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الجغرافية في الفترة بيروت ، المؤتمر العربي الثالث لخبراء األسماء  –عقد في العاصمة اللبنانية  

  7332( مايو ) أيار  03-03

 النتائج والتوصيات 

 .المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية انعقاد: الثالث/3قرار رقم 

 إن المؤتمر ،

وبعد فحص أوراق  37والمادة  4إلى  3بعد اإلطالع على النظام الداخلي للشعبة وال سيما المواد 

وبناًء على تقرير هذه اللجنة بثبوت ،ينة من قبل رئيس المؤتمر وفقاً لألصول عالتفويض من قبل لجنة م  

 صحة جميع األوراق المقدمة من قبل المؤتمرين وبحضور أغلبية الممثلين،

 :يقرر

 .المؤتمر لحضور أغلبية األعضاء انعقادقانونية  -3

 .قانونية تمثيل المندوبين المفوضين من كافة الدول األعضاء -7

 .على مشاركة أي وفد من الوفود اعتراضبأنه لم يسجل أي مع اإلشارة 

 

 .تطبيق جميع قرارات مؤتمرات األسماء الجغرافية السابقة: الثالث/7قرار رقم 

 إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية ،

اراتها بعد اإلطالع على القواعد والمبادئ التي ترعى عقد مؤتمرات األسماء الجغرافية، وعلى جميع قر

 السابقة، ودورات الخبراء العالميين لألسماء التي عقدت لغاية تاريخه ،

المجموعة  اجتماعاتفي جميع  االعتباريوصي بتطبيق جميع المبادئ والقواعد والقرارات وأخذها بعين 

العربية وتطبيقها لدى كل عملية تهدف إلى جمع وضبط وتوحيد األسماء الجغرافية في جميع البلدان 

ً للقوانين واألسس التي ترعى هذه العمليات في كل بلد من ال عربية ونقلها إلى األحرف الالتينية وفقا

 .البلدان األعضاء

 

 



 .الهيئة العامة للشعبة العربية لألسماء الجغرافية وتسميــــة اللجان انتخاب: الثالث/0قرار رقم 

لى مبادئ إنشاء مجموعة الخبراء األمميين إ استنادا لعربي الثالث لألسماء الجغرافية،إن المؤتمر ا

وقواعد عمل هذه المجموعة التي ترعى أهداف ومبادئ وتأليف  UNGEGNباألسماء الجغرافية 

التنظيم والصالحيات والنظام الداخلي للشعبة  إلى واستنادامجموعات الخبراء باألسماء الجغرافية، 

 (4القرار رقم ) تمر العربية لألسماء الجغرافية، الذي أقر أثناء المؤ

تألفت الهيئة على الشكل  وباإلجماع، العلني االقتراعباشر بانتخاب الهيئة العامة للشعبة وبنتيجة : أوالً 

 :التالي

  (ليبيا)الدكتور أنور عبدهللا سيالة           :رئيس الهيئة -أ

 (اإلمارات)الدكتور سيف سالم القايدي  -3 :نائبا الرئيس -ب

 (لبنان)العميد الركن مارون توفيق  خريش  -  7        

 (السعودية)دمحم أحمد الراشد   السيد          :مقرر -ج

 (األردن) عبيد  السيد إبراهيم الجابر         :محرر -د

ً ثاني  :تسمية اللجان: ا

   Working Group on Terminology for-1 لجنة مصطلحات توحيد األسماء الجغرافية    -3

Standardization of Toponymic name                                                                

 Working Group On-2                    لجنة األسماء الدخيلة على اللغة العربية         -7

Exonym                                                                                                   

 Working Group On Gazetteers-3                               ألسماء جغرافيةالجنة معاجم  -0

 Working Group On Romanization-4                لجنة نظم نقل األسماء الجغرافية -4

Systems                                                                                                 

   Working Group on Pronunciation-5        لجنة النطق باألسماء الجغرافية -5

                                                                               of Geographical names 

 Working Group On Education-6                           لجنة التعليم والتدريب         -6

and Training                                                                                          

 Working group on Funding an-7                  لجنة اإلحصاء والتمويل            -2

Statistics                                                                                                



 

وتمييز ،وتوحيد طرق كتابتها باألحرف الالتينية ، جمع األسماء الجغرافية  ةساتقوم هذه اللجان بدر

وتطوير قواعد نقل ،ية وتنظيم معاجم األسماء الورقية واإللكترون،األسماء المحلية عن األسماء الدخيلة 

