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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
ن/ اللجنة الوطنیة لألسماء الجغرافیة   األرد

  
  .الشعبة العربیة  نظامضرورة الفصل بین 

   .المؤتمرات  تعلیماتوبین 
مرفـق ( للشعبة العربیـة  امقترح انظام وضعتوعلى هذا األساس فإن اللجنة األردنیة 

  ) هذا النظام المقترحبطیه 
ات فســوف یتــرك األمــر للشــعبة العربیــة لوضــعها كونهــا متغیــرة أّمــا التعلیمــات للمــؤتمر  

  .وقابلة للتعدیل والنقاش 
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  مشروع نظام الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة

  ُمقترح من اللجنة الوطنیة األردنیة لألسماء الجغرافیة 

  

  

  نظام الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة

  :1المادة 

  .یُسّمى ھذا النظام ، نظام الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة   

  : 2المادة 

یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لھا أدن اه ف ي ھ ذا النظ ام إالّ إذا دلّ ت   

  :القرینة على غیر ذلك 

     الدول  الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة وتعمل تحت مظلّة جامعة :الشعبة 

  .العربیة           

  .نظام الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة  :النظام 

  .رئیس الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة  :الرئیس 

  .النائب األول لرئیس الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة  :نائب الرئیس األول 

  .ني لرئیس الشعبة العربیة لخبراء األسماء الجغرافیة النائب الثا :نائب الرئیس الثاني 

  .الجغرافیةالشعبة العربیة لخبراء األسماء  أمین سر :أمین السر

  .تشمل جمیع الدول العربیة األعضاء في جامعة الدول العربیة  :الھیئة العامة 

  . أمین السرالھیئة المكونة للشعبة من الرئیس ونائبیھ و :الھیئة اإلداریة 

  لتزام بھا في إطالق األسماء وتغییرھا محددة یتم االومعاییر  أسساعتماد  :لتنمیط ا

  .وكتابتھا ونقحرتھا         

  القرارات التي تخص المواضیع العلمیة واإلداریة التي تُطرح   :القرارات العامة 

  .باجتماعات الشعبة          
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  :  3المادة 

  :األھداف 

وض  بط وتنم  یط واس  تخدام األس  ماء الجغرافی  ة  عالزم  ة لجم  وض  ع األس  س والقواع  د ال -1

  .على الصعید الوطني واإلقلیمي والدولي وغیر العربیة العربیة 

 .تبادل الخبرات العلمیة والعملیة والتقنیة لكل ما یخص األسماء الجغرافیة  -2

 .المعنیة باألسماء الجغرافیة عربیاً وعالمیاً  الجھاتالتعاون مع جمیع  -3

 . بأھمیة األسماء الجغرافیة وتعمیمھاالتوعیة  -4

 .العمل على أن یكون لكل دولة عربیة فھارسھا ومعاجمھا الخاصة باألسماء الجغرافیة  -5

  : 4المادة 

  :المھام والواجبات 

  .تطویر الوسائل واآللیات المناسبة لتنمیط األسماء الجغرافیة  -1

 .األسماء الجغرافیة ب ملیة لكل ما یتعلقالنظریة والع البحوث والدراسات تشجیع  -2

 .التعاون مع الجھات المعنیة باألسماء الجغرافیة أو التي لھا عالقة بھا  -3

تط ویر التقنی ات وإقام ة حلق ات لتحقیق أھداف الشعبة وفق الحاج ة بم ا فیھ ا لجان تشكیل  -4

 . وغیرھاالتدریب الفني واللغوي 

الخاص   ة باألس   ماء متح   دة لت   زام أعض   اء الش   عبة بق   رارات وتوص   یات ھیئ   ة األم   م الا -5

 .الجغرافیة

 وأنظمة تنمیط األسماء الجغرافیة العربیة من خالل إصدار الكت ب والنش رات ئنشر مباد -6

