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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  ""وقل إعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون "" 

  صدق اهللا العظیم

  وراعى المؤتمر... صالح جرار معالى وزیر الثقافة / السید الدكتور  

  رئیس اإلتحاد العربى للمساحة ..... سركیس فدعوس  / السید الدكتور 

  ورئیس المؤتمر.. مدیر المركز .. عونى الخصاونھ / المھندس   العمید الدكتور
  

  السادة الحضور الكرامالسیدات و

بدایة اسمحوا لى أن أنقل لحضراتكم أسمى آیات الشكر والتقدیر من مصر حكومة وشعبا للملكیة السامیة 

الراعیة للمؤتمر والشكر والتقدیر للمركز الجغرافى الملكى األردنى على استضافة المؤتمر السادس والشكر 

  ؤتمر  موصول للعمید الدكتور المھندس عونى الخصاونھ مدیر المركز لرئاستھ للم

   األردنأن أرحب بكم فى البلد الشقیق ... عونى الخصاونة  / أخى وصدیقى العزیز الدكتور فلیسمح لى 

ه من  بذلو على ما الملكى األردنى الجغرافى فى المركز وأن أتقدم بالشكر والتقدیر لكل األخوة والزمالء 

  وبھذا التنظیم الراقى  یتم عقد المؤتمر فى ھذا التوقیت جھد حتى 

فور عرض عقد المؤتمر السادس بالقاھرة وافقوا على قد جدیر بالذكر أن الحكومة المصریة والمسئولین و

تم إال أن الموافقة ال زالت ساریة وقد ) مصر  تعذر عقد المؤتمر للظروف التى مرت بھاولكن  ( الموضوع 

فى التوقیت وبالقاھرة للشعبة العربیة أن أدعوكم وبإصرار للموافقة على عقد المؤتمر السابع تكلیفى رسمیا 

  . الذى تقترحونھ 

فى  ھاألردنی اتخالل زیارتى لدائرة اإلحصاءمدیر المركز  –عونى الخصاونھ / بالعمید الدكتور ألتقیت وقد 

وتم اتخاذ إجراءات المؤتمر باألردن فوافق ورحب على الفور  عقدوعرضت علیھ فبرایر الماضى  - شباط 

  التوفیق كل عقد المؤتمر الذى أتمنى لھ ولكم 

  الحضور الكرام –السیدات والساده 
  نلتقى الیوم وعلى مدار األیام الثالثة لنناقش ونبحث موضوع توحید ومعالجة األسماء الجغرافیة
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وم وحدثا بعد حدث خاصة ونحن نرى العالم كلھ یتابع بشغف بعد ی وع الذى  تزداد أھمیتھ یوماھذا الموض

أھمیة األسماء الجغرافیة إلرتباطھا بأحداث  وتزداد # وإھتمام بالغ  األحداث العربیة الجاریة ومواقع حدوثھا

ھ وقد رأینا أن میدان التحریر أصبح رمزا للمكان الذى یمكن أن تعبر فی( ومواقف ستسجل لھا عبر التاریخ 

عن رأیك بحریة تامة وقد تم إطالق ھذا اإلسم على عدد من المیادین اآلخرى لیس فقط فى البالد العربیة 

وتم إستبدالھا بأسماء فى بالد الربیع العربى  ة وقد تغیرت أسماء جغرافیة كثیر  – )ولكن فى أوربا وأمریكا 

  ......... تعبر عن الثورة والتحرر 

اإلجتماعیة والثقافیة ( الجغرافیة على حیاتنا الیومیة فى مختلف النواحى  تظھر أھمیة توحید األسماء

أیضا فى األزمات تظھر )  واإلقتصادیة والتاریخیة والدینیة والسیاحیة والعسكریة ونواحى آخرى عدیدة 