 اجتماعاتوتنظيم ،وإقامة حلقات التدريب والتعليم ،طقها وتبيان كيفية ن   ،األسماء إلى األحرف الالتينية

 .وإقامة المؤتمرات، وإيجاد التمويل إلصدار المعاجم ،اللجان 

 :ل التاليعلى الشك وأعضاءوبعد تسمية اللجان تم انتخاب رئيس لكل لجنة ونائب للرئيس وأمين سر 

 

 أعضاء أمين سر نائب الرئيس الرئيس سم اللجنةا

يتم تعيينهم  المغرب األردن السعودية مصطلحات توحيد األسماء الجغرافية

 وفق رغباتهم
 قطر الجزائر لبنان األسماء الدخيلة على اللغة العربية

 السودان سوريا األردن معاجم األسماء الجغرافية

 األردن فلسطين السعودية غرافيةنظم نقل األسماء الج

 تونس المغرب اإلمارات  النطق باألسماء الجغرافية

 موريتانيا مصر الكويت التعليم والتدريب

 البحرين ليبيا عمان اإلعالم والتمويل

 

بة  يتمنى لهم النجاح في إدارة العمل المشترك للشع، إذ ي هنئ الهيئة واللجان على انتخابها ، إن المؤتمر 

العربية لألسماء الجغرافية للسنتين القادمتين، والتحضير للمؤتمر العربي الرابع لألسماء الجغرافية، 

 03إلى  73وتمثيل الشعبة العربية في مؤتمر األسماء الجغرافية التاسع الذي سينعقد في نيويورك من 

على تطبيقه في جميع  ، وتقديم النظام العربي الموحد كنظام وحيد متفق7332عام ( أوغسطس)آب 

مع اإلشارة إلى أن الدول األعضاء تبقى حّرة في اختيار مندوبيها لحضور . الدول الناطقة باللغة العربية

 .هذا المؤتمر باإلضافة إلى أعضاء الهيئة المنتخبة الذين يمثلون الشعبة العربية

ذلك ، و سماء إلى رئاسة الشعبةإرسال األو، مية ممثليهم في اللجان الفرعية يوصي الدول األعضاء تس

 .القرارات بصورة رسميةمن تاريخ تلقي التقرير النهائي وخالل شهرين 

 

 



 .التنظيم والصالحيات والنظام الداخلي للشعبة العربية لألسماء الجغرافية: الثالث/4قرار رقم 

نعقد في بيروت،   إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية الم 

المنظم من قبل رئيس ‘‘ تنظيم وصالحيات الشعبة العربية لألسماء الجغرافية’’ع على مشروع بعد اإلطال

 الفريق اللبناني لخبراء األسماء الجغرافية العميد الركن مارون خريش،

 ، المرفقين بهذا القرار،‘‘النظام الداخلي للمؤتمر العربي لألسماء الجغرافية’’وبعد اإلطالع على مشروع 

ما على الخبراء ومناقشتهما وإجراء بعض التعديالت عليهما، من قبل لجنة مؤلفة لهذه وبعد عرضه

 :الغاية، يقرر ما يلي

والسعي في المستقبل إلى  ،المقترحين، والعمل بهما" الداخليوالنظام " "التنظيم والصالحيات" اعتماد

طور األنظمة والقواعد المعمول تطويرهما وتعديلهما كلما كان ذلك ضرورياً، لكي يأتيا متوافقين مع ت

، ويخدما بصورة فضلى UNGEGNبها على صعيد المجموعة العالمية لخبراء األسماء الجغرافية 

 . التعاون بين دول المجموعة العربية وخبرائها

 

 .شعار موحد للمؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية وآخر للشعبة العربية اعتماد: الثالث/5قرار رقم 

نعقد في بيروت، إن   المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية الم 

بعد اإلطالع على رسم الشعار الذي تم وضعه من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في لبنان للمؤتمر 

 العربي لألسماء الجغرافية،

كوينية الشعبة العربية على هامش الدورة الت اجتماعوبعد اإلطالع على رسم الشعار الذي ع رض في 

، وفي بيروت 7332ابريل  6-7عن بعد في تونس  واالستشعارالتي نظمتها المنظمة اإلفريقية للخرائط 

 خالل هذا المؤتمر، للشعبة العربية لألسماء الجغرافية، 

 قرر باإلجماع، وبعد المداولة،

عمال شعار الشعبة المرفق رسمهما مع هذا القرار والبدء باست، شعاري المؤتمر والشعبة العربية اعتماد

 .المؤتمرات الالحقة بعد تغيير رقم المؤتمر يف شعار المؤتمر واستعمالالعربية  في جميع المطبوعات 

