لمحة عامة عن المؤتمر
مقدمه
ٌُنظِ م المركز الجغرافً الملكً األردنً بالتعاون مع االتحاد العربً للمساحة والشعبة
العربٌة لخبراء األسماء الجغرافٌة واإلتحاد العربً لعلوم الفضاء والفلك  ،المؤتمر العربً
األول للمساحة واألسماء الجغرافٌة فً عمّان ما بٌن  31-22تشرٌن األول عام 2013
أهداف المؤتمر
 تطوٌر أنظمة السجل العقاري واعتماد التكنولوجٌا الحدٌثة للوصول إلى سجل عقاري أمٌن.
 االستفادة من تجارب الدول فً مجال أنظمة التسجٌل العقاري واألسماء الجغرافٌة . تفعٌل الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال المساحة واألسماء الجغرافٌة . توحٌد العمل المساحً من خالل تشرٌعات وقوانٌن وأنظمة سجل عقاري مشتركة . توحٌد للمصطلحات الجغرافٌة المستخدمة . تشجٌع إنشاء الهٌئات أو المؤسسات فً مجاالت المساحة واألسماء الجغرافٌة . توحٌد كتابة األسماء الجغرافٌة باعتماد نظام عربً موحد. التعرٌف بأهمٌة األسماء الجغرافٌة .محاور المؤتمر:
 أنظمة التسجٌل العقاري. استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً قطاع المساحة والعقار. تجارب الدول فً مجال أنظمة التسجٌل العقاري واألسماء الجغرافٌة. أهمٌة األسماء الجغرافٌة وتوحٌد كتابة األسماء الجغرافٌة باعتماد نظام عربً موحد . التكامل بٌن المساحة واألسماء الجغرافٌة .الرعاية
ٌعقد المؤتمر تحت الرعاٌة الملكٌة السامٌة .
مكان المؤتمر وزمانه
المكان  :عمّان  -المركز الجغرافً الملكً األردنً
الزمان  31-22 :تشرٌن األول عام 2013
جلسة اإلفتتاح  :بتارٌخ  2013/10/22الساعة التاسعة صباحا
جلسات المؤتمر ٌومٌا حتى الساعة 17.0002.00مساء
جولة ثقافٌة وسٌاحٌة فً إحدى مناطق األردن.
المشاركة
ٌشارك فً أعمال المؤتمر ك ٌل من :
 .1رؤساء الهٌئات العربٌة للمساحة واألسماء الجغرافٌة.
 .2رؤساء المؤسسات العاملة فً مجال المساحة والكارتوغرافٌا والمعلومات الجغرافٌّة فً جمٌع
الدول العربٌة.

 .3الخبراء العرب فً المساحة واألسماء الجغرافٌة
 .4أساتذة باحثون فً مجال المساحة واألسماء الجغرافٌة.
 .5وفد تقنً من جامعة الدول العربٌة.
 .6وفد تقنً من المجلس االقتصادي واالجتماعً لغرب آسٌا .ESCWA
 .7أساتذة وطالب مساحة وجغرافٌون ومهتمون من الجامعات األردنٌة.
المدعوون :
 -1الدولٌون :
 األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة . األمٌن العام للمجلس اإلقتصادي واالجتماعً . السفراء العرب المعتمدون فً األردن. رئٌسة المجموعة العالمٌة لخبراء األسماء الجغرافٌة ونائبها . رئٌس المجموعة العالمٌة للكارتوغرافٌا. رئٌس االتحاد العربً للجغرافٌٌن . -2السلطات الوطنٌة الرسمٌة والخاصة :
 الوزراء النواب مجلس األعٌان المحافظون البلدٌات الكبرى رؤساء األقالٌم النقابات  :المهندسٌن والطبوغرافٌٌن -3الجامعات والمعاهد
كلٌات الهندسة والعمارة والتخطٌط والجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة وأصول اللغات
وعلم األصوات فً الجامعات الحكومٌة والخاصة
 -4وسائل اإلعالم المختلفة المحلٌة والعربٌة والدولٌة
 -5الشركات والمؤسسات العاملة فً مجال المساحة والعلوم الجغرافٌة .
رسوم اإلشتراك :
ٌدفع المشارك مبلغ  350دوالرأمٌركً كرسم تسجٌل بدل مطبوعات وحقٌبة وضٌافة
خالل االستراحات وغذاء طٌلة أٌام عمل المؤتمر .أمّا تذاكر السفر وكلفة اإلقامة فً الفندق فتكون
على عاتق المشاركٌن.
رعاة المؤتمر
ٌدفع الداعمون مبلغا قدره ألف دوالر أمٌركً بدل االشتراك فً المعرض الذي سٌُقام طٌلة
أٌام المؤتمر .
التسجيل