  والكوارث الطبیعیة والصناعیة وأعمال اإلغاثة وتقدیم المساعدات 

من ھذا المنطلق ومن عمق إحساس خبرائنا وعلمائنا األجالء ممن سبقونا بأھمیة ھذا الموضوع تم إنشاء 

وھى واحدة من ثالثة وعشرون شعبة تتكون منھا المجموعة الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة 

خالل  عن إنشاء الشعبةعالن اإلوقد تم   UNGEGN العالمیة لخبراء األسماء الجغرافیة التابعة لألمم المتحدة 

  . ١٩٧٢المؤتمر الثانى للمجموعة الذى عقد فى لندن عام 

تعتبر من أوائل الشعب  –والتى تضم جمیع الدول األعضاء فى جامعة الدول العربیة  - والشعبة العربیة 

دمة فى ترتیب وتحتل الشعبة مكانة متقاللغویة فى المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى التابع لألمم المتحدة 

  .األجالء د المتمیزة والمستمرة لخبرائھا وبفضل الجھ  #الشعب اللغویة  

نتابع والشعبة العربیة مثلھا مثل اى كیان عربى تأثرت بالظروف السیاسیة للدول ویظھر ھذا جلیا حین 

  :مؤتمرات الشعبة 

باسم حلقة الخبراء العرب بمشاركة جامعة الدول  ١٩٧١عقدت الشعبة مؤتمرھا األول فى بیروت عام  -

وكان من أھم ما صدر عنھ إعتماد نظام عربى للرومنة وإنشاء ھیئة مستقلة فى كل بلد تكون العربیة 

ضد  وقفة عربیة موحدة ومبكرةمسئولة عن جمع وتوثیق األسماء الجغرافیة وكان ھذا بمثابة 

 .محاوالت العدو اإلسرائیلى تغییر وتھوید األسماء العربیة

المؤتمر الثانى فى حتى كان ) سنة٣٠(ر نشاط الشعبة وتجمدت أعمالھا لما یزید عن ربع قرن إنحس -

إجتماع للخبراء العرب على ھامش الدورة الثالثة والعشرین لفریق خبراء ثم   ٢٠٠٤لیبیا   –طرابلس 

تاله  ٢٠٠٧حیث تم اإلتفاق على عقد المؤتمر الثالث فى بیروت عام  ٢٠٠٦ا عام األمم المتحدة بفیین

وھنا ال یفوتنى أن (  ٢٠١٠ثم عقد المؤتمر الخامس ببیروت أیضا عام  ٢٠٠٨المؤتمر الرابع عام 
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وكان أھم ما  –) من عمرھا الفارقة أقدم التحیة للبنان الشقیق على إحتضانة للشعبة فى ھذه الفترة 

األسماء الجغرافیة یراعى فى لرومنة موحد ضرورة إعتماد نظام خلصت إلیھ ھذه المؤتمرات ھو 

  –نفس الوقت خصوصیات بعض الدول 

تونس  –فلسطین  –األردن ( فى كل بلد لتوحید األسماء الجغرافیة المستقلة الوطنیة  إنشاء الھیئاتسرعة  -

   )السودان  –

ضرورة المحافظة على األسماء الجغرافیة العربیة من التھوید أو التحریف أو وأخیرا التأكید على  -

 .اإلزالة

وھا نحن وبدعوة كریمة من الملكیة السامیة باألردن الشقیق نلتقى فى المؤتمر السادس للشعبة العربیة  -

ووضع خارطة طریق قة لمراجعة ما تم إنجازة من قرارات وتوصیات المؤتمرات واللقاءات الساب

 .المؤتمراتھذه الصادرة عن ألستكمال تنفیذ التوصیات والمقترحات 

فقد عقدت الشعبة إجتماعین على ھامش  –وإذا استعرضنا نشاط الشعبة خالل العامین الماضیین  -

الدورة السادسة والعشرین بفیینا تم خاللھما مناقشة مساھمات الدول العربیة فى المعجم العالمى 

