االسماء -

 فرق األمم المتحدة المعنية باألسماء الجغرافية.

اعطاء محاضرات لطلبة المدارس والجامعات في عدد من الدول العربية في موضوع االسماء  -

 الجغرافية.

 المشاركة في ترقيم وترميز المسميات الجغرافية في عدد من مدن الدول العربية . -

  

 :2019خطة العمل لعام 

تسعى رئاسة الشعبة العربية إضافة إلى ما تم إنجازه ، إلى النھوض بالشعبة العربية لتصل إلى المستوى 

  المأمول  ولتضاھي الشعب المتقدمة ، ومنھا .

 عقد المؤتمر الثامن لخبراء األسماء الجغرافية :  -

لمؤتمر الثامن ھذا العام ، في قامت رئاسة الشعبة العربية بالحصول على الموافقات الرسمية األردنية لعقد ا

  . 2019العاصمة األردنية عّمان عام 

  إدخال مادة األسماء الجغرافية في المناھج التعليمية . -

 لجان الشعبة العربية :  -

تسعى رئاسة الشعبة العربية لتفعيل دور لجان الشعبة من خالل عقد اجتماعات دورية لتحقيق مھامھا 

  وواجباتھا .

  بية في المؤتمرات واالجتماعات:المشاركة العر -

من المؤسف أن العديد من الدول العربية ال تنتظم في مشاركتھا في المؤتمرات واالجتماعات العربية  

والدولية ، بل إن بعض الدول العربية ليس لھا أي حضور منذ تأسيس الشعبة العربية أو المجموعة 

لعربية على مشاركة جميع الدول العربية  من العالمية ( األنجيجن ) ، وستحرص رئاسة الشعبة ا

  خالل الطرق الرسمية .

 الھيئات واللجان الوطنية المعنية باألسماء الجغرافية :  -
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َتعتبر الھيئة اإلدارية للشعبة العربية أن األسلوب الصحيح لتنفيذ مھام الشعبة العربية وتفعيل مفھوم 

و ھيئات وطنية لكل دولة من الدول العربية ، ومن األسماء الجغرافية يأتي من خالل تشكيل لجان أ

ھذا المنطلق فستسعى رئاسة الشعبة العربية لمخاطبة الدول العربية وبالطرق الرسمية إلنشاء مثل 

  ھذه الھيئات أو اللجان في جميع الدول العربية  التي ال يتوفر لديھا .

  بناء المعجم العربي الموحد واألطلس العربي : -

  ئاسة لبناء معجم عربي موحد وأطلس عربي من خالل اللجان الفرعية للشعبة .تسعى الر 

  إنشاء قاعدة بيانات باألسماء الجغرافية العربية . -

  

  

  الدكتور المھندس  عوني محمد الخصاونة

 رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

  األردن -عّمان 

  بريد الكتروني 

info@adegn.net 

 kawni @yahoo.com   

  00962777745204ھاتف : 

         00962772009800  

 0096265340371فاكس :                                   

 