 .إقرار النظام العربي الموحد لنقل األسماء الجغرافية إلى األحرف الالتينية: الثالث/6قرار رقم 

 إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية ،

نظام نقل الحروف العربية إلى الحروف الالتينية التي )الع على ورقة بيروت المعدّلة أي وبعد اإلط 

اتفق عليها الخبراء العرب ورؤساء هيئات األسماء الجغرافية على هامش مؤتمر األمم المتحدة الذي 

 ،(7337ع قد في برلين عام 



المناقشات التي دارت خالل المؤتمر مالحظات الهيئات العربية لألسماء و االعتباروبعد األخذ بعين  

 لجنة مختّصة مؤلفة لهذه الغاية، أجرتهاوالتعديالت التي 

 :يقرر ما يلي

واعتبارها األبجدية ( Transliteration Alphabet)إقرار الصيغة النهائية ألبجدية التحويل : أوالً 

بة األسماء الجغرافية العربية الوحيدة الموصى بتطبيقها في جميع الدول العربية، يتم على أساسها كتا

 .باألحرف الالتينية

 ً إقرار قواعد كتابة األسماء الجغرافية التي تمت مناقشتها خالل المؤتمر والتوصية باعتمادها : ثانيا

كطريقة وحيدة لكتابة األسماء في جميع الدول العربية، وتكليف السادة رؤساء هيئات األسماء الجغرافية 

بضبط هذه األسماء بما يتناسب مع القواعد المذكورة، وعرض الصعوبات  والمؤسسات ذات الصلة

الناشئة عن تطبيق بعضها بعد درسها في اللجان المشتركة التي تم إنشاؤها خالل جلسات هذا المؤتمر، 

إلى المؤتمرات الالحقة المتوقع عقدها كل سنتين في إحدى دول المجموعة لدرسها  االقتراحاتورفع 

 .ديالت المناسبة عليهاوإجراء التع

ً ثالث إرسال األبجدية والقواعد موضوع الفقرتين السابقتين إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى : ا

ورئاسة المؤتمر الدائم   ECOSOC واالجتماعي االقتصاديالمجلس  –األمانة العامة لألمم المتحدة 

بغية اعتمادها لديها وتعميمها على باقي المؤسسات  UNGEGNلخبراء األسماء التابعة لألمم المتحدة 

 .العالمية ذات الصلة للعمل بها

وقد تمت في الجلسة الختامية المصادقة على النظام بصيغته المعتمدة في المؤتمر من قبل ممثل معالي 

 .لصلحاألمين العام لجامعة الدول العربية األستاذ عمرو موسى، سعادة السفير األستاذ عبد الرحمن ا

 

 .اإلعالن عن المؤتمر العربي الرابع لألسماء الجغرافية: الثالث/2قرار رقم 

 إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية،

 بعد إطالعه على التقدم الذي أحرز خالل جلساته ،  

ز بأدق وعلى النظام العربي الموحد لكتابة األسماء الجغرافية العربية باألحرف الالتينية الذي أ نج

 تفاصيله،

والدور الذي سيلعبه هذا النظام في توحيد األسماء الجغرافية العربية وطرق كتابتها باألحرف الالتينية  

 على الخرائط واألمكنة، في جميع الدول المنضوية إلى المجموعة العربية التي تقبل به،

النظام وجمع وحفظ  وضبط  وضرورة متابعة الجهود في مجال تطبيق،وإحساساً منه بأهمية الموضوع 

 ، واالقتصادي واالجتماعياألسماء الجغرافية لما لها من أهمية على الصعيد التاريخي والثقافي والديني 



يوصي بإقامة المؤتمر العربي الرابع لألسماء الجغرافية في بيروت لبنان خالل النصف األول من عام 

 . ك، بعد أخذ موافقة السلطات اللبنانية على ذل7332

نشأ لهذه الغاية في البلد يتم التنسيق بين الهيئة العامة المنتخبة للشعبة واللجنة المنظمة التي سوف ت  

 .المضيف، لبنان، وذلك لحسن سير التنفيذ

 

 .تمثيل الشعبة العربية لألسماء الجغرافية في المؤتمر التاسع لألسماء الجغرافية: الثالث/8قرار رقم 

 إن المؤتمر،

ألهمية الخاصة التي يمثلها المؤتمر التاسع لخبراء األسماء الجغرافية الذي سي عقد في نيويورك ونظراً ل

