
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 اجتماع الشعبة العربٌة على هامش المؤتمر الثانً للمساحة واألسماء الجغرافٌة العرب

 عّمان -المملكة األردنٌة الهاشمٌة  المكان :

  7/23/3127 التاريخ :

على هامش  7/23/3127اجتمعت الشعبة العربٌة لخبراء األسماء الجغرافٌة  بتارٌخ  

الثانً للمساحة واألسماء الجغرافٌة العرب والذي ُعقد فً العاصمة األردنٌة عّمان  اجتماع المؤتمر

برئاسة رئٌس الشعبة العربٌة الدكتور المهندس عونً محمد  3127/ 23/ 8- 7فً الفترة ما بٌن 

الخصاونة وحضور النائب األول للرئٌس األستاذ الدكتور عبدهللا الولٌعً والنائب الثانً للرئٌس 

مفوض الشعبة العربٌة لدى جامعة الدول العربٌة تاذ خالد الملحً والعمٌد المتقاعد مارون خرٌشاألس

ومقرر الشعبة السٌد ابراهٌم عبدهللا عبٌد ومحرر الشعبة السٌد والمنظمات االقلٌمٌة والدولٌة ، 

 ٌوسف النبهانً وعدد من أعضاء الشعبة العربٌة .

مندوبً الدول أعضاء الهٌئة اإلدارٌة وبعونً الخصاونة  برحب رئٌس الشعبة الدكتور المهندس  -

عن انجازات الشعبة  ا  مختصر ا  إٌجاز، وقدم  العربٌة فً الشعبة العربٌة لخبراء األسماء الجغرافٌة 

فً بانكوك هذا  والذي عقد الجغرافٌة العالمٌة األسماء( لخبراء  39العربٌة منذ االجتماع ال ) 

بول الشعبة العربٌة لخبراء األسماء الجغرافٌة فً مجلس الوحدة العام ، وبصورة خاصة ق

الشعبة العربٌة لخبراء  رئٌسبعد جهود مضنٌة من  االقتصادٌة العربٌة / جامعة الدول العربٌة 

، وكذلك الرفض القاطع ألي مساس فً وحدة الشعبة العربٌة ومحاولة تقسٌم األسماء الجغرافٌة 

 .الشعبة العربٌة 

رئٌس الشعبة العربٌة الدور المشكور الذي قام به أمٌن عام مجلس الوحدة االقتصادٌة السفٌر بٌن  -

محمد محمد الربٌع  فً انضواء الشعبة العربٌة تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ، 

 بعد زٌارته للعاصمة األردنٌة وتقدٌم شرح مفصل له من قبل رئٌس الشعبة العربٌة عن الشعبة .

أوضح رئٌس الشعبة للحضور ما طلبه مجلس الوحدة االقتصادٌة من الشعبة العربٌة من متطلبات  -

ة واحدة ورسوم مرّ الر أمرٌكً كرسوم انتساب  ُتدفع ألف دو(  33 ) االنضمام ومنها دفع مبلغ

 ألف دوالر أمرٌكً تدفع سنوٌا لمجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة.(   3 ) سنوٌة بقٌمة

نقاش حول المبالغ المالٌة المترتبة على الشعبة العربٌة ، وما قام به األردن  من دعم كونه  جرى -

المقر الدائم للشعبة العربٌة ، من حٌث إنشاء مكاتب لمقر الشعبة الدائم فً عّمان وتجهٌز هذه 

مجلة  المكاتب بكل االحتٌاجات الالزمة ، وإنشاء الموقع االلكترونً للشعبة العربٌة ، وإصدار

األسماء الجغرافٌة ، وتنظٌمه لمؤتمرات الشعبة العربٌة وغٌرها من األمور ، ونتٌجة لضعف 

 : األخذ بالقرارات التالٌة المالٌة المتوفرة ، تم  اإلمكانٌات



آالف دوالر أمرٌكً سنوي كحد أدنى  تدفع (  6) مخاطبة الدول العربٌة لتخصٌص مبلغ -2 

جامعة رئاسة الشعبة العربٌة إلى بٌة ، وتتم المخاطبة من من كل دولة عربٌة لشعبة العر

من خالل المؤسسات المعنٌة فً الدول  لتبلٌغ الدول العربٌة بذلك ، وأٌضا  الدول العربٌة

 .على أن تتابع تلك الجهات اإلجراءات اإلدارٌة والمالٌة لتنفٌذ المطلوب العربٌة 

 بمخاطبة مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ورئٌس فرٌق رئاسة الشعبة العربٌة استمرار -3

 عمل الرومنة فً مجموعة الخبراء العالمٌٌن  فً مجال األسماء الجغرافٌة فٌما ٌتعلق 

 .بتطبٌق نظام الرومنة المعتمد من الشعبة العربٌة 

تزوٌد ، على أن ٌتم  3127(  5اجتماع الهٌئة اإلدارٌة للشعبة العربٌة فً شهر نٌسان )  -4

 محاور االجتماع المقترح .مقترحات رئاسة الشعبة ب

الجغرافٌة موجهة إلى  األسماءتكون المخاطبات التً تخص الشعبة العربٌة لخبراء  -5

 فً تلك الدول . ةالهٌئات أو اللجان المختصة باألسماء الجغرافٌ

عربٌة  بالوسائل ضرورة التوعٌة باألسماء الجغرافٌة من الهٌئات واللجان فً الدول ال -6

 المختلفة .

وفً نهاٌة االجتماع أثنى الحضور على جهود األردن فً مجال األسماء الجغرافٌة ودورها فً هذا 

 المجال وكذلك جهود رئٌس الشعبة العربٌة الدكتور عونً محمد الخصاونة

 

 المقررالمحرر

 يوسف النبهاني              ابراهيم عبدهللا عبيد  

 

 

 العربية لخبراء األسماء الجغرافية رئيس الشعبة

 الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونة    

 


