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 مجموعة خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية
)UNGEGN ( 

 

 تقریر الشعبة العربية في المؤتمر التاسع 
  2007 أغسطس –نيویورك 

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
 واللقاء الثالث ،2002 عام الجغرافية في برلين األسماءتنميط ل الثامن المؤتمر منذسجلت الشعبة العربية  

 العدید من  ،2006في مارس نا يفي في الجغرافية المنعقد األمم المتحدة للمسمياتبراء  خجموعةلموالعشرین 
 : المحلي والعالمي نوجز منها ما یليینعلى الصعيدشطة األن

 
 :تونس ولبنانليبيا و في آل من ثالثة لقاءاتتم عقد : على الصعيد المحلي: أوًال

 

المؤتمر العربي الثاني  2004في دیسمبر حة المساحة الليبية بدعوة وتنظيم من مصلعقد بطرابلس ليبيا  .1
هدف المؤتمر توحيد نظم وآليات آتابة األسماء الجغرافية است. واجتماع الشعبة العربيةللمسميات الجغرافية 

المرسومة والمكتوبة والمسموعة وذلك من أجل التداول الصحيح لألسماء الجغرافية في آافة الوسائل 
 :اشتمل على المحاور التاليةو ى المستوى العربي والدولي،رئية علوالم

 .التجارب الوطنية في ميدان تنميط األسماء الجغرافية -
 .ونقل الحروف العربية إلى الحروف الرومانيةأ النقحرة -
 .التقانات المستخدمة في إنتاج الخرائط وآتابة األسماء الجغرافية عليها -
 .سماء الجغرافيةالتكملة الميدانية لجمع وتوثيق األ -
 .التعاون العربي في مجال المسميات الجغرافية -
 

   .ي اجتماع الشعبةخرج المؤتمر بعدة توصيات آما اتخذت عدة قرارات ف
 

بالتوازي مع الملتقى الدولي للمسميات الجغرافية  2007في أبریل  المجموعة العربية في تونس عتاجتم .2
اإلستشعار عن بعد بمشارآة المرآز الجهوي لالستشعار عن بعد الذي نظمته المنظمة اإلفریقية للخرائط و

والتحضير الجتماعات تمر بيروت سة عدة مواضيع منها االستعداد لمؤلدول شمال إفریقيا، وتمت درا
آل من رئيسة ونائب رئيس مجموعة خبراء األمم المتحدة عربية الشعبة الجتماع احضر وقد . نيویورك

شارآت مجموعة من الدول العربية بشكل مكثف في الدورة آما . )UNGEGN(للمسميات الجغرافية 
 دریبشراف فریق األمم المتحدة للتإتحت  الملتقى  خالل المسميات الجغرافية التي أقيمتحولالتدریبية 

اجتمع خالل الملتقى آل من رئيسة ونائب رئيس مجموعة وقد  ).UNGEGN(في مجموعة 
)UNGEGN ( العربية للعلوم والثقافة مع مدیر عام المنظمة)للبحث في آيفية تنظيم ملتقى ) األليسكو

 وبهذه المناسبة فإن الشعبة العربية تتقدم بالشكر إلى الى .للدول العربية لدراسة واعتماد نظام بيروت
 المنظمة اإلفریقية للخرائط واالستشعار عن بعد والمرآز الجهوي لالستشعار عن بعد لدول شمال إفریقيا

 على إتاحة الفرصة لعدد من )UNGEGN(موعة خبراء األمم المتحدة للمسميات الجغرافية  مجو
 .الخبراء العرب في مجال المسميات الجغرافية للمشارآة في الدورة التدریبية

 

العاصمة في الذي انعقد المؤتمر العربي الثالث للمسميات الجغرافية شارك أعضاء الشعبة العربية في   .3
بدعوة وتنظيم من مدیریة الشؤون الجغرافية بقيادة الجيش  2007 مایو 31 و30وت یومي بيراللبنانية 
 ومجموعة من الشخصيات اللبنانية والعربية الدول العربية  أمين عام جامعة وبحضور ممثل عناللبناني
ل المؤتمر قدمت خالو .غالبية الدول العربية الفاعلة في أعمال الشعبة العربيةحضر المؤتمر و .والدولية

