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النتائج والتوصيات

-١ مقدمة

إن « املؤمتر الثاين لخرباء املساحة واألسامء الجغرافية العرب» املنعقد يف املركز الجغرايف املليك األردين عامن يف الفرتة ما بني ٦-٨ 

ديسمرب/ كانون أول ٢٠١٦م، وبعد االطالع عىل جميع األوراق املقدمة من الوفود قد ثبت صحتها، وحرضت وفود من (١٣) دولة عربية 

(اململكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية  املتحدة ،جمهورية السودان، الجمهورية العراقية، جمهورية مرص العربية ، اململكة 

العربية  الجمهورية  ليبيا،  اللبنانية، دولة  الجمهورية  العربية السعودية،  سلطنة ُعامن، دولة فلسطني، دولة قطر،  املغربية، اململكة 

السورية) ومبشاركة سعادة السفري محمد الربيع أمني عام  مجلس الوحدة االقتصادية العربية / جامعة الدول العربية ، 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 الهيئات الوطنية لألسامء الجغرافية

إن املؤمتر، ولغايات توحيد جهود العمل يف األسامء الجغرافية، وباعتبار إنشاء هيئات أو لجان وطنية مستقلة يف كل بلد عريب هي 

الخطوة األوىل واألساسية نحو قيام برنامج ناجح لتوحيد علوم األسامء الجغرافية وطنياً وعربياً وعاملياً، وإذ يثمن املؤمتر الجهود التي  

بذلتها رئاسة الشعبة العربية الحالية التي أدت إىل انضامم الشعبة العربية لألسامء الجغرافية إىل جامعة الدول العربية لتصبح عضواً 

يف مجلس الوحدة االقتصادية العربية.

يويص املشاركون يف املؤمتر،

إعالن الشعبة العربية لألسامء الجغرافية هيئة عربية تضم جميع الهيئات الوطنية يف مجال األسامء الجغرافية يف الدول • 

العربية.

دعوة الدول العربية التي ال تتوفر فيها هيئات وطنية لألسامء الجغرافية لإلرساع يف إنشاء تلك الهيئات  بالتعاون مع رئاسة • 

الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية .

-٣ انضامم الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية ملجلس الوحدة االقتصادية العربية / جامعة الدول العربية :

بناء عىل الجهود التي بذلت من رئاسة الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية ، التي أدت إىل قبول انضواء الشعبة العربية • 

ملجلس الوحدة االقتصادية العربية / جامعة الدول العربية .

وبناء عىل االجتامع الفرعي الذي عقدته  الشعبة العربية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٧  ،• 

يقرر حّث الدول العربية عىل تسديد االشرتاك يف الشعبة العربية والبالغ مقداره (٣٠٠٠) دوالرسنويا ، املسارعة بتسديد • 

التزاماتها لتتمكن الشعبة من اإليفاء بالتزاماتها نحو الدول األعضاء ونحو مجلس الوحدة االقتصادية العربية.

مخاطبة الدول العربية بخصوص دفع االشرتاكات السنوية عن طريق مجلس الوحدة االقتصادية العربية / جامعة الدول • 

العربية .

 الدعوة اىل اجتامع متهيدي خالل شهر نيسان ٢٠١٧ للتنسيق والتحضري ملا سيتم تقدميه ملؤمتر األمم املتحدة القادم عام • 

. ٢٠١٧

تحديد املؤمتر العريب الثامن للشعبة العربية  لخرباء االسامء الجغرافية  يف نهاية عام ٢٠١٧ أو النصف األول من عام ٢٠١٨ .• 
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-٤ املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا.

إن املؤمتر، 

وإذ يثمن عالياً الجهود الكبرية التي بُذلت من قبل اململكة األردنية الهاشمية / ممثلة مبدير عام املركز الجغرايف املليك األردين 

العميد الدكتور املهندس عوين محمد الخصاونة  إلقامة املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا / األمم املتحدة ،  

ليتحول إىل واقع ملموس من خالل إنشاء مبنى املركز، وتنفيذ الربامج األكادميية يف الدراسات العليا لدرجة املاجستري يف تخصصات نظم 

املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،  االتصاالت الفضائية ، األرصاد الجوية الفضائية ، وعلوم الفضاء والفلك ، وعقد الدورات 

املتخصصة، فإنه يويص مبا ييل:

حّث الدول العربية التي مل توقع بعد عىل اتفاقية إنشاء املركز اإلقليمي املبادرة للقيام بتوقيعها.• 

التفاعل مع برامج ونشاطات املركز اإلقليمي وإرسال الطالب واملتدربني والباحثني وطرح •  حّث الدول العربية عىل زيادة 

مشاريع مشرتكة مع املركز.

