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النتائج والتوصيات:

١/ ١٢  مقدمة

إّن  « مؤمتر املساحة واألسامء الجغرافية « املنعقد يف املركز الجغرايف املليك األردين عاّمن  يف الفرتة ما بني ٢٩ -٣١ ترشين أول 

٢٠١٣ م ، 

وبعد االطالع عىل جميع األوراق املقدمة من الوفود قد ثبت صحتها ، وحرضت وفود من ( ١٢) دولة عربية (األردن، اإلمارات 

العربية، تونس، الجزائر، مرص، املغرب،  السعودية، ُعامن، فلسطني، قطر ، لبنان، ليبيا )، ورئيس املؤمتر :

يقرر: 

قانونية انعقاد املؤمتر لحضور أغلبية األعضاء من الدول العربية.  •

قانونية متثيل املندوبني املفوضني من كافة الدول العربية .  •

مل يسجل أي اعرتاض عىل مشاركة أي وفد من الوفود .  •

٢/ ١٢  أنظمة التسجيل العقاري.

إّن املؤمتر ، 

ونظرا للدور الهام والبارز التي متثله املساحة بصورة عامة واملساحة العقارية بصورة خاصة يف املسرية التنموية الوطنية ، ودورها 

يف خدمة املواطن يف الدول العربية.

وحفاظاً عىل امللكيات الفردية يف الدول العربية وضورة تقديم الخدمة بسهولة ويرس ،

فإن املؤمتر يؤكد ورضورة تنظيم مهنة املساحة من خالل اإلتحاد العريب للمساحة والجهات العربية املختصة مثل املركز الجغرايف 

املليك األردين وغريه من املؤسسات الوطنية ذات العالقة .

 

٣ / ١٢   تطوير أنظمة السجل العقاري واعتامد التكنولوجيا الحديثة للوصول إىل سجل عقاري أمني .

إن املؤمتر وإذ يعي التطور التكنولوجي املتسارع واملستمر  يف مجال العلوم املساحية ورضورة رفع مستوى التعليم والتدريب يف 

هذا املجال ،

وإن املؤمتر يعي أهمية األسامء الجغرافية يف املحافظة عىل اإلرث الثقايف واالجتامعي الذي يتعرض ألبشع عمليات اإلزالة والطمس 

والتغيري من قبل الكيان الصهيوين 

وإن املؤمتر إذ يعي أّن من أهم مصادر األسامء الجغرافية تلك التي ترد يف السجالت املساحية .

يؤكد عىل رضورة تطويرمهنة املساحة واألسامء الجغرافية من خالل متابعة املستجدات  والتكنولوجيا الحديثة يف هذا املجال  من 

خالل:

تبادل الخربات األكادميية واملهنية والفنية بني الدول العربية .  •

التدريب العميل واملشاركة يف املشاريع القامئة الكتساب الخربات .  •

إدخال موضوع األسامء الجغرافية يف مهنة املساحة .  •

ملا يتوفر لدى الدول العربية من مؤسسات تدريبية مختصة متميزة  ، ليُحث عىل رضورة التعامل مع هذه املؤسسات  ونظراً 

املختصة يف مجال التدريب والدراسات واملشاريع املشرتكة بالتنسيق مع االتحاد العريب للمساحة ، كاملركز الجغرايف املليك األردين ملا يتوفر 
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لديه من قدرات فنية وكوادر مؤهلة وأجهزة وبرمجيات حديثة ومتطورة يف هذا املجال واعتباره مرجعية يف مجال املساحة واألعامل 

الجيوديزية والطبوغرافية ونظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد وتحليل الصور الجوية والفضائية واألسامء الجغرافية. 

٤/ ١٢ التعاون 

إن املؤمتر ،ونظراً ملا يتوفر لدى الدول العربية من كفاءات برشية مؤهلة ومدربة، وملا يتوفر لديه من أجهزة وبرمجيات متقدمة ، 

يؤكد عىل رضورة التعاون األفقي بني املؤسسات واالتحادات والهيئات العربية الرسمية وغري الرسمية يف مجاالت املساحة واألسامء 

الجغرافية ونظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية.

 

٥ / ١٢  الهيئات الوطنية املستقلة للمساحة واألسامء الجغرافية

إن املؤمتر،

ولغايات توحيد مصدر املعلومات املساحية والجغرافية ، وباعتبار إنشاء هيئات وطنية مستقلة يف كل بلد عريب هي الخطوة األوىل 

واألساسية نحو قيام برنامج ناجح لتوحيد العلوم املساحية واألسامء الجغرافية وطنياً وعربياً وعاملياً ،

وإذ يُثّمن املؤمترالجهود التي أدت إىل إنشاء هيئات وطنية للمساحة أواألسامء الجغرافية يف البلدان العربية .

يويص املؤمتر الدول العربية التي مل تنيشء حتى تاريخه هيئات وطنية يف مجال املساحة أواألسامء الجغرافية كل عىل حدة ، 

برضورة اإلرساع يف إنشاء تلك الهيئات املتخصصة ، ورضورة تعاون الدول العربية يف هذا املجال مع التي لها تجربة يف ذلك .

