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 لشعبت العربيت لخبراء ألاسماء الجغرافيتل ألاساس ي نظامال

1024 

 اسم النظبم :1المبدة 

عّمى هزا الىـام ،  شلبت اللشبُت لخبراء لل يألاظاس  ىـامال"ٌُ

خ ئكشاسه مً ."ألاظماء الجغشافُت لمل به مً جاٍس  الهُئت اللامت  َو

 لشلبت اللشبُت.ل

 التعزيفبث : 2المبدة 

ًكىن للكلماث واللباساث الخالُت اإلالاوي املخصصت لها أدهاه في 

ىت كلى غير  ذ اللٍش
ّ
 ئرا دل

ّ
 رلك:هزا الىـام ئال

إلةت مً الخبراء واإلاالشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء الجغشافُت  الشعبت:

 . اللشب باألظماء الجغشافُت اإلاكلةين مً كبل دولهم 

 لشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء الجغشافُت.ظاس ي لألا ىـام الالنظام : 

 سةِغ الشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء الجغشافُت .الرئيس : 

الىاةب ألاول لشةِغ الشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء نائب الرئيس ألاول : 

 الجغشافُت .

: الىاةب الثاوي لشةِغ الشلبت اللشبُت لخبراء نائب الرئيس الثاني 

 جغشافُت .ألاظماء ال
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 الجغشافُت.الشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء ملشس : املقرر 

 الجغشافُت.الشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء محشس املحرر: 

حشمل حمُم الذول اللشبُت ألاكظاء في حاملت الذول  العامت:الهيئت 

 .، ولكل دولت صىث واحذ اللشبُت

ت الهُئت الهيئت إلاداريت :  شس لةِغ وهاةبُه واإلاللشلبت مً الش  ؤلاداٍس

 واملحشس.

لتزام بها في ئػالق محذدة ًخم الااكخماد أظعغ وملاًير التنميط : 

 .وكخابتها وهلحشتهاوحغُيرها  ءألاظما

ت التي   العامت:القراراث  اللشاساث التي جخص اإلاىاطُم الللمُت وؤلاداٍس

ؼشح باحخماكاث 
ُ
لش باالحماق الشلبتج

ُ
 .وج

لعىىي الزي ًخم اظدُةاءه مً الذول ألاكظاء اإلابلغ ا رسم إلاشتراك:

تحذده جو   .الهُئت ؤلاداٍس

 

 



                      

7 
 

 النشأة   :3مبدة  ال

يشأ بمىحب هزا الىـام مخخصصت ومعخللت  كشبُت مىـمت ئكلُمُت ًُ

لمل جحذ سكاًت حعمى "الشلبت اللشبُت لخبراء الاظماء الجغشافُت" ح

 ٍتكخباس الا ت خمخم بالصخصُج، و حاملت الذول اللشبُت وألامم اإلاخحذة 

 و اللاهىهُت 
ً
ا  وئداٍس

ً
 أو وشاغإلاباششة أي كمل  االتي جإهلهاإلاعخللت مالُا

 لللُام بىؿاةةه
ً
 أو مةُذا

ً
ا ، ومم او/أو مماسظت صالحُاته اًكىن طشوٍس

الحم في ئبشام الللىد وحُاصة وجملك  للشلبتمشاكاة هزا اإلابذأ اللام فان 

والخصشف بها، واللُام  اهألامىال اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت ألغشاط

باإلحشاءاث اللاهىهُت والخلاض ي أمام املحاكم املخخصت وجىكُل 

كبىل لها الحم في و  الُمها أو جلام كليهجفي الذكاوي التي  نيمُااملح

ي هـام أالهباث والخبركاث والخصشف بها وفم أحكام هزا الىـام و/أو 

 للصالحُاث املحذدة فُه.الشلبت صذسه ج
ً
 وفلا

  جكىن 
ً
 داةما

ً
مذًىت كّمان/ كاصمت اإلاملكت ألاسدهُت الهاشمُت ملشا

جىص فخح مكاجب أو فشوق في للشلبت مً  أخشي دولت اإلالش أو أًت دولت ، ٍو

 مً مجمىكت  .بمىافلت الهُئت اللامت كظاءالذول ألا 
ً
وهي حشكل حضءا

( الخابلت UNGEGNخبراء ألامم اإلاخحذة اإلالىُين باألظماء الجغشافُت )
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الشلبت اللشبُت ، وحلمل  (ECOSOC)لغ الاكخصادي والاحخماعي للمج

ت حاملت الذول 
ّ
 اللشبُت.لخبراء ألاظماء الجغشافُت جحذ مـل

 
 :األهذاف :  4المبدة 

وطببؽ وجىمبُؽ واظبخخذام  موطم ألاظغ واللىاكذ الالصمت لجم -1

 ألاظماء الجغشافُت كلى الصلُذ الىػجي وؤلاكلُمي والذولي.

