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  ٢٠١٢لعام املستأنفة الدورة املوضوعية 
  نيويورك

  األعمال جدول من )ي( ١٣ البند
        رسم اخلرائط: املسائل االقتصادية والبيئية

 أعمــال عــن اجلغرافيــة باألمســاء املعــين املتحــدة األمــم خــرباء فريــق تقريــر    
  والعشرين ة السابعدورته

  
  )٢٠١٢ أغسطس/ آب١٠ -يوليه / متوز٣٠نيويورك، (    

  

  موجز  
 اجلغرافيـة  باألمسـاء  املعين املتحدة األمم خرباء لفريق والعشرون ة السابع الدورة عقدت  

أغــسطس / آب١٠يوليــه إىل / متــوز٣٠ مــن الفتــرة خــالل نيويــورك يف املتحــدة األمــم مقــر يف
  .٢٠١١/٢٥١ واالجتماعي االقتصادي اجمللس ملقرر وفقا ،٢٠١٢

 فريــق إليهــا توصــل الــيت الرئيــسية النتــائج ويقــدم الــدورة أنــشطة التقريــر هــذا ويــصف  
 املعنيـة  املتحـدة  األمـم  مـؤمترات  دعـم  يف عملـه  أمهيـة  علـى  رئيـسي  بـشكل  التركيـز  مع اخلرباء،
 يف األعــضاء الــدول إىل يقــدمها يــزال ال الــيت اجلوهريــة واملــساعدة، اجلغرافيــة األمســاء بتوحيــد
  .الصلة ذات اخلرائط سمر وجماالت املكانية اجلغرافية املعلومات جمال
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 واالجتماعي االقتصادي اجمللس ِقبل   من إجراء اختاذ تتطلب اليت املسائل  - أوال  
  إليها انتباهه ُوجِّه اليت أو
  

  اعتماده ُيوصى اجمللس بمقرر مشروع    
  
 مــشروع اعتمــادب اجمللــس اجلغرافيــة باألمســاء املعــين املتحــدة األمــم خــرباء فريــق يوصــي  - ١

  :التايل املقرر
ــين ب       ــم املتحــدة املع ــق خــرباء األم ــر فري ــسابع  تقري ــه ال ــة يف دورت ة األمســاء اجلغرافي

  والعشرينالثامنة والعشرين، وجدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة 
  

  :واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن    
 رافيـة اجلغ باألمسـاء  املعـين  املتحـدة  األمم خرباء فريق بتقرير علما حييط  )أ(    

  والعشرين؛ ةبعالسا دورته يف
 النــصف يف اخلــرباء لفريــق نووالعــشر الثامنــة الــدورة تعقــد أن يقــرر  )ب(    

ــام   ــن ع ــانكوك،   ٢٠١٤األول م ــد يف ب ــضل أن ُتعق ــن املف ــق، وم ــى ويواف  جــدول عل
  :أدناه املبني النحو على للدورة، املؤقت األعمال

  
رين لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة         جدول األعمال املؤقت للـدورة الثامنـة والعـش              

  املعين باألمساء اجلغرافية
  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقت  - ١    
  .تقرير الرئيس  - ٢    
  .تقرير أمانة فريق اخلرباء  - ٣    
  .تقارير الشُّعب  - ٤    
  .تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية  - ٥    
  . املعنية بأفريقيااألنشطة املتعلقة بفرقة العمل  - ٦    
ـــت  - ٧     ــالتقييم    ـن ــالفريق العامــل املعــين ب فيذ القــرارات واألنــشطة املتعلقــة ب

  .والتنفيذ
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األنشطة املتعلقـة بـالفريق العامـل املعـين بالـدورات التدريبيـة يف جمـال                  - ٨    
  .دراسة أمساء املواقع اجلغرافية

بيانـات أمسـاء املواقـع      األنشطة املتعلقـة بـالفريق العامـل املعـين مبلفـات              - ٩    
  .اجلغرافية ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية

ــع        - ١٠     ــين مبــصطلحات أمســاء املواق ــل املع ــالفريق العام ــة ب ــشطة املتعلق األن
  .اجلغرافية

األنـــشطة املتعلقـــة بـــالفريق العامـــل املعـــين بـــنظم الكتابـــة بـــاحلروف    - ١١    
  .الالتينية

  .امل املعين بأمساء البلداناألنشطة املتعلقة بالفريق الع  - ١٢    
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل  - ١٣    
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية  - ١٤    
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالنطق  - ١٥    
 باألمســاء اجلغرافيــة باعتبارهــا األنــشطة املتعلقــة بــالفريق العامــل املعــين  - ١٦    

  .تراثا ثقافيا
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة حملــرري اخلــرائط     - ١٧    

  .وغريهم من احملررين لالستخدام الدويل
  .قضايا أخرى تتعلق بأمساء املواقع اجلغرافية  - ١٨    
ــد األمســاء  اإلعــداد ملــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عــشر امل     - ١٩     عــين بتوحي

