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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
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 التقارير المقدمة من: الُشعب التابعة لفريق الخبراء
   

 تقرير الشعبة العربية  
  

 **موجز  
 

الشعععععععععععععععربععخ الرربيععخ ت دريا عيناب األمء املغرععدة املرف بععاألخلععاب اعرراديععخ مؤل ععخ من ا يناب الررب  
املكل ني من قبل بلداهنء بإقرار وتوحيد وجتهيز أخلاب األماكن واملرامل ت خمغلف البلدان باألخلاب اعرراديخ 

 الرربيخ. والشربخ عضو ت جملس الوحدة االقغصاديخ الرربيخ الغابع عامرخ الدول الرربيخ.
خ واإلمارات الرربي ،األردن وللشعععععععععععععععربخ الرربيخ ثينيخ عامخ تضعععععععععععععععء   لني عن  يع البلدان الرربيخ  
 ،والسعععععععععععععععودان ،وجيبويت ،واعمهوريخ الرربيخ السعععععععععععععععوريخ ،وجزر القمر ،واعزائر ،وتونس ،والبررين ،املغردة

واململكععخ الرربيععخ  ،واملررب ،ومصعععععععععععععععر ،وليبيععا ،ولبنععان ،والكويععت ،وقطر ،وعمععان ،والرراق ،والصعععععععععععععععومععال
 ت جامرخ الدول الرربيخ.واليمن، ودولخ دلسطني. وثذه البلدان  يرها أعضاب  ،وموريغانيا ،السروديخ
  وتغم ل أثداف الشربخ ت ما يلي 

وضعععععععع األوعععععععس والقواعد الحيمخ إلقرار وتوحيد اوعععععععغلداب األخلاب اعرراديخ الرربيخ عل  الصعععععععرد  • 
 .الوطف واإلقليمي والراملي وحل املشاكل اللرويخ والصوتيخ اليت تررتض توحيدثا

 تسععععععععععاعد  يع الدول األعضععععععععععاب ت   اد السععععععععععبل املؤديخ    تبادل ا ينات الرلميخ والغقنيخ اليت • 
 . صدار املراجء اعرراديخ ا اصخ هبا واملرجء اعررات الرريب املوحد
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راون املشعععععععرتك بني املنعمات الرربيخ اليت ترء باألخلاب اعرراديخ عامخ وبصعععععععناعخ وضعععععععع لليات للغ • 
 .ا رائ  عاصخ وم يحهتا من املنعمات اإلقليميخ والدوليخ

 براي ال وائد االقغصععععععاديخ واالجغماعيخ وال قاديخ والغارليخ والدينيخ الناجتخ عن  ع وضععععععب  وح    • 
 .وتوحيد األخلاب اعرراديخ

  وتغم ل أثء  جنايات الشربخ ت ما يلي 
 .1971مشاركخ ودود عربيخ وعيناب عرب ت اجغماعات ومؤمترات دريا ا يناب منذ عاب  • 
 نشععععععععععععععععاب ثينيععات أو عععان وطنيععخ ت الرععديععد من البلععدان الرربيععخ، م ععل األردن، واململكععخ الرربيععخ  • 

 .السروديخ، ودولخ دلسطني
، ومت الغرديل 1971 قل احلروف الرربيخ    احلروف الحتينيخ ت عاباعغماد نعاب عريب موحد لن • 

، واعغمعععاد نععععاب عريب موحعععد حعععديعععع لنقعععل احلروف الرربيعععخ    احلروف 2002 عليععع  ت ععععاب
 .2007الحتينيخ ت عاب 

 .عقد دورات تدريبيخ بشأن األخلاب اعرراديخ • 
يخ ترغين األو  باللرخ الرربيخ عل  املسععععععغو   صععععععدار جملخ نصععععععف وععععععنويخ مغلصععععععصععععععخ باألخلاب اعرراد • 

 .الراملي
 . نشاب موقع  لكرتو  للشربخ الرربيخ • 
 . نشاب مقر دائء للشربخ الرربيخ ت األردن وجتهيزه باملردات الحيمخ وردده بردد من املوظ ني • 
 .جمال األخلاب اعرراديخعقد الرديد من حلقات الرمل واالجغماعات الرلميخ ت عدة بلدان عربيخ ت  • 
 .عقد وبرخ مؤمترات للشربخ الرربيخ ومؤمترين بشأن املساحخ واألخلاب اعرراديخ • 
 .عقد الرديد من اجغماعات الشربخ الرربيخ • 
شععععععععععععرل   ل عن الشععععععععععععربخ الرربيخ ملنصععععععععععععد نائد رئيس مكغد دريا عيناب األمء املغردة املرف  • 

 .باألخلاب اعرراديخ
 .ملرجء اعررات لألردن وأطلس األردن نغاج ا • 
اختاذ قرار ت مؤمتر األمء املغردة احلادي عشعععععععععر املرف بغوحيد األخلاب اعرراديخ يوصعععععععععي باعغماد  • 

الرربيعععخ    األحرف الحتينيعععخ )نععععاب  النععععاب الرريب املوحعععد لنقعععل األخلعععاب اعرراديعععخ من األحرف
نعاب نقل احلروف الرربيخ    احلروف ”وثيقخ املرنونخ (، بصععععععيرغ  الواردة ت ال2007بريوت لراب 
 .“2007الحتينيخ لراب 

وتشععععمل األنشععععطخ املقبلخ تنعيء املؤمتر ال امن للليناب الررب املرف باألخلاب اعرراديخ، املقرر عقده  
 .2019وبغمين /أيلول 10    7ت عمان ت ال رتة من 

 


