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  مشروع نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية: الموضوع
 

 

قامت اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية بدراسة النظام المقترح للشعبة العربية والصادر 

  :عن مؤتمر بيروت الثالث ، وبعد دراسته ، تم اقتراح نظام خاص بالشعبة العربية تطرق إلى

  .اسم النظام  -

 .التعريفات -

 .األهداف  -

 .المهام والواجبات  -

 .اجتماعات الشعبة -

 .السجالت -

 .هيئة اإلدارية وانتخابهاال -

 .اختصاص ومهام رئيس الشعبة -

 .اختصاص ومهام نائبي الرئيس -

 .ومهام أمين السر اختصاص -

 .قرارات الشعبة -

 . المؤتمرات والندوات -

  



  مشروع نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

  ُمقترح من اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية 

  

  

  نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية

  :١المادة 

  .ُيسّمى هذا النظام ، نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية   

  : ٢المادة 

ت        يكون للكلمات وا   ذا النظام إّال إذا دّل اه في ه ا أدن لعبارات التالية المعاني المخصصة له

  :القرينة على غير ذلك 

     الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية وتعمل تحت مظّلة جامعة الدول  :الشعبة 

  .العربية           

  .نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  :النظام 

  .رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  :الرئيس 

  .النائب األول لرئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  :نائب الرئيس األول 

  .النائب الثاني لرئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  :نائب الرئيس الثاني 

  .سماء الجغرافية الشعبة العربية لخبراء األ أمين سر :أمين السر

  .تشمل جميع الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية  :الهيئة العامة 

  . وأمين السررر قالهيئة المكونة للشعبة من الرئيس ونائبيه والم :الهيئة اإلدارية 

  لتزام بها في إطالق األسماء وتغييرها محددة يتم االاعتماد أسسس ومعايير  :التنميط 

  .وآتابتها ونقحرتها         

  القرارات التي تخص المواضيع العلمية واإلدارية التي ُتطرح   :القرارات العامة 

  .باجتماعات الشعبة       

  

  

  

  

  

  :  ٣المادة 



  :األهداف 

ة لجم     - ١ د الالزم س والقواع ع األس ة      عوض ماء الجغرافي تخدام األس يط واس بط وتنم وض

  .طني واإلقليمي والدولي على الصعيد الووغير العربية العربية 

 .تبادل الخبرات العلمية والعملية والتقنية لكل ما يخص األسماء الجغرافية  - ٢

 .المعنية باألسماء الجغرافية عربيًا وعالميًا  الجهاتالتعاون مع جميع  - ٣

 . التوعية بأهمية األسماء الجغرافية وتعميمها - ٤

 .الخاصة باألسماء الجغرافية  العمل على أن يكون لكل دولة عربية فهارسها ومعاجمها - ٥

  : ٤المادة 

  :المهام والواجبات 

  .تطوير الوسائل واآلليات المناسبة لتنميط األسماء الجغرافية  - ١

 .األسماء الجغرافية ملية لكل ما يتعلق بالنظرية والع البحوث والدراسات تشجيع  - ٢

 .بها التعاون مع الجهات المعنية باألسماء الجغرافية أو التي لها عالقة  - ٣

ا      لجان تشكيل  - ٤ ا فيه ات     لتحقيق أهداف الشعبة وفق الحاجة بم ة حلق ات وإقام تطوير التقني

 . وغيرهاالتدريب الفني واللغوي 

م ال    ا - ٥ ة األم يات هيئ رارات وتوص عبة بق اء الش زام أعض ماء  لت ة باألس دة الخاص متح

 .الجغرافية

 صدار الكتب والنشرات   وأنظمة تنميط األسماء الجغرافية العربية من خالل إ  ئنشر مباد - ٦

