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  الملخص

الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة مؤلفة من الخبراء العرب المعنین باألسماء الجغرافیة المكلفین من قبل      

تتألف الشعبة العربیة    .لھم بجمع وضبط وتوحید ومعالجة أسماء األماكن والمعالم الطبیعیة في شتى البلدان العربیةدو

: دولة األعضاء في ھذه الشعبة وھي 22في عضویتھا من مجموعة خبراء في األسماء الجغرافیة منتدبین من قبل  

بحرین، جمھوریة جیبوتي، جمھوریة مصر العربیة، جمھوریة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مملكة ال

، المملكة المغربیة، سلطنة عمان، دولة قطر، لیبیاالعراق، المملكة األردنیة الھاشمیة، دولة الكویت، الجمھوریة اللبنانیة،

ین، المملكة الصومال، جمھوریة السودان، الجمھوریة العربیة السوریة، تونس، اإلمارات العربیة المتحدة، فلسط

  .العربیة السعودیة، الجمھوریة الیمنیة، إتحاد جزر القمر، والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

ه المعنى باألسماء والعشرین لفریق خبراء األمم المتحد الدورة السادسة اجتماعین على ھامش عقدت الشعبة العربیة
  .   2011أغسطس  6-2النمسا فى  -فى فیینا  الجغرافي المنعقدة

االجتماع ،والعشرین لفریق الخبراء  ةالسادسالدوره ومنھا  ارك الخبراء العرب فى عدة اجتماعات اقلیمیة ودولیةش
نكوفر أغسطس االمؤتمر الدولي السابع عشر ألسماء البحار ، ف  - 2010العاشر لمجموعة االسماء الدخیلھ بالنمسا 

بتسوانا    - ورشة عمل استشاریة حول وضع خارطة طریق لألسماء الجغرافیة بالبلدان اإلفریقیة غابورن  -2011
 . 2012ابریل   - االسماء الجغرافیھ بجنوب أفریقیا الوطنیھ لتوحید عملالورشھ   -  2011  نوفمبر 

لجنة المعاجم  قامتحیث  2012الى  2010بمجھود متمیز خالل الفتره من  قامت لجان العمل بالشعبة العربیة
االسماء الجغرافیھ   بیانات انشاء قاعدة بیانات لالسماء الجغرافیة العربیة كما  شاركت فى قاعدةب الجغرافیة بالشعبة

المصطلحات الجغرافیھ بالشعبھ  ةلجن تقومو . Geonamesلفریق خبراء االمم المتحده المعنى باالسماء الجغرافیھ 
أنثمة الرومنھ بالشعبة موحد للمصطلحات العربیة دلیل بتجھیز العربیھ العربیة لخبراء االسماء الجغرافیھ  وتعمل لجنة 
جمعت لجنة النطق باالسماء الجغرافیة بالشعبة الملفات الصوتیة لنطق كما رومنھ عربى موحد للنثام وضع  على 

باعداد تقریر عن اثر اللھجات نسمة لكل من مصر وتونس وعمان وقامت  100000اسماء المدن التى تزید عن 
 .المحلیة بالعالم العربى على نطق وكتابة االسماء الجغرافیة

المقامة على ھامش الدور   فى مسابقة حول المسمیات الجغرافیة بالقارة اإلفریقیةفریقیھ فى شاركت الدول العربیھ األ
فازت مصر بالجائزة الثانیة لمسابقھ االسماء و االولى  فازت تونس بالجائزة قدو والعشرین لفریق الخبراء السادسة
  .االفریقیھ
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