 -1للمشاركٌن
 ٌؤكد المعنٌون الحضور بواسطة البرٌد اإللكترونً او االتصال الهتفٌأو عبر الفاكس قبل.2013/2/15
 ٌدفع المشاركون رسم التسجٌل المذكور مباشرة عند التسجٌل فً موعد المؤتمر ()cashبالعملة األمٌركٌة أو ما ٌعادل الرسم المذكور بالعملة األردنٌة.
 -2للجامعات وللشركات الخاصة والعاملة فً مجال العلوم الجغرافٌة
 التسجٌل إللقاء المحاضرات  :ترسل قائمة بالراغبٌن بإلقاء محاضرة بأحد مواضٌع جدولاألعمال المنشور حتى  15تشرٌن االول  2013مع ذكر موضوع المحاضرة والبند
المناسب لها على جدول األعمال
 -3ترسل المحاضرات كما سٌرد الحقا.
 التسجٌل لالشتراك فً المعرض  :ترسل طلبات التسجٌل حتى الخامس عشر من تشرٌن االول. 2013
المحاضرات واالقتراحات:
 آخر مهلة الستالم المحاضرات فً المواضٌع المختلفة المدرجة على برنامج العملاألولً للمؤتمر هً الخامس عشر من تشرٌن األول .2013
 م ّدة المحاضرة  15دقٌقة فقط وذلك لضٌق الوقت. تنظم كل دولة تقرٌرا ٌكون على خمس صفحات على األكثر لشرح وضع المساحة و /اواألسماء الجغرافٌة محلٌا  ،وذلك لتضمٌنها فً نشرة المؤتمر.
اإلقامة:
تكون اإلقامة فً الفنادق وعلى نفقة المشاركٌن.
الطعام:
 ثالث وجبات غداء فً المركز الجغرافً على نفقة المؤتمر فً األوقات المذكورة. على نفقة المشاركٌن فً األوقات األخرى.االنتقال:
سٌتم تأمٌن االستقبال والمواصالت على نفقة المركز الجغرافً الملكً األردنً للمشاركٌن
ّ
المنظمة بعدد أفراد الوفد واسم الفندق ومواعٌد الوصول وتارٌخ ورقم
الذٌن ٌقومون بتزوٌد اللجنة
رحلة الطٌران من وإلى مطار الملكة علٌاء الدولً قبل ٌوم من الوصول إلى عمّان ،وعكس ذلك
سٌكون على همّة المشاركٌن بواسطة سٌارات األجرة من وإلى مطار الملكة علٌاء الدولً.

سٌقوم المركز الجغرافً الملكً األردنً بتزوٌد المشاركٌن والذٌن بحاجة إلى سمة دخول إلى
األردن بالكتب الرسمٌة الالزمة.
اللباس:
االفتتاح وجلسات المؤتمر :اللباس الرسمً.
العناٌة الطبٌة:
المعالجات الطبٌة على مسؤولٌة المشاركٌن فً المؤتمر.
الطقس:
الطقس فً األردن خالل تشرٌن األول ٌكون عادة معتدل .
العملة:
 العملة المستعملة فً األردن هً الدٌنار األردنً ) 1.4دوالر أمٌركً تقرٌبا). الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق تتداول العملة األردنٌة. نقاط صرف العمالت متوافرة فً المطار والبنوك والفنادق والصرّ افٌن فً جمٌعالمناطق.
اللغة:
اللغة العربٌة هً اللغة الرسمٌة للمؤتمر وخدمة الترجمة الفورٌة غٌر متوفرة .
األنشطة الترفٌهٌة:
ستكون هناك رحلة سٌاحٌّة للرّ اغبٌن بكلفة 75دوالر أمٌركً لل ّشخص الواحد إلى البتراء
أو منطقة البحر المٌت وحسب األعداد الراغبة شاملة المواصالت والغذاء ورسم الدخول إلى
البتراء.
 -51اإلفتتاح 9152/51/92
 التسجٌل وتقدٌم أوراق االعتماد . االفتتاح الرسمً : oالسالم الملكً .
 oكلمة رئٌس االتحاد العربً للمساحة .
 oكلمة رئٌس االتحاد العربً لعلوم الفضاء والفلك .
 oكلمة مدٌر عام المركز الجغرافً الملكً األردنً ورئٌس الشعبة العربٌة لخبراء
األسماء الجغرافٌة .
 oكلمة راعً المؤتمر.
 oجولة فً المعرض .

