
 المؤتمر السابع  للخبراء 

 4112( 11)تشرين ثاني 11-11عّمان 

 

تشرين الثاني  11-11راء العرب في العاصمة األردنية عّمان في الفترة من عقد المؤتمر العربي السابع للخب

4112 

 أهداف المؤتمر 

 :يهدف المؤتمر إلى تفعيل العمل العربي المشترك في المجاالت التالية          

 .تنميط األسماء الجغرافية العربية   

 .بناء المعجم العربي الموحد لألسماء الجغرافية العربية 

 .فظة على األسماء الجغرافية العربية كإرث ثقافي عربي ومنع تغييرها واندثارهاالمحا 

 .إقامة حلقات التعليم وتبادل الخبرات في مجال األسماء والمعلومات الجغرافية 

تطبيق القرارات العربية والدولية المتعلقة بجمع وضبط وتنميط األسماء الجغرافية والمحافظة  

  .عليها

 لسابع للخبراء العرب في األسماء الجغرافيةمحاور المؤتمر ا

 .التسمية والترقيم في الدول العربية -

 .نشاطات الدول األعضاء في مجال األسماء الجغرافية -

 .األسماء الجغرافية في الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي واالجتماعي -

 .مقاومة تهويد األسماء الجغرافية -

 .معاجم األسماء الجغرافية  -

 .لشعبة العربية لألسماء الجغرافيةلجان ا -

 .التوعية والتثقيف في مجال األسماء الجغرافية -

 .األسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة -

 

، تونس، الجزائر، الكويتاألردن،  اإلمارات العربية، البحرين، ) دولة هي   11حضر المؤتمر وفود من 

المؤتمر ممثل عن جامعة الدول  ، كما حضر( يبيالبنان ، ل المغرب، مصر، السعودية، ُعمان، فلسطين، 

 :العربية ، وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها 

التوصية للدول العربية التي لم  تنشئ حتى تاريخه هيئات وطنية اإلسراع في إنشاء الهيئة الوطنية  -

ة تعاون  الدول العربية الدائمة المتخصصة بتوحيد األسماء الجغرافية المناسبة لكل دولة،  وضرور

 .في هذا المجال مع التي لها تجربة في ذلك



تشكيل لجنة خاصة من الخبراء العرب المختصين من  قبل الشعبة العربية لخبراء األسماء  -

بحيث  واإلزالة الجغرافية للمحافظة على األسماء الجغرافية العربية من التهويد والتغيير والتحريف

مجموعة خبراء األمم المتحدة المعنيين باألسماء الجغرافية والجهات المعنية ، يتم رفع توصياتها إلى 

تحت عنوان عمليات التهويد لألسماء ( 2015)عقد ورشة عمل في النصف األول من العام القادم  و

 .الجغرافية في فلسطين وسبل التصدي لها

دى لجنتي معاجم األسماء الجغرافية تنظيم قواعد معلومات لألسماء الجغرافية العربية ، وإيداع ذلك ل -

واإلحصاء والتمويل لدراستها وتوحيد طرق معالجتها كما يوصي باالستغالل األمثل للتقنيات 

 .الحديثة في األسماء الجغرافية

 .عقد اجتماعات سنوية للجان العمل للبحث في المواضيع والمهام المنوطة فيها  -

 .ا لطلبة المدارس والجامعات وعبر الوسائل المختلفة التوعية بأهمية األسماء الجغرافية وخصوص -

ً ومستمراً، وإعالم  - ً أمينا بمتابعة تطبيق النظام العربي الموحد في رومنة األسماء الجغرافية تطبيقا

 .جامعة الدول العربية بذلك 

 .دعم موقع  الشعبة العربية على االنترنت من خالل المساهمة  الفعّالة في إثراء هذا الموقع -

 .بنظام الشعبة العربية وتطبيقه   يوصي جميع الدول العربية لألخذ  -

إصدار مجلة دورية للشعبة العربية على موقعها على اإلنترنت تتضمن أهم النشاطات التي تقوم بها  -

 .الدول األعضاء وتنشر فيها مقاالت ومحاضرات علمية لمن يرغب من الخبراء العرب

 :أربع سنوات وعلى النحو التالي انتخاب الهيئة اإلدارية ولمدة  -

 

 رئيسا        (األردن) دكتور المهندس عوني دمحم الخصاونةال -

 نائباً أول للرئيس                 (السعودية)   الدكتور عبدهللا بن ناصر الوليعي       -

ً ثانياً           (تونس)                        نعيمة فريحة - نائبا

 للرئيس

 نائباً ثالثاً للرئيس        (اإلمارات العربية)                             يخالد الملح -

 مفوض الشعبة العربية لدى جامعة الدول  مارون خريش ( م)العميد -

 العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية

 مقررا          (األردن)   إبراهيم الجابر عبيد -

 محرراً                   (سلطنة ُعمان)  يوسف بن حارث النبهاني -

 

 

 