الللمُبت واللملُبت والخلىُبت لكبل مبا ًخبص ألاظبماء جبادل الخبراث  -2

 الجغشافُت.

  الجهببببباثالخلببببباون مبببببم حمُبببببم  -3
ً
اإلالىُبببببت باألظبببببماء الجغشافُبببببت كشبُبببببا

.
ً
 وكاإلاُا

 . الخىكُت بأهمُت ألاظماء الجغشافُت وحلمُمها -4

اللمل كلى أن ًكىن لكل دولت كشبُبت فهاسظبها وملاحمهبا الخاصبت  -5

 باألظماء الجغشافُت .

 ُاهاث مىحذة لألظماء الجغشافُتكمل كاكذة ب -6
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 :المهبم والىاجببث : 5المبدة 

 الجغشافُت.جؼىٍش الىظاةل وآلالُاث اإلاىاظبت لخىمُؽ ألاظماء  -1

ببببت والل البحببببىر والذساظبببباث حصببببجُم  -2 ملُببببت لكببببل مببببا ًخللببببم الىـٍش

 األظماء الجغشافُت .ب

 الخلاون مم الجهاث اإلالىُت باألظماء الجغشافُت أو التي لهبا كالكبت -3

 بها.

لخحلُببببم أهببببذاف الشبببببلبت وفببببم الحاحببببت بمببببا فيهبببببا لجببببان حشببببكُل  -4

ب الةجي واللغىي  ش الخلىُاث وئكامت حللاث الخذٍس  وغيرها.جؼٍى

خحبببببذة لتببببزام أكظببببباء الشببببلبت بلبببببشاساث وجىصبببببُاث هُئببببت ألامبببببم اإلاا -5

 .الخاصت باألظماء الجغشافُت

وأهـمت جىمُؽ ألاظماء الجغشافُت اللشبُت مبً خبالل  بوشش مباد -6

ظببببخلاهت بىظبببباةل ؤلاكببببالم والا   وغيرهببببا، ذاس الكخببببب واليشببببشاثئصبببب

 املخخلةت.

كلبببببببى صبببببببلُذ البببببببذول ووسشببببببباث اللمبببببببل هبببببببذواث كلبببببببذ مبببببببإجمشاث و  -7

 .اللالمي في مثل هزه ألاوشؼت كلى الصلُذألاكظاء، واإلاشاسكت 
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 لعمالمببدئ :  6المبدة 

ٌلمل الخبراء اللشب لألظماء الجغشافُت بالخلاون فُما بُنهم  -أ

وجخخز الشلبت كشاساتها غير اإلاخلللت بالىـام ؤلاداسي باإلحماق. 

شَظل هزه اللشاساث ئلى كل مً حاملت الذول اللشبُت 
ُ
م وج ولةٍش

، في ألامم اإلاخحذة  املجمىكت اللاإلاُت لخبراء ألاظماء الجغشافُت 

اإلاىـماث اللاإلاُت راث الذول و كبل حمُم جؼبُله مً و يششه ل

 الصلت.

ال حشكل اإلاىاطُم اإلاخلللت بعُادة الذول ألاكظاء في الشلبت  -ب

مىاطُم بحث في أي احخماق مً احخماكاتها كلى الصلُذ املحلي 

 أو ؤلاكلُمي أو الذولي.

حعخلين الشلبت اللشبُت لخبراء ألاظماء الجغشافُت باإلابادب  -ج

تي حلمل كلى أظاظها مجمىكت الخبراء اللاإلاُين والخىحيهاث ال

باألظماء وجخىخى في كملها جؼبُم حمُم ملشساث اإلاإجمشاث 

املحلُت وؤلاكلُمُت واللاإلاُت العابلت التي أكشَّث كلى صلُذ 

حاملت الذول اللشبُت واملجلغ الاكخصادي والاحخماعي الخابم 

 لألمم اإلاخحذة.

خلذم الللمي في مجال حلمل هزه الشلبت طمً ئػاس ال -د

ت للملُت جىحُذ ألاظماء  اإلاللىماث الجغشافُت واإلالالجت اللغٍى

الجغشافُت. كما حلخمذ الشلبت اإلالالجت املحلُت لألظماء 
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الجغشافُت في كل بلذ كظى فيها أزىاء كملُت جىحُذها كلى 

 الصلُذ املحلي وؤلاكلُمي والذولي.