 الى الحادي والثالثين منه،( أغسطس)في الفترة الممتدة من العشرين من شهر آب 

 يرى ضرورة المشاركة في هذا المؤتمر العالمي بغية إطالع المجموعة العالمية للخبراء على التقدم الذي

 أحرز في مجال بناء النظام العربي الموحد لكتابة األسماء الجغرافية،

 ،لذلك يقرر أن تمثل الشعبة العربية لألسماء الجغرافية هيئتها العامة الجديدة المنتخبة من قبل المؤتمرين

جمع  في المؤتمر التاسع لخبراء األسماء الجغرافية في نيويورك، وتكليفها بتقديم تقرير عن تقدم أعمال

على أن ي ترك . وضبط وتوحيد األسماء الجغرافية ونقلها من األحرف العربية إلى األحرف الالتينية

 .الخيار لكل دولة بانتداب وفدها المستقل وتقديم ما تراه مناسباً من أوراق العمل المتعلقة بهذا المؤتمر

ل توحيد األسماء الجغرافية ونقلها ويطلب من جميع مندوبي الدول تقديم تقاريرهم الوطنية عن تقدم أعما

إلى األحرف الالتينية إلى رئيس الهيئة لكي ي صار إلى صياغة التقرير النهائي للشعبة، وعرضه في 

 .المؤتمر العالمي المذكور

 

 (.الكارتوغرافيا)إنشاء الهيئة العربية لعلم الخرائط : الثالث/9قرار رقم 

اء الجغرافية المنعقد في بيروت بحضور رؤساء المؤسسات إن المؤتمر العربي الثالث لخبراء األسم

 الجغرافية والمساحة والكارتوغرافيا في الدول العربية،

 رئيس الوفد اللبناني المتعلق بإنشاء الهيئة العربية للكارتوغرافيا، اقتراحبعد اإلطالع على 

 وبعد اإلطالع على مشروع تنظيم إنشاء الهيئة وأهدافها،

نشأة منذ عقود عل شكل تجمعات وهيئات هذه األهداف بأهداف مؤسسات مماثلة م  وبعد مقارنة  

 .ومؤتمرات دائمة في معظم المناطق والقارات في العالم



وبعد اإلطالع على الفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون اإلقليمي والدولي في مجال العلوم الجغرافية 

نية والفنية الستعمالها في إدارة الكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات  والخبرات العلمية والتق

، والكشف عن الثروات الطبيعية التنمية المستدامة والشاملة، وتبادل الخطط  في مجال واالصطناعية

 المعدنية والنفطية والمائية في باطن األرض، خصوصاً لدى الدول المتجاورة،

ً ، ( وغرافياالكارت)يوصي بإنشاء الهيئة العربية لعلم الخرائط  درس من قبل اللجنة لمشروع ي   وفقا

 : التأسيسية للهيئة التي تتكون من

 العميد الركن مارون خريش : رئيس اللجنة

 العميد سعيد ابراهيم الزهراني  :عضو

 المهندس عبدهللا بن ابراهيم البلوشي  :عضو

 المهندس يعقوب سعادة   :عضو

وصالحيات الهيئة السابق  وارتباطعلى دراسة مشروع تنظيم اللجنة التأسيسية  كما يوصي المؤتمر حثّ 

ً  7332ذكرها واإلعداد لعقد مؤتمر تأسيسي خالل عام   .يحدد موعده ومكانه الحقا

 

 .واالمتنانالتعبير عن مشاعر الشكر : الثالث/33قرار رقم 

 إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية ،

 .ساهم في إنجاح المؤتمر ل منولكوجامعة الدول العربية   اللبنانيةيعرب عن شكره وامتنانه للدولة  

 

 .مقر الشعبة العربية لخبراء األسماء الجعرافية: الثالث/33قرار رقم 

إن المؤتمر العربي الثالث لألسماء الجغرافية بعد اإلطالع على تنظيم وصالحيات الشعبة العربية 

 لألسماء الجغرافية ونظامها الداخلي،

 د المداولة بأهمية اتخاذ مقر دائم للهيئة،وبع

على  –خالل الجلسة الختامية  –وبعد أخذ الموافقة المبدئية لممثل األمين العام لجامعة الدول العربية  

 مقر جامعة الدول العربية في بيروت كمقر للشعبة،  اعتماد

لقرار بذلك، والتنسيق مع ممثل األمين قرر رفع الطلب إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية التخاذ اي  

رتب هذا التدبير أية أعباء مالية على العام في بيروت لتذليل جميع الصعوبات اإلدارية، على أن ال ي  

 .جامعة الدول العربية