٦/ ١٢   قاعدة بيانات للعلوم املساحية وقاعدة بيانات لألسامء الجغرافية والتطبيقات الحديثة يف هذين املجالني:

إن املؤمتر،

وبعد االطالع عىل تجارب بعض الدول العربية يف تطبيق التكنولوجيا الحديثة يف مجال املساحة ومجال األسامء الجغرافية ،

يويص الدول العربية بالعمل عىل تنظيم قواعد معلومات للمساحة واألسامء الجغرافية .

٧/ ١٢   التوعية 

إن املؤمتر،

وألهمية املساحة واألسامء الجغرافية ودورهام يف التنمية املحلية والعربية ويف مختلف نواحي الحياة ، يويص جميع الدول العربية 

برضورة التوعية بأهمية هذه العلوم ملختلف رشائح املجتمع عرب وسائل اإلعالم املختلفة .

 

٨/ ١٢ استخدام النظام العريب املوحد لكتابة األسامء العربية بالحروف الرومانية  (الرومنة)

إن املؤمتر ،

إقراره  تم  والذي  املوحد  العريب  النظام  استخدام  يؤكد عىل رضورة  الرومانية  بالحروف  العربية  األسامء  كتابة  توحيد  وألهمية 

واعتامده يف املؤمتر السادس لخرباء الشعبة العربية  لألسامء الجغرافية والذي ُعقد يف العاصمة األردنية  عاّمن يف العام ٢٠١٢ 

٩/ ١٢    إقامة املؤمتر القادم للمساحة واألسامء الجغرافية

إن املؤمتر ،

إذ يالحظ ما تحقق من تقدم يف العمل عىل صعيد املساحة واألسامء الجغرافية يف الدول العربية ، 

ونظراً ألهمية القرارات والتوصيات التي صدرت ،

وإذ يقر املؤمترون برضورة مواصلة العمل العريب املشرتك بغية بلوغ األهداف بدعم من الحكومات العربية وجامعة الدول العربية 

،



٤٩

ARAB DIVISSION OF EXPERTS GEOGRAPHICAL NAMES

يويص املؤمتر بعقد االجتامع القادم (٢٠١٥ ) يف دولة ( تحدد الحقا) بعد أخذ املوافقات الرسمية عىل ذلك.

١٢/١٠  تخصيص مقعد للمركز الجغرايف املليك األردين يف االتحاد العريب للمساحة، ومقعد لالتحاد العريب للمساحة يف الشعبة العربية 

لخرباء األسامء الجغرافية 

إن املؤمتر إذ يعي الدور املناط باملركز الجغرايف املليك األردين والدور الفاعل يف مجال املساحة واألسامء الجغرافية ودوره التدريبي يف 

هذه املجاالت وتوافر الكوادر الفنية املؤهلة واملدربة واألجهزة والربمجيات الحديثة واملتطورة يف مجاالت املساحة واألسامء الجغرافية ، 

وإذ يعي املؤمتر أهمية االتحاد العريب للمساحة يف األسامء الجغرافية ،

يؤكد عىل رضورة تخصيص مقعد للمركز الجغرايف املليك األردين يف االتحاد العريب للمساحة ،

كام يؤكد عىل تخصيص مقعد لالتحاد العريب للمساحة يف الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية .

 

١١/ ١٢   تشكيل لجان فرعية 

نظراً ألهمية تفعيل توصيات املؤمتر وانجازها ولتسهيل العمل ،

يويص املؤمتر بتشكيل اللجان التالية ودعوة الخرباء للرتشح لرئاستها وعضويتها :

لجنة املصطلحات املساحية .  •

لجنة فتح األسواق العربية للتعاون لتنفيذ املشاريع واألعامل املساحة واألسامء الجغرافية.  •

لجنة توحيد املعايري واملواصفات العقارية .  •

لجنة تنظيم وتوحيد معايري مامرسة مهنة املساحة يف الدول العربية .  •

لجنة األسامء الجغرافية.  •

لجنة التدريب.  •

لجنة التكنولوجيا .  •

أي لجان يتم إقرارها الحقاً يف املؤمترات الالحقة.  •

١٢/ ١٢   التعبري عن مشاعر الشكر واالمتنان

إن املؤمتر ،

يويص برفع برقية شكر إىل صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني ، ويتوجه بالشكر الجزيل إىل حكومة اململكة األردنية 

الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء - راعي املؤمتر – وللشعب األردين الذين استضافوا مؤمتر املساحة واألسامء الجغرافية يف عاّمن، 

وملدير عام املركز الجغرايف املليك األردين ولرئيس الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية  / العميد الدكتور املهندس عوين محمد 

الخصاونة الذين رعوا هذا املؤمتر ، كام يتوجه املؤمترون بالشكر الجزيل للدكتور رسكيس فدعوس رئيس االتحاد العريب للمساحة عىل 

الجهود الجبارة التي بذلها إلنجاح هذا املؤمتر ، وكذلك كل الشكر والتقدير ألمني عام االتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك ، وكذلك للجنة 

املنظمة واللجنة العلمية للمؤمتر، مام كان له أطيب األثر يف نجاح هذا املؤمتر 

كام يويص املؤمتر برفع نتائج وتوصيات املؤمتر إىل جامعة الدول العربية من قبل رئيس املؤمتر بعد استكامل اإلجراءات الرسمية 

الالزمة


