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  :مقدمھ

الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة مؤلفة من الخبراء العرب المعنین باألسماء الجغرافیة المكلفین     

ل  دولھم بجمع وضبط وتوحید ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبیعیة في شتى البلدان العربیة من قب

 31إلى  23إجتمعت الشعبة العربیة ألول مرة خالل المؤتمر األول لألسماء الجغرافیة في بیروت بین من

  . 1971أغسطس 

دولة  22ء الجغرافیة منتدبین من قبل في عضویتھا من مجموعة خبراء في األسما تتألف الشعبة العربیة    

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مملكة البحرین، جمھوریة : األعضاء في ھذه الشعبة وھي

جیبوتي، جمھوریة مصر العربیة، جمھوریة العراق، المملكة األردنیة الھاشمیة، دولة الكویت، الجمھوریة 

سلطنة عمان، دولة قطر، الصومال، جمھوریة السودان، الجمھوریة العربیة ، المملكة المغربیة، لیبیااللبنانیة،

السوریة، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة، فلسطین، المملكة العربیة السعودیة، الجمھوریة الیمنیة، إتحاد 

  .جزر القمر، والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

  مم المتحده المعنى باالسماء الجغرافیھاالجتماعات على ھامش دورات فریق خبراء اال :أوال

جتماع  على ھامش الدورة السادسة والعشرین لمجموعة خبراء األمم المتحدة المعنیین باالسماء إ  -1

وذلك فى الثانى  من مایو  2011مایو  6الى  2الجغرافیة المنعقدة بمقر األمم المتحدة بفیینا فى الفترة من 

2011   

نائلة سارس  من المؤسسة العالمیة لنطاقات / السیدة كما شاركت خبیر عربى  22جتماع عدد شارك باإل

وقد أوصى ،عرض باالجتماع ما تم فى لجان عمل الشعبھ منذ المؤتمر الخامس .االنترنت بصفة مراقب

االجتماع حث المؤسسات الوطنیة المعنیة باالسماء الجغرافیة بالدول العربیة بالمساھمة فى انشاء المعجم 

لعالمى لالسماء الجغرافیة وذلك بارسال الئحھ باسماء المدن التى یزید عدد سكانھا عن مائة ألف نسمھ ا

توصیھ الخبراء العرب بالمساھمة فى اثراء الموقع االلیكترونى للشعبة العربیة و توصیة الدول العربیة ،

ة وموافاة رئاسة الشعبة ببیان عن بسرعة االنتھاء من إنشاء الھیئات المسئولة عن توحید االسماء الجغرافی

كما أوصى االجتماع خبراء الدول  .المؤسسات المسئولة والمعنیة باالسماء الجغرافیة والقانون المنظم لعملھا

تجھیز دلیل موحد للمصطلحات بالمصطلحات السائدة ببلدانھم قصد  الجغرافیةالمصطلحات  لجنة العربیة بمد

   .العربیة
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الدورة السادسة والعشرین لمجموعة خبراء األمم المتحدة المعنیین باالسماء إجتماع على ھامش  -2
یوم االربعاء  2011مایو  6الى  2النمسا فى الفترة من  –الجغرافیة المنعقدة بمقر األمم المتحدة بفیینا 

  2011الموافق الرابع  من مایو 
ارس  من المؤسسة العالمیة لنطاقات نائلة س/ السیدة  كما شاركتخبیر عربى  22شارك باالجتماع عدد  

ابراھیم عطوى  من الجزائر ونائب رئیس مجموعة / وفیھ عرض السید الدكتور. االنترنت بصفة مراقب

خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافیة مراحل انشاء أنظمة الرومنة والتعدیالت التى طرأت علیھا 

الذى تم اعتماده من قبل الخبراء العرب وجامعة الدول العربیة  1971ثم نظام  بیروت  1956بدءا من نظام 

وصودق علیھ بعد اجراء   1971فى حلقة الخبراء العرب لالسماء الجغرافیة التى عقدت ببیروت فى عام 

مما  1973ثم اجریت تعدیالت اخرى علیھ فى عام  1972ولى فى مؤتمر االمم المتحدة الثانى  عام أتعدیالت 

مما یعرف بالنظام العربي الموحد  2007م بیروت المعدل  واخر تعدیالت تمت علیھ كانت فى عام یعرف بنظا

الى الجھات المعنیة   2007بیروت  وقد قرر المجتمعون بإعادة ارسال النظام العربى الموحد للرومنة.

  .باالسماء الجغرافیة بكل دولة عربیة عبر جامعة الدول العربیة إلبداء الراى بھ 

  :المشاركھ فى االجتماعات والمؤتمرات الدولیھ نیاثا

  : شارك الخبراء العرب فى عده اجتماعات اقلیمیھ ودولیھ ومنھا

  .  2010االجتماع العاشر لمجموعھ االسماء الدخیلھ بالنمسا -1

فى الفتره  الدوره السادسھ والعشرون لفریق خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء الجغرافیھ المنعقده بفیینا- 2
فى مسابقة حول المسمیات الجغرافیة بالقارة شاركت الدول العربیھ األفریقیھ فى و.2011مایو  6-2من 

المقامة على ھامش الدوره السادسة والعشرین لفریق الخبراء وقد فازت تونس بالجائزة االولى   اإلفریقیة
  .وفازت مصر بالجائزة الثانیة

  . 2011المؤتمر الدولي السابع عشر ألسماء البحار ، فنكوفر أغسطس - 3

بتسوانا   -ورشة عمل استشاریة حول وضع خارطة طریق لألسماء الجغرافیة بالبلدان اإلفریقیة غابورن- 4

