
 المؤتمر العربي الثاني 

 0222( ديسمبر)و  كانون األ 02-81ليبيا  -طرابلس 

 

اجتمعت الشعبة العربية في فريق خبراء األمم المتحدة لتنميط األسماء الجغرافية في طرابلس  

األردن، اإلمارات، تونس،  الجزائر، سوريا، ، السودان،  ليبيا، : )بحضور وفود من الدول العربية التالية

 .0222( ديسمبر)كانون األول  02-81في الفترة من ( المغرب، ، مصر

 :وتمت مناقشة عدة بنود على جدول األعمال واتخذ فيها القرارات التالية

ً للشعبة العربية والدكتور سيف ( من ليبيا)تم بموافقة جميع الحضور اختيار الدكتور أنور سيالة  -8 رئيسا

اً فخرياً للشعبة رئيس( من المغرب)نائبـاً للرئيـس والدكتـور عبد الهادي التازي ( من اإلمـارات)القايدي 

تقديراً لعطائه ومساهمته الفعّالة في مجال األسماء الجغرافية على المستوى العربي والعالمي ولكونه 

 .األب الروحي للشعبة العربية

بدالً ( _)والشرطة ( DH)ليصبح ( ظ)المقابل للحرف ( Z)تم االتفاق على استبدال الحرف الروماني  -0

وسوف يتم مخاطبة جامعة الدول العربية للقيام ، لدى هيئة األمم المتحدةفي النظام المعتمد ).( من 

للمؤتمر السابع لألمم المتحدة لتنميط األسماء ( 7)باإلجراءات الالزمة من أجل ذلك طبقاً للتوصية رقم 

رحب الشعبة العربية بأية اقتراحات أو تغييرات لنظام بيروت المعدل ترى هذا وت  ،  8811الجغرافية 

 .ها ضروريةأن

عقد تؤكد الشعبة على أن تكون اجتماعاتها القادمة تحت مظلة وإشراف جامعـة الدول العربيـة وأن ت   -3

 . اجتماعاتها في مقر الجامعة في القاهرة أو أية دولة عربية أخرى

مدن، )ة تقترح الشعبة أن تقوم كل دولة عربية بإنشاء فهرس لألسماء الجغرافية يشمل المراكز العمراني -2

حتى يتسنى تبادل هذه المعلومات لضبط كتابة ، والمعالم الطبيعية الرئيسية ( قرى، تجمعات سكنية

 .األسماء في خرائط األطالس وغيرها من األعمال المتعلقة بالخرائط التي تنتجها الدول العربية

مثل األسماء ،طن العربي البدء بإنجاز معجم األسماء العامة المركبة في األسماء الجغرافية في الو -5

قرر تشكيل لجنة من كٍل من السيد إبراهيم الزقرطي وت  . الملحقة باألدوية أو التالل أو الظواهر الطبيعية

عضواً يكون مهامها متابعة هذا الموضوع على أن ( المغرب)رئيساً والسيد عزالدين العمري ( األردن)

 .ت الالزمة عن دولهم وتقديم تقرير لالجتماع القادميقوم أعضاء الشعبة العربية بتزويدهم بالمعلوما

إلقامة موقع للشعبة على  (المغرب )والسيد جمال الفوار  (اإلمارات )تم تكليف الدكتور سيف القايدي  -6

 (.اإلنترنت)شبكة المعلومات 



العربية  وفيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات ذات العالقة، اقترح األعضاء أن يتم ذلك مع الهيئات -7

واإلسالمية لدراسة اإلمكانات وسبل التعاون معها مثل اإللسكو واإلسسكو وغيرها من المؤسسات 

 .المعنية بهذا الموضوع

ودمحم ( األردن)وعضويـة كـل من إبراهيم زقرطي ( الجزائر)شكلت لجنـة برئاسـة إبراهيم عطوي  -1

لشعبة بعد اإلطالع على ما يلزم في هذا لوضع تصور للنظام األساسي الداخلي ل( المغرب)الحيان 

 .الشأن

تم التطرق إلى بعض المعوقات التي تجعل بعض الدول العربية تعزف عن المشاركة في مؤتمرات  -8

خاصةً )فكان موضوع التأشيرات  ،واجتماعات فريق خبراء األمم المتحدة للتسميات الجغرافية

واقترح األعضاء مخاطبة ، من أهم هذه المعوقـات ( يةتأشيرات الدخول إلى الواليات المتحدة األمريك

 .األمم المتحدة في هذا الشأن

اقترح األعضاء أن يقوم رئيس الشعبة باالتصاالت الالزمة مع السفارات والجهـات المعنيـة في الدول  -82

 .العربية إليجاد قاعدة بيانات الخبراء والعاملين باألسماء الجغرافية في الوطن العربي

األعضاء أن يتم مخاطبة جامعة الدول العربية لوضع البرامج والخطط من أجل التوعية بأهمية  اقترح -88

تشجيع مع الجامعـة العربيـة، و األسماء الجغرافية من خالل تخصيص يوم في السنـة باالتفاق

لصقات المؤسسات األكاديمية على القيام بالبحوث والدراسات حول األسماء الجغرافية وعمل الم

 .الالزمة

 .األعضاء إرسال نسخة من محضر االجتماع إلى هيئة األمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية اقترح -80

 

 : النتائج والتوصيات 

وعقد المؤتمر ، التأكيد على أهمية هذا النوع من المؤتمرات واللقاءات واالجتماعات -8

 .ب في مختلف الدول العربيةواجتماع الشعبة العربية بشكل دوري منتظم وبالتناو

أجل تبادل  التواصل والتنسيق والتعاون بين الدول العربية والمؤسسات المتخصصة من -0

 .تحقيق التكامل في مجال التسميات الجغرافيةالتجارب والمعلومات و

أسمـاء الدول والعواصم )توحيـد طرق كتابـة األسمـاء غير العربيـة بالحروف العربية  -3

 (.يعية الكبرىوالمعالم الطب

 .االهتمام بإصدار أطالس وطنية وتاريخية -2

 .إنشاء قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية في كل دولة عربية -5

التوعية بأهمية األسماء الجغرافية على مستوى كل بلد عربي وتشجيع البحث العلمي في  -6

 .المجال

 .إنشاء وتنشيط لجان وطنية لألسماء الجغرافية في كل بلد عربي -7