مُت بجمُم مإجمشاتها حلخمذ الشلبت اللغت اللشبُت كلغت سظ -هـ

 واحخماكاتها وملامالتها كلى اإلاعخىي املحلي وؤلاكلُمي والذولي.

 

 العضىيت :7مبدة ال

ت::  أ  ششوغ اللظٍى

ت الشلبت مً ألاشخاص اإلامثلين كً دولهم و  ٍخمخم جخألف كظٍى

ت الكاملت داخل   . الشلبتباللظٍى

ت: ب   فلذان اللظٍى

ت كً كظى   حاالث  الخالُت:في ال الشلبتجضول صةت اللظٍى

 .اإلالشسة إلاذة ظيخين مخخالخين شتراكاثلال كذم حعذًذ اللظى  -1

ت كليها. -2  الاظخلالت الخؼُت بلذ مىافلت الهُئت ؤلاداٍس

حت.مخالةت  للشلبت ألاظاس يمخالةت اللظى للىـام  -3  صٍش

تشاها ج أخشي أي أظباب   -4 كافُت لضوال  الهُئت ؤلاداٍس

ت  .اللظٍى
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ت  ج: ئكادة اللظٍى

خه في الشلبت بعبب ؤلاظخلالت أو بعبب ًحم لل  لظى الزي فلذ كظٍى

كذم حعذًذ التزاماجه اإلاالُت أن ًلذم ػلب حذًذ للشلبت، وللهُئت 

ؼت دفم ما ٌعخحم كلُه  خه شٍش ت حم اإلاىافلت كلى ئكادة كظٍى ؤلاداٍس

 مً ئشتراكاث ظابلت.

 

 اجتمبعبث الشعبت:: 8المبدة 

 .لشةِغابذكىة مً حللذ الشلبت احخماكاتها  -1

 حخماق الا ًكىن  -2
ً
 .بغع الىـش كً كذد الذول الحاطشةكاهىهُا

ًحظببببش مىببببذوب كببببً حاملببببت الببببذول اللشبُببببت احخماكبببباث الشببببلبت  -3

 كمشاكب.

 

 :السجالث : 9المبدة 

 .الشلبتملش  ًخم حةف سجالث وملةاث الشلبت في -1

 الشببببببلبتبيسببببببخت مببببببً وزبببببباةم ًحببببببم لكببببببل دولببببببت كظببببببى الاحخةبببببباؾ  -2

 .وحعب سغبتها
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 :انتخبة الهيئت اإلداريت : 11المبدة 

مببببً كبببببل الهُئببببت  واإلالببببشس واملحببببشس الببببشةِغ وهاةبُببببه ًكببببىن اهخخبببباب  -1

 .اللامت

ًبببببخم اخخُببببباس البببببشةِغ باللشكبببببت  مششبببببحين،فبببببي حبببببال الخلبببببادل ببببببين  -2

 بُنهما.

حذد -3
ُ
ت   ج مذد ال . أسبم ظىىاثبمذة والًت الهُئت ؤلاداٍس

ُ
ىالًبت إلابذة وج

ذ  كلبذ احخمباق للشبلبت فبي  ئرا حلبزس واحذة فلؽ ظىت   كلىال جٍض

 الىكذ املحذد .

 فلؽ.ًكىن لكل دولت كظى في الشلبت صىث واحذ  -4

 

 اإلداريت:الهيئت اختصبص ومهبم :  11المبدة 

 : الشةِغ  -أ  

 جكىن مهام واخخصاصاث الشةِغ كما ًلي : 

 ششاف كلى حمُم أكمال ووشاػاث الشلبت .ؤلا  -1

 ط احخماكاث الشلبت .ؤ جش  -2

 حافل ؤلاكلُمُت والذولُت .جمثُل الشلبت في امل -3

 جىحُه الذكىة الحخماق الشلبت . -4
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 هاةب الشةِغ ألاول : -ب 

 جكىن مهام واخخصاصاث هاةب الشةِغ ألاول كما ًلي : 

اللُبببببام بأكمبببببال البببببشةِغ فبببببي حالبببببت حغُبببببب البببببشةِغ ألي ظببببببب مبببببً  -1

 ألاظباب .