عدة  مجموعة من التدابير واالجراءات ونوقشت واتخذتعدة أوراق علمية تتعلق بالمسميات الجغرافية 
 وبناء نظام عربي موحد لنقلها إلى األحرف ،األسماء الجغرافية العربيةنطق وآتابة توحيد : مواضيع منها
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موضوع  تم مناقشة آما .)UNGEGN(في مجموعة ، ووضع النظام الداخلي للشعبة العربية الالتينية
وفي نهایة أعمال . ، وآتابة األسماء الجغرافية العربية على الخرائطسماء الجغرافية المحلية والدخيلةاأل

عربية للمسميات الجغرافية تشكلت هيئة  وقد .ه والتصدیق عليهإقرار تم  وبعد تنقيح نظام بيروتالمؤتمر
خذت عدة توصيات منها التقيد بالقرارات السابقة للمؤتمرات آما ات. تتكون من خمسة أعضاء وسبع لجان

عتماده من جامعة العربية والدولية في مجال المسميات الجغرافية، وتطبيق النظام العربي الموحد بعد ا
 .الدول العربية

 
ورش عمل  شارك بعض أعضاء الشعبة العربية لألسماء الجغرافية في عدة لقاءات و:على الصعيد العالمي: ثانيًا

 : دولية مثل
 

 م2006 في عاممؤتمر أسماء البحار الذي ُعقد في آوریا الجنوبية  •
  .2007 البحار والشرق الذي ُعقد في فيينا في شهر أبریل بأوراق عمل في ندوةالمشارآة   •
 

 : شعبة العربيةبعض األمثلة لألنشطة التي تمت في الدول العربية الفاعلة في الفيما یلي إلى جانب آل هذه األنشطة 
 

 :األردن
ة الهاشمية                   ة األردني ة من المملك وألغراض   تم إنجاز العدید من الخرائط ذات المقایيس المختلفة ولمناطق مختلف

ة، ماء  مختلف ات لألس دة بيان رائط  قاع ذه الخ وي ه ةوتح ة   الجغرافي ماء باللغ ل األس ا یحم بعض منه ا أن ال ، آم
ة لألسماء         تم   آما   ).ثنائية الكتابة (مانية  العربية وما یقابلها في الحروف الرو      ة الوطني إدراج موقع إلكتروني الّلجن

اج   تم .jo.gov.rjgc.www://http الجغرافية األردنية، من خالل موقع المرآز الجغرافي الملكي األردني            إنت
الم، وآت تأطلس األردن والع ماء ب ه  األس قفي ة وف ام رومن رة( نظ ة) نقح يم .الحروف العربي م تنظ د ت دورة  وق

اءات              . في المملكة  )نقحرة األسماء (تدریبية في رومنة     ة   وقد شارآت األردن بأوراق عمل في بعض اللق اإلقليمي
ة و ة  الدولي ماء الجغرافي ة باألس ا المعني ن آوری ي آل م سا 2006ف روت 2007م والنم ؤتمر بي ي م ذلك ف م، وآ

 .م2007
 
 : العربيةإلماراتا

ا                      دأت تأخذ دوره ة ب إن األسماء الجغرافي نظرًا للنهضة العمرانية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة، ف
ة             . في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة     اطق القدیم بعض المن ة ل وبات الطلب على األسماء الجغرافية الموثق

ماء      ذه األس ة ه روري لحمای ر ض ة أم ي الدول دثار  ف سيان واالن ن الن ت بعض     . م د قام ق فق ذا المنطل ن ه وم
ي بعض     ة ف سميات الجغرافي يح الم ع وتنق رن الماضي بجم ن الق ات م ة الثمانيني ذ بدای ة من سات الحكومي المؤس

ل المساحة           . مناطق الدولة  ة مث وهناك العدید من المشاریع المعنية بالتسميات الجغرافية تقوم بها الجهات الحكومي
دیم،      وجميعها یعتمد   . ة ودوائر التخطيط والبلدیات وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث       العسكری روت الق  1972دليل بي

ة     .  في تجميع وتوثيق المسميات الجغرافية  2007والنسخة المعدلة،    ي أراضي الدول ة عل وتقدر األسماء الجغرافي
 . اسم7500 من  ألف اسم، تم توثيق أآثر70باإلضافة إلي مياهها اإلقليمية بحوالي 

ل؛                      ة مث ة باألسماء الجغرافي ة المعني ة والدولي وقد شارآت الدولة في العدید من المؤتمرات وورش العمل اإلقليمي
ار و ؤتمر البح ي م ل ف ة عم شارآة بورق ل بحر الم ي شهر أبری ا ف ي فيين د ف ذي ُعق شرق ال ى 2007ال م والملتق

 .2007العربي الثالث الذي عقد في بيروت مایو  والمؤتمر 2007الدولي الذي عقد في تونس في إبریل 
 