 .2011نوفمبر 

لتبادل  2012ابریل  13-12ورشھ العمل الوطنیھ لتوحید االسماء الجغرافیھ بجنوب أفریقیا فى الفتره من - 5

  .الخبرات مع الدول االفریقیھ 
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 :أعمال لجان عمل الشعبھ العربیة ثالثا

قامت لجنھ المعاجم الجغرافیھ بالشعبھ العربیھ بانشاء قاعده بیانات لالسماء الجغرافیھ العربیھ وتم فیھا  -1

، ن االسود،مصرى دول عربیھ وھعشر نسمھ ل 100000مبدئیا جمع اسماء المدن التى تزید عن 

كما  شاركت فى السعودیھ ،الجزائر،االمارات العربیھ المتحده و سلطنھ عمان ، فلسطین، قطر، االردن،تونس،

 Geonames ةلفریق خبراء االمم المتحده المعنى باالسماء الجغرافی ةغرافیـاالسماء الج  قاعده بیانات

.tp://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/ht  

العربیھ لخبراء االسماء الجغرافیھ بتجھیز دلیل مصطلحات موحد  المصطلحات الجغرافیھ بالشعبھتقوم لجنھ -2

   .والسودان وتونس وفلسطین ومصر األردنكل من ، شاركت فیھ إلى حد اآلن  .للمصطلحات العربیھ

الشعبھ العربیة لخبراء االسماء الجغرافیھ على متابعھ تطبیق  النظام العربى تعمل لجنھ أنظمھ الرومنھ ب -3

عن انظمة الرومنة المطبقة فى بالدول العربیھ وفى اطار ذلك جمعت استبیان  2007الموحد للرومنھ بیروت 

فى  2007فیھ التزمت االردن بتطبیق نظام بیروت   2007الدول العربیة والموقف من تطبیقھا لنظام رومنة 

فلم  الموحد، أما النظام العربي 1972النظام الفرنسي، نظام بیروت المعدل خرائطھا اما تونس فھى تطبق 

قصد مراعاة بعض الخصوصیات التي تھم تونس مثل استعمال حرف   یقع بعد تطبیقھ وما زال بصدد الدرس

سلطنة  زمتوالت،2007وتدرس نظام  1972 نظام بیروت المعدل ومصر مازالت تطبق " ڤ"

الخرائط الطبوغرافیة والتي تم إنتاجھا منذ  في 2007النظام العربى الموحد للرومنھ بیروت  تطبیقب عمان

  .  تلك الفترة

بتسجیل الملفات الصوتیة لنطق اسماء المدن التى  قامت  لجنة النطق باالسماء الجغرافیة بالشعبة العربیة -4

عداد تقریر مجمع عن اثر اللھجات المحلیة إعمان وسلطنةو نسمة لكل من مصر وتونس 100000تزید عن 

بالعالم العربى على نطق وكتابة االسماء الجغرافیة وقد شاركت بھ حتى االن كل من تونس ومصر واالردن 

  .والسودان 

  :الھیئات الوطنیھ لألسماء الجغرافیھ بالبلدان العربیھ  رابعا

تشعار عن بعد بتونس بتقدیم مشروع بعث لجنة وطنیة للمسمیات قام المركز الوطني لرسم الخرائط واالس -1

  .ھو حالیا في طور المصادقة  الجغرافیة
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تشكیل اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة في فلسطین استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلستھ تم  -2

جنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة في والقاضي بتشكیل الل 23/08/2010المنعقد بتاریخ ) 63(األسبوعیة رقم 

فلسطین والذي یھدف إلى الحفاظ على الھویة الفلسطینیة وحمایة تراث وتاریخ فلسطین وتوثیق األسماء 

الجغرافیة وتوحید مرجعیة كل ما یتعلق باألسماء الجغرافیة في جمیع الوزارات والمؤسسات وتوحید كتابة 

  میات العربیة في فلسطین إلنشاء قاعدة بیانات خاصة بذلكاألسماء الجغرافیة والمحافظة على المس

  .جارى دراسھ انشاء لجنھ قومیھ لالسماء الجغرافیھ فى جمھوریھ مصر العربیھ مع الجھات المختصھ-3

  .فى الجزائر تم تشكیل لجنھ بحوث لالسماء الجغرافیھ من علماء من تخصصات مختلفھ -4

  : ةالعربیاألنشطھ المقبلھ لخبراء الدول  خامسا

المشاركھ فى الدوره السابعھ والعشرین لفریق خبراء األمم المتحده المعنى باالسماء الجغرافیھ والمؤتمر -1
یولو  29االممى العاشر الخاص بتوحید االسماء الجغرافیھ المنعقدین بنیویورك الوالیات المتحده فى الفتره من 

  .2012اغسطس  10الى  2012

 . 2012مؤتمر اتحاد الجغرافیین الدولى كولون المانیا اغسطس ات ذات الصلھ مثل المشاركھ فى المؤتمر-2

  .حول االسماء الجغرافیھ  2012اقامھ ندوه دولیھ بوھران بغرب الجزائر فى نوفمبر -3

  .اقامھ دوره تدریبیھ حول االسماء الجغرافیھ-3

  .تحدیث موقع الشعبھ العربیھ على شبكھ االنترنت -4

  .یث معجم المصطلحات الجغرافیھمواصلھ تحد-5

 .ستكمال جمع بیانات االسماء الجغرافیھ للدول العربیھإ -6
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