 اللُام باألكمال التي ًكلةه بها الشةِغ . -2

 :هاةب الشةِغ الثاوي  -ج 

 جكىن مهام واخخصاصاث هاةب الشةِغ الثاوي كما ًلي : 

ألاول اللُام بأكمال الشةِغ في حالت حغُب الشةِغ وهاةب الشةِغ  -1

 ألاظباب.ظبب مً  ألي

 اللُام باألكمال التي ًكلةه بها الشةِغ . -2

 :اإلالشس واملحشس   -د 

 ًلي: هما ما ًليجكىن مهام 

 والًخه.ُمها أزىاء ؤلاششاف كلى حةف السجالث والىزاةم وجىـ -1

ً وكاتم حلعاث  -2  الشلبت.جذٍو

 الشلبت.مخابلت جىةُز كشاساث  -3

 اللُام باإلحشاءاث الالصمت الحخماكاث الشلبت . -4

 الشلبت.جحظير حذول أكمال احخماق  -5

 



                      

15 
 

 

 األمىر المبليت :  12المبدة 

 اإلاىلىلت وغير اإلاىلىلت  ارمت مالُت معخللت وأمىاله للشلبت
ً
 خاصا

ً
ملكا

مً  ذًجىص الخصشف بها ئال في ألاغشاض وألاهذاف التي أوشئوال ا به

 أحلها.

 : مً الشلبتجخكىن مىاسد  - أ

ت التي حعذدها الذول ألا ؤلاشتراك -1  .كظاءاث العىٍى

 .للشلبتالذكم الزي جلذمه دولت اإلالش  -2

و مً أ اهأكظاءاإلاىح والهباث والخبركاث غير اإلاششوػت مً  -3

الهُئت لبلها جىـماث التي و اإلاأو مً الهُئاث أالجهاث الحكىمُت 

ت  .دولت اإلالشبما ال ًخلاسض مم أهذافه ومم كىاهين  ؤلاداٍس

وألاوشبببؼت  تالاظبببدثماٍس الشبببلبتوشبببؼت أاللىاةبببذ اإلاخحللبببت مبببً  -4

 . ألاخشي 

ىافببم الشببلبت ال جخلبباسض مصببادسها مببم أهببذاف  أخببشي أًببت مببىاسد  -5 ٍو

ت.  كليها الهُئت ؤلاداٍس
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اإلاالُت  احلت ألامىس ومش  بةحص الحعاباث مذكم ًلىم -ب 

 .وفم ألاصىل املحاظبُت اإلاخبلت في دولت اإلالش للشلبتوالحعابُت 

مً أول شهش ًىاًش )كاهىن الثاوي(  للشلبتجكىن العىت اإلاالُت   -ج 

 دٌعمبر )كاهىن أول( مً كل كام . 31وجيخهي في 

  

 : القزاراث العبمت : 14المبدة 

لبببه كالكبببت بمهبببام ًجبببىص ألي كظبببى مبببً الشبببلبت ػبببشح أي مىطبببىق  -1

 .للمىاكشت وواحباث الشلبت

 جأًُذ ازىين مً ألاكظاء لالكتراح.في حالت  الاكتراح ػشح ًخم جبجي -2

 ألاكظاء الحظىس.أغلبُت  ًخم جبجي الاكتراح ئرا وافم كلُه -3

 

 :والنذواث  المؤتمزاث  : 15المبدة 

 
ُ
ه للذ الشلبت مإجمشاتها وهذواتها ورلك مً خالل حللُماث جصذسها لهزح

 الغاًت.

 

 مزاجعت النظبم :     16 المبدة 

 الهُئت اللامتمً خالل  ألاظاس يًخم مشاحلت و/ أو حلذًل الىـام  

هذاف أن ال ًخلاسض الخلذًل اإلالترح مم أوبؼلب مً أي كظى كلى 
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لش بأغلبُت زلثي ألا  اوشاءهئوالغاًت مً  الشلبت ً كظاءٍو كلى  الحاطٍش

 .اث اإلاخلللت بزلكحللُماث باإلحشاء صذاس ئن ًخم أ

 

  : 17مبدة ال

أو اهـمت الشلبت ألاخشي في الحاالث التي لم ًشد فيها هص في هزا الىـام 

الى الحاالث اإلامازلت لها في اللىاهين وألاهـمت الىافزة في  الاظدىادًخم 

 دولت اإلالش.

 

 حّل الشعبت :18مبدة ال

 حلىد أمىالها اإلاىلىلت وغير اإلا
ً
ىلىلت ئلى دولت في حالت حل الشلبت أصىلُا

 اإلاترجبت كليها. الالتزاماثاإلالش بلذ حعذًذ 

 

 : 19مبدة ال

ت جصذس وفلا لهزا   حمُم ألاهـمت والخللُماث واللشاساث اإلاالُت وؤلاداٍس

 الىـام.

 

 تنفيذ النظبم:  21مبدةال

 حكام هزا الىـام. أفي اإلاشكض مكلةت بدىةُز  كظاءحمُم الذول ألا 
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