 :تونس
 من ممثلين عن الهياآل  من ممثلين عن الهياآل 19831983تتكون اللجنة الوطنّية لتنميط األسماء الجغرافّية في تونس التي تأسست عام تتكون اللجنة الوطنّية لتنميط األسماء الجغرافّية في تونس التي تأسست عام 

 ودیوان قيس األراضي ورسم  ودیوان قيس األراضي ورسم آز الوطني لإلستشعار عن بعدآز الوطني لإلستشعار عن بعدالعاملة في ميدان العلوم الجغرافّية، وباألساس المرالعاملة في ميدان العلوم الجغرافّية، وباألساس المر
تفاق على تفاق على الالالدولية في المجال، تم االدولية في المجال، تم االلقاءات اللقاءات وإثر سلسلة من جلسات عمل والمشارآة في العدید من وإثر سلسلة من جلسات عمل والمشارآة في العدید من . . الخرائطالخرائط

تونس تونس للآاملة آاملة یطة یطة نجزت خرنجزت خرأأوو. .  لنقل األسماء الجغرافّية من العربّية إلى الالتينّية لنقل األسماء الجغرافّية من العربّية إلى الالتينّية19721972اعتماد نظام بيروت اعتماد نظام بيروت 
وبالرغم من ذلك وبالرغم من ذلك . .  لهذه األسماء لهذه األسماءلمحليلمحليالنطق االنطق ا  عتبارعتبارالال مع األخذ بعين ا مع األخذ بعين ا،،بمختلف المقایيس باعتماد نظام بيروتبمختلف المقایيس باعتماد نظام بيروت

 ویرجع ذلك لصعوبة التأقلم  ویرجع ذلك لصعوبة التأقلم ..لم یشمل النظام آافة األطراف المعنّية من منتجين ومستهلكين للمعلومة الجغرافّيةلم یشمل النظام آافة األطراف المعنّية من منتجين ومستهلكين للمعلومة الجغرافّية
 ..مع هذا النظام الذي یبدو معّقدا مقارنة بنظام الرومنة حسب النطق باللغة الفرنسّيةمع هذا النظام الذي یبدو معّقدا مقارنة بنظام الرومنة حسب النطق باللغة الفرنسّية
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 الجزائر
الصعيد الوطني تم فعلى . دولي خالل السنتين الماضيتينعيدین الوطني واللى الصعلجزائر عدة أنشطة سجلت ا

اتخذت عدة قرارات هامة منها خلق حيث  ،تنظيم ملتقى وطني حول إشكالية المسميات الجغرافية في الجزائر
 في شارآت الجزائرفقد على الصعيد الدولي  أما .ميات الجغرافية الوطنيةالمستعنى بسسة وطنية دائمة مؤ

ت في تونس خالل شهر مختلف األنشطة العلمية حول األسماء الجغرافية من بينها الدورة التدریبية التي أقيم
 .2007 ومؤتمر بيروت 2007أبریل 

 
  السعودیة

من أهمية بالغة  تمثله  بكل عنایة واهتمام منذ القدم نظرًا لماالمملكة العربية السعودیةتحظى األسماء الجغرافية ب
العلماء والباحثين على مر العصور  من حيث ألف مجموعة، تعریف بالمظاهر الجغرافية المختلفةفي ال

وفي الوقت الحاضر وبعد النهضة  .بتلك األسماء وصفًا وتوثيقًا تعنى وبمجهودات فردیة الكثير من المعاجم التي
نالت األسماء الجغرافية االهتمام  ،األغراضبخرائط لمختلف  خاللها الشاملة التي عاشتها المملكة والتي غطيت

العسكریة  الحكومية ذات العالقة والمعنية بذلك والتي منها اإلدارة العامة للمساحة الجهات الكامل من بعض
بطرق , وتطویر البرامج الخاصة بها األسماء وهيئة المساحة الجيولوجية السعودیة وذلك من خالل توثيق تلك

التي تضم األسماء الموضحة على المملكة العربية السعودیة  في اء األماآنمختلفة منها إصدار موسوعة أسم
 وتطویر إعدادآما تم . ألف اسم ) 72(المملكة والتي تقع في ستة أجزاء وتضم ما یربو على  خرائط األساس في

 األسماء الجغرافية برنامج حاسوبي مستكشف مزود بخرائط طبوغرافية تغطي آامل أراضي المملكة ویضم
نواة لقاعدة معلومات جغرافية شاملة حدیثة ودقيقة  ليكون ألف اسم ) 80( التي حققت ميدانيًا والتي یبلغ عددها 