الدول  أنا أنتھز الفرصة ألدعوو) نسمة  ١٠٠,٠٠٠التى یزید سكانھا عن ( للمدن سماء الجغرافیة لأل

اإلنتھاء من وضع أسماء المدن التى یزید عدد سكانھا عن مائة ألف نسمة كما تم التباحث حول  سرعة

 النظام العربى الموحد للرومنة 

یقیة على ھامش الدورة وقد فیة بالقارة األفرمشاركات الخبراء العرب فى مسابقة األسماء الجغرا   -

 .بالمركز الثانى  رنس بالمركز األول ومصفازت تو

 ٢٠١١فانكوفر  –المشاركة فى المؤتمر الدولى السابع عشر ألسماء البحار  -

المشاركة فى ورشة العمل الخاصة بوضع خارطة طریق لتوحید األسماء الجغرافیة بالبلدان األفریقیة  -

 ٢٠١١الجابورن  -فى بتسوانا  والتى عقدت 

 ٢٠١٢جوھانسبرج  –طنیة لتوحید األسماء الجغرافیة والمشاركة فى ورشة العمل ال -

والتى سیتم عرضھا بالتفصیل خالل جلسات  ھذا باإلضافة لنشاط مجموعات العمل المختلفة بالشعبة  -

 المؤتمر

  السیدات والسادة الحضور الكرام 

إن العمل العربي المشترك إلنجاح برنامج عمل الشعبة العربّیة یتطّلب من الخبراء العرب التواصل 

  عقد إجتماعات سنویة لفرق العمل والحرص علىلشعبة لجان ومجموعات العمل باالدائم مع 
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مضى من أن لدینا العزم واإلصرار على ال على یقینولكنى  تعوق العملأعلم أن أمامنا تحدیات كثیرة 

  قدما لتحقیق األھداف ووضع الشعبة العربیة بالمكانة التى تلیق بھا وبالدول األعضاء 

وال یفوتنى أن أذكركم بأن إستفادة أي دولة عربیة من تجارب الدول الشقیقة  والصدیقة في مجال 

تبر توحید األسماء الجغرافیة وتقنین استخداماتھا بما یتطلب ذلك من تشریعات ونظم وأسالیب، یع

وأن الوطن العربي یتعرض الیوم إلى  خاصةضرورة یملیھا الواقع العربي والمصالح المشتركة، 

نحن مطالبون الیوم أكثر من لذا ف. جوده وتسعى إلى تمزیقھ وتفتیتھأخطر أنواع التحدیات التي تتھدد و

   .أي وقت مضى بأن نشد من أزر بعضنا البعض ونوحد جھودنا على كافة األصعدة

علیھا  عربیة وھنا أدعو جامعة الدول العربیة إلى إنتھاج دورا أكثر إیجابیة لدعم أعمال الشعبة الومن 

جمع األسماء فى حث الدول األعضاء على  - بما لدیھا من أدوات وآلیات  -یقع العبىء األكبر  

  الجغرافیة وتوثیقھا 

وأخیرا ولیس آخرا أرى جدول المؤتمر وجلساتھ وقد إزدحمت بموضوعات كلھا على درجة من 

األھمیة وكما ذكرت فإن أمامنا عمل شاقى وأنا على یقین من أننا سوف ننجز الكثیر فى ھذا الملتقى 

 الكریم وسوف تخرج التوصیات إنشاء اهللا لتعكس روح التعاون والرغبة فى التقدم وإنجاز المھام

فنحن الیوم نختلف عن األمس وكلنا یدرك أن العالم كلھ یترقب  وینظر إلى ھذه المؤتمرات لیسجل 

   الروح الجدیدة للعرب والرغبة فى التغییر والتقدم 

أكرر شكرى وتقدیرى للمركز الجغرافى ولحضراتكم جمیعا وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وإقامة سعیدة  

  فى بلدكم الثانى 

  ورحمة اهللا وبركاتھ والسالم علیكم
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