حّث الدول العربية األعضاء والذين مل يسددوا اشرتاكاتهم للمركز اإلقليمي القيام بتسديدها ومخاطبتهم بهذا الخصوص .• 

إرسال متدربني لالشرتاك يف الدورات املعقودة يف املركز خاصة الدورات القصرية ( ٣ أشهر) واملتوسطة ( ٦ أشهر) والطويلة ( • 

٩ أشهر ) يف مجال نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت الفضائية واألرصاد الجوية الفضائية والفضاء 

والغالف الجوي.

-٥ الهيئات الوطنية املستقلة للمساحة وأنظمة التسجيل العقاري.

إن املؤمتر، 

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

يف خدمة املواطن يف الدول العربية.

وحفاظا عىل امللكيات الفردية يف الدول العربية ورضورة تقديم الخدمة بسهولة ويرس،

فإن املؤمتر يؤكد عىل رضورة تنظيم مهنة املساحة من خالل االتحاد العريب للمساحة والجهات العربية املختصة مثل املركز • 

الجغرايف املليك األردين وغريه من املؤسسات الوطنية ذات العالقة.

٦ – توحيد وتطوير أنظمة  األسامء الجغرافية وأنظمة السجل العقاري واعتامد التكنولوجيا الحديثة للوصول إىل سجل عقاري أمن.

إن 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 أن من أهم مصادر األسامء الجغرافية تلك التي ترد يف السجالت املساحية.

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

خالل االتحاد العريب للمساحة واملركز الجغرايف املليك األردين والشعبة العربية ، وعليه فإنه يويص  :

تبادل الخربات األكادميية واملهنية والفنية بني الدول العربية.• 

 خلق آفاق للتدريب العميل واملشاركة يف املشاريع القامئة الكتساب الخربات.• 

إدخال موضوع األسامء الجغرافية يف مهنة املساحة.• 

إنتاج األطلس الجغرايف الرقمي العريب.• 

تضمني  الخريطة القمرية يف األطلس العريب.• 

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

املختصة يف مجال التدريب والدراسات واملشاريع املشرتكة بالتنسيق مع االتحاد العريب للمساحة، كاملركز الجغرايف املليك األردين ملا 

يتوفر لديه من قدرات فنية وكوادر مؤهلة وأجهزة وبرمجيات حديثة ومتطورة يف هذا املجال واعتباره مرجعية يف مجال املساحة 
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واألسامء  والفضائية  الجوية  الصور  وتحليل  بعد  عن  واالستشعار  الجغرافية  املعلومات  ونظم  والطبوغرافية  الجيوديسية  واألعامل 

الجغرافية واملراكز املتخصصة املامثلة.

٧ - التعاون

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

عىل رضورة التعاون األفقي بني املؤسسات و االتحادات والهيئات العربية الرسمية وغري الرسمية يف مجاالت املساحة واألسامء الجغرافية 

ونظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والصور الجوية والفضائية.

٨ -  قاعدة بيانات للعلوم املساحية وقاعدة بيانات لألسامء الجغرافية والتطبيقات الحديثة يف هذين املجالني: 

األسامء  ومجال  املساحة  مجال  يف  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيق  يف  العربية  الدول  بعض  تجارب  عىل  اإلطالع  وبعد  املؤمتر،  إن 

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

٩  - التوعية

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

الدول العربية برضورة التوعية بأهمية هذه املعلومات ملختلف رشائح املجتمع عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

١٠ - استخدام النظام العريب املوحد لكتابة األسامء العربية بالحروف الرومانية ( الرومنة)

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

واعتامده يف املؤمتر الثالث يف العاصمة اللبنانية بريوت ٢٠٠٧ ، وأعيد التأكيد عليه يف املؤمتر السادس لخرباء الشعبة العربية لألسامء 

الجغرافية والذي عقد يف العاصمة األردنية عاّمن يف العام ٢٠١٢ .

-١١ االتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك 

إن املؤمتر يعي عمل االتحاد الذي يقوم عىل رفع شأن العلوم الفلكية والفضائية والنهوض مبستواها لتقوم بدورها يف دفع عجلة 

التقدم وتطوير املجتمع العريب علمياً وتقنياً ، والحفاظ عىل الرتاث الفليك العريب واإلسالمي وإبراز دوره يف تقدم الحضارة اإلنسانية 

، ودراسة القضايا العلمية ذات الطابع املشرتك بني البلدان العربية وتبادل املعلومات والخربات يف مختلف امليادين العلمية األساسية 

والتطبيقية لعلوم الفضاء والفلك ، وتشجيع االهتامم بعلوم الفضاء والفلك يف الدول العربية ودعم املؤسسات والجمعيات العلمية يف 

الوطن العريب واإلسهام يف مساعدة الفلكيني الهواة واملختصني بعلوم الفلك والفضاء العرب عىل تشكيل مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية 

يف البلدان العربية التي مل يتوفر فيها تنظيم مثل هذه الهيئات أو الجمعيات بعد، وتوحيد املصطلحات العلمية يف مجال علوم الفضاء 

والفلك يف الوطن العريب وتشجيع البحث والنرش والتأليف والرتجمة للامدة العلمية باللغة العربية.فإنه يكون من خالل:

أهمية وجود مؤسسات فلكية وفضائية يف الوطن العريب تعنى بتطوير علوم الفضاء والفلك، مثال عىل ذلك املركز اإلقليمي • 

لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لدول غرب أسيا/ التابع لألمم املتحدة والذي تم افتتاحه يف املركز الجغرايف املليك األردين– 

عامن.