 .الحكومية والباحثين تخدم أغراض آافة الجهات
 

 السودان
 :ء الجغرافية تمت في السودان منهاهناك العدید من األعمال واألنشطة المعنية باألسما

 

تمت مراجعة األسماء  و. المجلس في أداء دورهدةجان فرعية لجميع والیات السودان لمساعتم تعيين وتكوین ل 
تم إدخال جميع هذه األسماء  آما . ألف إسم جغرافي70التي تم جمعها بجميع أقاليم السودان وهي حوالي 

ار النظام الجغرافية في الحاسوب آجزء أول من مشروع قاعدة البيانات وهي أسماء غير مصححة وفي انتظ
وما زال . لدى المجلس مشروع تسمية الشوارع والميادین بالمدن الكبيرة آذلك .المتوقع االتفاق عليه للتصحيح

 ئاسةبمساعدة اللجنة الفرعية بالوالیة والتي آانت بر) الخرطوم(في إعادة تسمية والیة العاصمة  جاریًا لالعم
ض اإلضافات لنظام بيروت حتى یمكن تصحيح األسماء تمت بع و.السيد وزیر الشؤون الهندسية بالوالیة

 .بجنوب وغرب السودان
 
 رـــقط

ددها   ة وع ع الجغرافي ع المواق ق جمي ع وتوثي ن جم ة قطر م ما3466انتهت دول صنيف .  اس ن ت اء م م االنته وت
ة، واال                   ة العربي ع باللغ الحروف    األسماء حسب المعالم الجغرافية وتم اعداد الجداول التي تتضمن اسم الموق سم ب

ام    دل ع روت المع ام بي ة حسب نظ ه 2002الروماني ع ونوع داثيات الموق اج  . ، واح ى اآلن انت تم حت م ی ن ل ولك
 .الخرائط الطبوغرافية حسب المواصفات ومقياس الرسم العالمي المقترح من خبراء االمم المتحدة

 
 لبنان

 آالف إسم عن اللوائح 9 اسم بزیادة 37,000تم جمع وضبط جميع االسماء اللبنانية على الخرائط وعددها 
ضبط  األصلية وإعادة ضبط هذه األسماء بالشكل العربي وفقًا لطریقة نطقها آما تم .2004المنظمة عام 

وفقًا للنظام الجدید حسب التعدیل الذي تها آتاب وتم .األسماء الصادرة بموجب القوانين آما هي مكتوبة رسميًا
 :تنظيم لوائح ورقية وإلكترونية تتضمن وفي هذا اإلطار تم . في برلين2002اتفق عليه الخبراء عام 

 .اإلسم باللغة العربية •
المتفق عليه بينها وبين الحكومة اللبنانية عام ) المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي  (IGNاإلسم وفقًا لنظام  •

1963. 
 .اإلسم بالرومنة وفقًا للنظام الجدید •
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الجغرافية بتطبيق النظام الجدید على الخرائط الطبوغرافية وغيرها الصادرة رسميًا بدأت مدیریة الشؤون آما 
 وسوف یعمم هذا النظام على المدارس والجامعات الرسمية والخاصة لكي یتمكن الطالب .حسب النظام الجدید

 .من قراءة األسماء على الخرائط المرومنة 
 

 اـــليبي
 سبعينياتالالمسميات الجغرافية منذ تأسيس مصلحة المساحة الليبية مع بدایة اهتمت الجماهيریة العربية الليبية ب

على الحفاظ ليبيا وقد حرصت . وشكلت لجنة وطنية للمسميات الجغرافية منذ ذلك الحين. القرن الماضيمن 
والشعبة العربية بها فنظمت المؤتمر العربي الثاني ) UNGEGN( على روابط االتصال مع مجموعة

، )UNGEGN(مجموعة  ؤتمرات واجتماعاتحضرت معظم م، آما 2004ات الجغرافية في دیسمبر للمسمي
قامت الجماهيریة منذ اجتماع  و. أنتجت بعد تأسيس المصلحةياستعملت نظام بيروت المعدل في الخرائط التو

ميات ــدولي للمسارآة المكثفة في الملتقى الــالمش؛ فيينا بعدة أنشطة في مجال المسميات الجغرافية منها
عار ـتشـارآة المرآز الجهوي لالســعار عن بعد بمشـتشـالذي نظمته المنظمة اإلفریقية للخرائط واالسالجغرافية 