 .ستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة وغیرھا ،  واال

في مثل على صعید الدول األعضاء ، والمشاركة وورشات العمل ندوات عقد مؤتمرات و -7

 . ھذه األنشطة على الصعید العالمي

  : 5المادة 

  :اجتماعات الشعبة 

تعقد الشعبة اجتماعاتھا بدعوة من الرئیس ، للتحضیر لمؤتمر ھیئة األمم المتحدة  - أ

  .لخبراء األسماء الجغرافیة أو أي أمور أخرى 

 .یكون االجتماع قانونیاً بغض النظر عن عدد الدول الحاضرة  - ب
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 .عبة كمراقب یحضر مندوب عن جامعة الدول العربیة اجتماعات الش -ج 

  

  : 6المادة 

  :السجالت 

  .یتم حفظ سجالت وملفات الشعبة في مقر جامعة الدول العربیة  -1

 .تحتفظ  كل دولة عضو بنسخة من وثائق الشعبة  -2

  

  : 7المادة 

  :اإلداریةانتخاب الھیئة 

یك  ون انتخ   اب ال   رئیس ونائبی   ھ وأم   ین الس   ر خ   الل اجتم   اع الش   عبة  س   ریاً  وبأغلبی   ة  -1

  .اضرة األصوات الح

 .في حال التعادل بین مرشحین ، یتم اختیار الرئیس بالقرعة بینھما  -2

وتُم دد الوالی ة لم دة ال تزی د عل ى  س نة . تُحدد مدة والیة الھیئ ة اإلداری ة  ب أربع س نوات  -3

 .واحدة فقط  إذا تعذر عقد اجتماع للشعبة في الوقت المحدد 

 .یكون لكل دولة عضو في الشعبة صوت واحد فقط  -4

  

  : 8مادة ال

  :الھیئة اإلداریةاختصاص ومھام  

  : الرئیس  -أ  

  :تكون مھام واختصاصات الرئیس كما یلي  

  .شراف على جمیع أعمال ونشاطات الشعبة اإل -1

 .س اجتماعات الشعبة ؤتر -2

 .تمثیل الشعبة في المحافل اإلقلیمیة والدولیة  -3

 .توجیھ الدعوة الجتماع الشعبة  -4

  :نائب الرئیس األول  -ب 

  :تكون مھام واختصاصات نائب الرئیس األول كما یلي  

  .القیام بأعمال الرئیس في حالة تغیب الرئیس ألي سبب من األسباب  -1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )المقنرح ( نظام الشعبة العربیة 
  یة األردنیة لألسماء الجغرافیةاللجنة الوطن:ُمقّدم من 

 
                                                                        

 

5

 .القیام باألعمال التي یكلفھ بھا الرئیس  -2

  

 

  :نائب الرئیس الثاني  -ج 

  :كما یلي  الثانيتكون مھام واختصاصات نائب الرئیس  

تغی  ب ال  رئیس ونائ  ب ال  رئیس األول ألي س  بب م  ن القی  ام بأعم  ال ال  رئیس ف  ي حال  ة  -1

 .األسباب

 .القیام باألعمال التي یكلفھ بھا الرئیس  -2

  :أمین السر  -د 

  :كما یلي  أمین السرتكون مھام واختصاصات  

 .اإلشراف على حفظ السجالت والوثائق وتنظیمھا أثناء والیتھ  -1

 .تدوین وقائع جلسات الشعبة  -2

 .بة متابعة تنفیذ قرارات الشع -3

 .الشعبة  تالقیام باإلجراءات الالزمة الجتماعا -4

  .تحضیر جدول أعمال اجتماع الشعبة  -5

  

  : 9المادة 

  :القرارات العامة  

 یج  وز ألي عض  و م  ن الش  عبة ط  رح أي موض  وع ل  ھ عالق  ة بمھ  ام وواجب  ات الش  عبة -1

  .للمناقشة

 .تأیید اثنین من األعضاء لالقتراحاالقتراح في حالة  طرح یتم تبني -2

 .تبني االقتراح إذا وافق علیھ أغلبیة األعضاء الحضور یتم -3

  
  : 10المادة 

  :المؤتمرات  والندوات 

  .تعقد الشعبة مؤتمراتھا وندواتھا وذلك من خالل تعلیمات تصدرھا لھذه الغایة   
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