ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ /اﻷردن
ﺿرورة اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن ﻧظﺎم اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ .
وﺑﻳن ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات .

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷردﻧﻳﺔ وﺿﻌت ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻟﻠﺷــﻌﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ )ﻣرﻓــق
ﺑطﻳﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺗرح(

أﻣــﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﻟﻠﻣــؤﺗﻣرات ﻓﺳــوف ﻳﺗــرك اﻷﻣــر ﻟﻠﺷــﻌﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻟوﺿــﻌﻬﺎ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻐﻳـرة
ّ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻝ واﻟﻧﻘﺎش .
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ﻣﺷروع ﻧظﺎم اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺧﺑراء اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ
ُﻣﻘﺗرح ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ

نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية
المادة :1
يُس ّمى ھذا النظام  ،نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .
المادة : 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصص ة لھ ا أدن اه ف ي ھ ذا النظ ام إالّ إذا دلّ ت
القرينة على غير ذلك :
الشعبة  :الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية وتعمل تحت مظلّة جامعة الدول
العربية .
النظام  :نظام الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .
الرئيس  :رئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .
نائب الرئيس األول  :النائب األول لرئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .
نائب الرئيس الثاني  :النائب الثاني لرئيس الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية .
أمين السر :أمين سر الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية.
الھيئة العامة  :تشمل جميع الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية .
الھيئة اإلدارية  :الھيئة المكونة للشعبة من الرئيس ونائبيه وأمين السر .
التنميط  :اعتماد أسس ومعايير محددة يتم االلتزام بھا في إطالق األسماء وتغييرھا
وكتابتھا ونقحرتھا .
القرارات العامة  :القرارات التي تخص المواضيع العلمية واإلدارية التي تُطرح
باجتماعات الشعبة .
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المادة : 3
األھداف :
 -1وض ع األس س والقواع د الالزم ة لجم ع وض بط وتنم يط واس تخدام األس ماء الجغرافي ة
العربية وغير العربية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي .
 -2تبادل الخبرات العلمية والعملية والتقنية لكل ما يخص األسماء الجغرافية .
 -3التعاون مع جميع الجھات المعنية باألسماء الجغرافية عربيا ً وعالميا ً .
 -4التوعية بأھمية األسماء الجغرافية وتعميمھا .
 -5العمل على أن يكون لكل دولة عربية فھارسھا ومعاجمھا الخاصة باألسماء الجغرافية .
المادة : 4
المھام والواجبات :
 -1تطوير الوسائل واآلليات المناسبة لتنميط األسماء الجغرافية .
 -2تشجيع البحوث والدراسات النظرية والعملية لكل ما يتعلق باألسماء الجغرافية .
 -3التعاون مع الجھات المعنية باألسماء الجغرافية أو التي لھا عالقة بھا .
 -4تشكيل لجان لتحقيق أھ داف الش عبة وف ق الحاج ة بم ا فيھ ا تط وير التقني ات وإقام ة حلق ات
التدريب الفني واللغوي وغيرھا .
 -5الت زام أعض اء الش عبة بق رارات وتوص يات ھيئ ة األم م المتح دة الخاص ة باألس ماء
الجغرافية.
 -6نشر مبادئ وأنظمة تنميط األسماء الجغرافية العربية من خ الل إص دار الكت ب والنش رات
وغيرھا  ،واالستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة .
 -7عقد مؤتمرات وندوات وورشات العمل على صعيد الدول األعضاء  ،والمشاركة في مث ل
ھذه األنشطة على الصعيد العالمي .
المادة : 5
اجتماعات الشعبة:
أ -تعقد الشعبة اجتماعاتھا بدعوة من الرئيس  ،للتحضير لمؤتمر ھيئة األم م المتح دة
لخبراء األسماء الجغرافية أو أي أمور أخرى .
ب -يكون االجتماع قانونيا ً بغض النظر عن عدد الدول الحاضرة .
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ج  -يحضر مندوب عن جامعة الدول العربية اجتماعات الشعبة كمراقب .
المادة : 6
السجالت :
 -1يتم حفظ سجالت وملفات الشعبة في مقر جامعة الدول العربية .
 -2تحتفظ كل دولة عضو بنسخة من وثائق الشعبة .
المادة : 7
انتخاب الھيئة اإلدارية:
 -1يك ون انتخ اب ال رئيس ونائبي ه وأم ين الس ر خ الل اجتم اع الش عبة س ريا ً وبأغلبي ة
األصوات الحاضرة .
 -2في حال التعادل بين مرشحين  ،يتم اختيار الرئيس بالقرعة بينھما .
 -3تُح دد م دة والي ة الھيئ ة اإلداري ة ب أربع س نوات  .وتُم دد الوالي ة لم دة ال تزي د عل ى س نة
واحدة فقط إذا تعذر عقد اجتماع للشعبة في الوقت المحدد .
 -4يكون لكل دولة عضو في الشعبة صوت واحد فقط .
المادة : 8
اختصاص ومھام الھيئة اإلدارية:
أ  -الرئيس :
تكون مھام واختصاصات الرئيس كما يلي :
 -1اإلشراف على جميع أعمال ونشاطات الشعبة .
 -2ترؤس اجتماعات الشعبة .
 -3تمثيل الشعبة في المحافل اإلقليمية والدولية .
 -4توجيه الدعوة الجتماع الشعبة .
ب  -نائب الرئيس األول :
تكون مھام واختصاصات نائب الرئيس األول كما يلي :
 -1القيام بأعمال الرئيس في حالة تغيب الرئيس ألي سبب من األسباب .
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 -2القيام باألعمال التي يكلفه بھا الرئيس .

ج  -نائب الرئيس الثاني :
تكون مھام واختصاصات نائب الرئيس الثاني كما يلي :
 -1القي ام بأعم ال ال رئيس ف ي حال ة تغي ب ال رئيس ونائ ب ال رئيس األول ألي س بب م ن
األسباب.
 -2القيام باألعمال التي يكلفه بھا الرئيس .
د  -أمين السر :
تكون مھام واختصاصات أمين السر كما يلي :
 -1اإلشراف على حفظ السجالت والوثائق وتنظيمھا أثناء واليته .
 -2تدوين وقائع جلسات الشعبة .
 -3متابعة تنفيذ قرارات الشعبة .
 -4القيام باإلجراءات الالزمة الجتماعات الشعبة .
 -5تحضير جدول أعمال اجتماع الشعبة .
المادة : 9
القرارات العامة :
 -1يج وز ألي عض و م ن الش عبة ط رح أي موض وع ل ه عالق ة بمھ ام وواجب ات الش عبة
للمناقشة.
 -2يتم تبني طرح االقتراح في حالة تأييد اثنين من األعضاء لالقتراح.
 -3يتم تبني االقتراح إذا وافق عليه أغلبية األعضاء الحضور.
المادة : 10
المؤتمرات والندوات :
تعقد الشعبة مؤتمراتھا وندواتھا وذلك من خالل تعليمات تصدرھا لھذه الغاية.
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