راف مجموعة ــ، وحضور الدورة التدریبية التي أقيمت خالل الملتقى بإشمال إفریقياــعن بعد لدول ش
)UNGEGN (أصدرت مصلحة المساحة الليبية خرائط ذات آما . م2007هر أبریل ــوذلك في تونس خالل ش

لألسماء ظام بيروت المعدل تغطي الجماهيریة بالكامل استعمل فيها ن) مليونية ونصف مليونية(مقایيس صغيرة 
 وتشجيع األآادیميين الليبيةالجغرافية تعمل مصلحة المساحة على إعداد فهرس ألسماء المواقع  و.الجغرافية

 .خراط في دراسات عليا في هذا المجالنعلى االبالجامعات الليبية 
 

 المغـــرب
و تعتبر الوآالة الوطنية . تولي المملكة المغربية اهتماما خاصا لألسماء الجغرافية من خالل عدة مؤسسات عمومية

  األساسيةط العقاریة والمسح العقاري والخرائطية، بصفتها المؤسسة الرسمية لوضع و إنجاز الخرائةللمحا فظ
وفي هذا المجال تم إحداث مصلحة خاصة باألسماء . للمملكة، المهتم الرئيسي بإشكالية تنميط األسماء الجغرافية

 : الجغرافية التي أخذت على عاتقها
 

 الخرائط ىوالعمل على تجانسها وآتابتها بطریقة موحدة عل.  دراسة إشكالية األسماء الجغرافية على الخرائط-
، 2004 والتصاميم الحضریة المنجزة خالل سنوات ئط الموضوعيةالعامة وآذلك الخرااألساسية والمشتقة و

 . طبقا لقواعد التنميط المتفق عليها مع الحفاظ على األسماء المنشورة رسميا2007 و 2006، 2005
 

 .ة والالتينية تحيين قاعدة المعطيات التي تتعلق بتنميط و رومنة األسماء الجغرافية، باللغتين العربي-         
 : في هذا اإلطار  ومنذ اجتماع فيينا شارك المغرب في عدة لقاءات دولية منها

  2007الملتقى العربي للمسميات الجغرافية الذي نظم بتونس خالل شهر أبریل -
 2007الدورة التدریبية التي أقيمت بتونس خالل ملتقى ابریل  -
 .2007 نظم ببيروت خالل شهر ماي  الجغرافية الذيمر العربي الثالث للمسمياتالمؤت -

 
 قد اتخذت قرارا )UNGEGN(في مجموعة أن الشعبة العربية في نشير إلى وفي نهایة هذا التقریر  

الشعبة أن آما  .2009لتنظيم المؤتمر العربي الرابع للمسميات الجغرافية في بيروت خالل النصف األول من عام 
المجال لتشمل آل المجال لتشمل آل هذا هذا وندوات علمّية في وندوات علمّية في تكوینية تكوینية دورات دورات واالشتراك في إلى االستمرار في تنظيم تسعى العربية 

من قبل من قبل   20072007 أبریل  أبریل فيفيتونس تونس بب  مؤخرًامؤخرًاتم تنظيمه تم تنظيمه األطراف وآافة الشرائح على غرار الملتقى الدولي الذي األطراف وآافة الشرائح على غرار الملتقى الدولي الذي 
المنظمة اإلفریقية للخرائط واالستشعار عن بعد بمشارآة من المرآز الجهوي لالستشعار عن بعد لدول شمال المنظمة اإلفریقية للخرائط واالستشعار عن بعد بمشارآة من المرآز الجهوي لالستشعار عن بعد لدول شمال 

 واألنشطة لما لها من أهمية  واألنشطة لما لها من أهمية ملتقياتملتقياتذه الذه ال مثل ه مثل هممالرئيسي للدول العربية لتنظيالرئيسي للدول العربية لتنظيوالذي نأمل أن یكون الدافع والذي نأمل أن یكون الدافع فریقيا، فریقيا، إإ
العربية تأمل في تطویر   آما أن الشعبة آما أن الشعبة.. في الوطن العربي في الوطن العربي الجغرافّية الجغرافّيةسماءسماءحول موضوع توحيد وتنميط األحول موضوع توحيد وتنميط األبالغة بالغة 

 .)UNGEGN(األمم المتحدة لتنميط األسماء الجغرافية أنشطتها مستقبال والعمل بالتعاون مع مجموعة خبراء 
 

 
أمين عام المنظمة اإلفريقية للخرائط 

 واالستشعار عن بعد
 