 .ستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة واال وغيرها ، 

في مثل على صعيد الدول األعضاء ، والمشارآة وورشات العمل ندوات عقد مؤتمرات و - ٧

 . هذه األنشطة على الصعيد العالمي

  : ٥المادة 

  :اجتماعات الشعبة 

مؤتمر هيئة األمم المتحدة  ل بدعوة من الرئيس ، للتحضيرتعقد الشعبة اجتماعاتها   - أ

  . أو أي أمور أخرىلخبراء األسماء الجغرافية 

 . بغض النظر عن عدد الدول الحاضرةقانونيًا جتماع االيكون   - ب

 .يحضر مندوب عن جامعة الدول العربية اجتماعات الشعبة آمراقب  -ج 

  

  

  : ٦المادة 



  :السجالت 

  .العربية  مقر جامعة الدول يتم حفظ سجالت وملفات الشعبة في - ١

 .تحتفظ  آل دولة عضو بنسخة من وثائق الشعبة  - ٢

  

  : ٧المادة 

  :انتخاب الهيئة اإلدارية 

اب  - ١ ون انتخ عبة    يك اع الش الل اجتم ر خ ين الس ه وأم رئيس ونائبي ريًا ال ة  س وبأغلبي

  . األصوات الحاضرة

 .يتم اختيار الرئيس بالقرعة بينهما مرشحين ، في حال التعادل بين  - ٢

دة  ُتحدد  - ٣ ة   م ة اإلداري ة الهيئ نواتبوالي دد ال . أربع س د  وُتم دة ال تزي ة لم ىوالي نة   عل س

 .إذا تعذر عقد اجتماع للشعبة في الوقت المحدد  واحدة فقط 

 .يكون لكل دولة عضو في الشعبة صوت واحد فقط  - ٤

  

  : ٨المادة 

  :اإلداريةالهيئة اختصاص ومهام  

  : الرئيس  -أ  

  :يس آما يلي تكون مهام واختصاصات الرئ 

  .شراف على جميع أعمال ونشاطات الشعبة اإل - ١

 .س اجتماعات الشعبة ؤتر - ٢

 .تمثيل الشعبة في المحافل اإلقليمية والدولية  - ٣

 .توجيه الدعوة الجتماع الشعبة  - ٤

  :نائب الرئيس األول  -ب 

  :تكون مهام واختصاصات نائب الرئيس األول آما يلي  

  .ب الرئيس ألي سبب من األسباب القيام بأعمال الرئيس في حالة تغي - ١

 .القيام باألعمال التي يكلفه بها الرئيس  - ٢

  :نائب الرئيس الثاني  -ج 

  :آما يلي  الثانيتكون مهام واختصاصات نائب الرئيس  

رئيس   - ١ ب ال رئيس ونائ ب ال ة تغي ي حال رئيس ف ال ال ام بأعم ن  األول أليالقي بب م س

 .األسباب



 .الرئيس القيام باألعمال التي يكلفه بها  - ٢

  :أمين السر  -د 

  :آما يلي  أمين السرتكون مهام واختصاصات  

 .اإلشراف على حفظ السجالت والوثائق وتنظيمها أثناء واليته  - ١

 .تدوين وقائع جلسات الشعبة  - ٢

 .متابعة تنفيذ قرارات الشعبة  - ٣

 .الشعبة  تالقيام باإلجراءات الالزمة الجتماعا - ٤

  .تحضير جدول أعمال اجتماع الشعبة  - ٥

  

  : ٩المادة 

  :القرارات العامة  

عبة       - ١ ات الش ام وواجب ة بمه ه عالق وع ل رح أي موض عبة ط ن الش و م وز ألي عض  يج

  .للمناقشة

 .تأييد اثنين من األعضاء لالقتراحفي حالة  االقتراح طرح يتم تبني - ٢

 .األعضاء الحضورأغلبية  يتم تبني االقتراح إذا وافق عليه - ٣

  
  : ١٠المادة 

  :ات والندو المؤتمرات 

  .تعقد الشعبة مؤتمراتها وندواتها وذلك من خالل تعليمات تصدرها لهذه الغاية   
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