دعم املؤسسات التعليمية املعنية بعلوم الفضاء والفلك يف الدول العربية مبا يسهم يف إيجاد ثقافة فلكية قادرة عىل مواكبة • 

التقدم املتسارع يف هذا املجال.

التأكيد عىل أهمية متابعة مرشوع تأسيس وكالة فضاء عربية وإدراج هذا املوضوع ضمن األولويات العربية.• 

أكد املؤمترون عىل رضورة ترجمة الرتاث العلمي العريب يف مجال الفلك والفضاء إىل اللغات العاملية الحديثة ألهمية إبراز • 

مساهمة العرب واملسلمني يف هذا املجال
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أكد املؤمترون عىل دعم الباحثني واملؤلفني يف علوم الفضاء والفلك والجو وخاصة يف مجال الرتاث العريب واإلسالمي العلمي عىل نرش • 

أبحاثهم ومؤلفاتهم يف كتب منشورة .

رضورة قيام اإلتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك بعقد مؤمترات متخصصة مع املؤسسات ذات العالقة بذلك التخصص.• 

-١٢ إقامة املؤمتر الثالث للمساحة واألسامء الجغرافية 

إن املؤمتر، إذ يالحظ ما تحقق من تقدم يف العمل عىل صعيد املساحة واألسامء الجغرافية يف الدول العربية ، ونظرا ألهمية القرارات 

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

الدول العربية.

يويص املؤمترون باملوافقة عىل عقد املؤمتر القادم (٢٠١٨) يف اململكة األردنية الهاشمية.

-١٣ تشكيل لجان فرعية

نظراً ألهمية تفعيل توصيات املؤمتر وإنجازها ولتسهيل العمل يؤكد املؤمترون عىل تشكيل اللجان التالية ودعوة الخرباء للرتشح لرئاستها 

وعضويتها تحت الشعبة العربية :  

لجنة التعليم والتدريب .• 

لجنة مصطلحات األسامء الجغرافية .• 

لجنة الرومنة.• 

لجنة أسامء البلدان .• 

-١٤ مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة يف كافة الدول العربية ، التي تعنى مبشاريع البنى التحتية ، وأية مشاريع اخرى للمساحة دور فيها ، 

بأن يضم فريق االرشاف عىل تنفيذ هذه املشاريع العدد الكايف من مهنديس وفنيي املساحة لضامن تطابق التصاميم مع الواقع عىل الطبيعة 

من حيث االبعاد االفقية والرأسية.
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-١٥ التعبري عن الشكر واالمتنان.

إن املؤمتر، يويص برفع برقية شكر إىل صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم حفظه الله ورعاه ويتوجه بالشكر 

الجزيل إىل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بدولة الدكتور هاين امللقي رئيس الوزراء األكرم  «راعي املؤمتر»  وملعايل وزير النقل 

ولعطوفة رئيس هيئة األركان املشرتكة / رئيس اللجنة العليا للمركز الجغرايف املليك األردين وللشعب األردين ولرئيس الشعبة العربية 

لخرباء األسامء الجغرافية / العميد الدكتور املهندس عوين محمد الخصاونة الذين رعوا هذا املؤمتر، كام يتوجه املؤمترون بالشكر الجزيل 

لسعادة السفري محمد محمد الربيع  أمني عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية / جامعة الدول العربية ، وكذلك للجنة املنظمة 

واللجنة العلمية للمؤمتر مام كان له أطيب األثر يف نجاح هذا املؤمتر كام يويص برفع النتائج والتوصيات إىل جامعة الدول العربية بعد 

استكامل اإلجراءات الرسمية الالزمة.

قرئت  النتائج والتوصيات بجلسة عامة ومتت املوافقة عليها من الحارضين.

٢٠١٦/١٢/٨

مقرر الشعبة العربية محررالشعبة العربية      

ابراهيم عبدالله عبيد   يوسف النبهاين       

نائب الرئيس األول للشعبة مندوب الشعبة العربية لجامعة الدول    

العربية واألمم املتحدة / مارون خريش   أ د. عبدالله الوليعي  

مدير عام املركز الجغرايف امللكـــــي األردنـــي   رئيس االتحاد العريب للمساحة     

رئيس الشعبة العربية لخرباء األسامء الجغرافية  الدكتور رسكيس فدعوس      

العميد الدكتور املهندس عوين محمد الخصاونة       



٦١
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