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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
   ٢٠١٢أغسطس / آب٩يوليه إىل / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
ــين باألمســاء        ــم املتحــدة املع ــق خــرباء األم ــل فري ــن عم ــارير ع تق
        اجلغرافية وشعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر التاسع

  ٢٠١٢-٢٠٠٧ :تقرير الشعبة العربية للخرباء املعنيني باألمساء اجلغرافية    
    

  **مقدم من الشعبة العربية    
  

  *** ملخص    
نظمت الشعبة العربية مع مديرية الشؤون اجلغرافية بلبنان املؤمتر العـريب الرابـع لألمسـاء                 

 واملـؤمتر  ٢٠٠٨يونيـه عـام   / من شهر حزيران٢٢ و ١٦اجلغرافية الذي عقد يف بريوت ما بني       
وقـد نـاقش   . ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢٩-٢٦ لبنـان يف الفتـرة       -اخلامس لألمساء اجلغرافية بـبريوت      

املــؤمتران ســبل توحيــد األمســاء اجلغرافيــة يف الــدول العربيــة وأمهيــة االلتــزام بنظــام رومنــه عــريب  
موحد واحملافظة على التراث العريب من األمساء اجلغرافية وبناء قاعـدة بيانـات لألمسـاء اجلغرافيـة                 

لعربيـة واحلـث علـى إنـشاء املؤسـسات الوطنيـة املـسؤولة              العربية ووضع معجم للمـصطلحات ا     
  .عن توحيد األمساء اجلغرافية

  
 
  

  *  E/CONF.101/1 
  .رئيس الشعبة العربية) مصر(أعده أمحد كامل   **  
ــايل       ***   ــع التـــــ ــى املوقـــــ ــلية فقـــــــط علـــــ ــه األصـــــ ــل بلغتـــــ ــر الكامـــــ ــى التقريـــــ ــالع علـــــ ــن االطـــــ : ميكـــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html  .  
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كما عقدت الشعبة العربية اجتماعا علـى هـامش الـدورة اخلامـسة والعـشرين جملموعـة                
ــنريويب      ــة بـ ــاء اجلغرافيـ ــيني باألمسـ ــدة املعنـ ــم املتحـ ــرباء األمـ ــن   -خـ ــرة مـ ــا يف الفتـ  إىل ٥ كينيـ

تماعني على هامش الدورة السادسة والعـشرين لفريـق خـرباء األمـم              واج ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٢
  .٢٠١١مايو / أيار٦-٢يف  النمسا -املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية املنعقدة يف فيينا 

وشـارك اخلــرباء العــرب يف عــدة اجتماعــات إقليميــة ودوليــة، منــها الــدورتان اخلامــسة    
ء واالجتمــاع العاشــر جملموعــة األمســاء الدخيلــة والعــشرون والــسادسة والعــشرون لفريــق اخلــربا

 ٢٠١١أغـسطس  / املؤمتر الدويل السابع عشر ألمساء البحـار، فـانكوفر، آب      - ٢٠١٠بالنمسا  
ــة        - ــدان األفريقي ــة بالبل ــق لألمســاء اجلغرافي ــشارية حــول وضــع خارطــة طري  ورشــة عمــل است

 ورشــة العمــل الوطنيــة لتوحيــد األمســاء  - ٢٠١١نــوفمرب /اين بتــسوانا، تــشرين الثــ -غــابورن 
  .٢٠١٢أبريل /انس ني-اجلغرافية جبنوب أفريقيا 

ــرة مــن         ــز خــالل الفت ــة مبجهــود متمي ــشعبة العربي  إىل ٢٠٠٧وقامــت جلــان العمــل بال
 حيث قامـت جلنـة املعـاجم اجلغرافيـة بالـشعبة بإنـشاء قاعـدة بيانـات لألمسـاء اجلغرافيـة                      ٢٠١٢
ة كمــا شــاركت يف قاعــدة بيانــات األمســاء اجلغرافيــة لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين  العربيــ

وتقوم جلنة املصطلحات اجلغرافية بالشعبة العربيـة بتجهيـز دليـل           . Geonamesباألمساء اجلغرافية   
موحد للمصطلحات العربية وتعمل جلنة أنظمة الرومنه بالشعبة العربية خلرباء األمسـاء اجلغرافيـة        
علــى وضــع نظــام عــريب موحــد للرومنــه كمــا مجعــت جلنــة النطــق باألمســاء اجلغرافيــة بالــشعبة    

 نـسمة لكـل مـن مـصر وتـونس       ١٠٠ ٠٠٠امللفات الصوتية لنطـق أمسـاء املـدن الـيت تزيـد عـن               
وعمان وقامت بإعداد تقرير عن أثر اللهجات احمللية بالعـامل العـريب علـى نطـق وكتابـة األمسـاء                    

  .اجلغرافية
ــة بالقــارة       وشــار   ــسميات اجلغرافي ــسابقة حــول امل ــة يف م ــة األفريقي ــدول العربي كت ال

. األفريقية املقامة على هامش الدورتني اخلامسة والعشرين والـسادسة والعـشرين لفريـق اخلـرباء           
ــاليتني مهــا اخلامــسة       ــدورتني متت ــة ل ــة ملــسابقة األمســاء األفريقي وقــد فــازت مــصر باجلــائزة الثاني

ــسادس  ــدورة     والعــشرون وال ــونس باجلــائزة األوىل يف ال ــازت ت ــق اخلــرباء، وف ة والعــشرون لفري
  .السادسة والعشرين

  