  .اجلغرافية
ــق خــرباء        - ٢٠     ــدورة التاســعة والعــشرين لفري جــدول األعمــال املؤقــت لل

  .األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
  .اعتماد التقرير  - ٢١    
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  تقارير األفرقة العاملة  -ثانيا   
  تقرير الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل  -ألف   

 أن الفريـق العامـل عقـد اجتماعـا علـى هـامش االجتمـاع                ٣ العمـل رقـم      ذكرت ورقة   - ٢
ول يف عــام ؤاألول ملبــادرة األمــم املتحــدة العامليــة إلدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة، يف ســي   

وقُدِّم اقتراح يقضي بأن يتم تعزيز وحتديث صفحة استقبال فريق اخلـرباء علـى املوقـع                . ٢٠١١
كـرت الورقـة أيـضا أنـه مت تـأمني الـدعم املـايل لـبعض احلاضـرين يف                    ، وذ “ويكيبيديا”الشبكي  

غاميلتوفـت   بيـدر إىل أن وأشـارت  . مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة    
  .عن الدعوة إىل اجتماعات الفريق العاملهو املسؤول اجلديد 

  
ة يف جمــال دراســة أمســاء املواقــع تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالــدورات التدريبيــ   -باء   

  اجلغرافية
 فهرسة لعدد من الدورات التدريبية يف جمال دراسـة أمسـاء   ٥تضمنت ورقة العمل رقم     - ٣

، مبا يف ذلك الدورات اليت ُعقـدت برعايـة فريـق    ٢٠٠٧املواقع اجلغرافية، اليت ُعقدت منذ عام     
مانيا إضافة إىل دورات تدريبيـة دوليـة        اخلرباء يف واغادوغو، وياوندي، ونريويب وتيمشوارا، رو      

ومـن املقـرر أن تعقـد       . أخرى عقدت حتت رعاية معهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ            
وجيري حاليا تطوير مواد تدريبيـة متاحـة        . ٢٠١٢سبتمرب  /دورة تدريبية يف إندونيسيا يف أيلول     

 وتساءل خبري مـن الـشعبة العربيـة عـن           .على اإلنترنت باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية     
الدورات واملواد التدريبيـة الـيت جيـري توفريهـا باللغـة العربيـة، وتـساءل خـبري مـن شـعبة غـرب                        

وتــال تلــك املناقــشات عــرض  . أفريقيــا عــن نتــائج وفعاليــة أنــشطة فرقــة العمــل املعنيــة بأفريقيــا  
واقـع اجلغرافيـة، الـذي مت تطـويره         للموقع الشبكي للـدورات التدريبيـة يف جمـال دراسـة أمسـاء امل             

  .باللغة اإلنكليزية
  

  املعين بالتسميات األجنبيةالعامل تقرير الفريق   -جيم   
 وصفا لنتـائج االجتمـاعني اللـذين عقـدمها الفريـق العامـل              ٧تضمنت ورقة العمل رقم       - ٤

 احملليــةوجــرت مناقــشات مستفيــضة حــول االختالفــات يف التــسميات      . يف النمــسا وبولنــدا 
والتسميات األجنبية وحول أمساء البحر، وأعرب بعض األعضاء عن عدم ارتيـاحهم للتعـاريف    

وذُكـر أن االجتمـاع الـذي عقـد يف     . للتـسميات احملليـة والتـسميات األجنبيـة    ) ٢٠٠٧(احلاليـة  
  .بولندا جرى بالتزامن مع اجتماع الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية
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  رير الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينيةتق  -دال   
 نظــم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة يف اللغــات األوكرانيــة  ٨ناقــشت ورقــة العمــل رقــم    - ٥

والبلغاريــة والبيالروســية والفارســية الــيت كــان مــن املقــرر النظــر يف اعتمادهــا يف مــؤمتر األمــم    
ونوقــشت أمهيــة إمكانيــة الرجــوع عــن نظــم .  اجلغرافيــةاملتحــدة العاشــر املعــين بتوحيــد األمســاء

الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة وأمهيــة تطبيقهــا كمــا نــوقش تعــاون الفريــق العامــل مــع املنظمــات    
وتساءل الرئيس عن الفريق العامل املعين بـنظم الكتابـة          . األخرى داخل الفريق العامل وخارجه    

لية للتوحيد القياسـي، والـذي يقـوم الفريـق العامـل            باحلروف الالتينية الذي أنشأته املنظمة الدو     
  .برصد أعماله

  
تقرير الفريق العامل املعين مبلفات أمساء املواقـع اجلغرافيـة ومعـاجم أمسـاء املواقـع                  -هاء   

  اجلغرافية
ومشــل التقــدم .  نطــاق عمــل الفريــق العامــل وأهدافــه١٠تفّحــصت ورقــة العمــل رقــم   - ٦

فــاظ علــى اتــصاالت مــع اهليئــات الدوليــة للتوحيــد القياســي        احملــرز يف حتقيــق األهــداف احل  
ووكــاالت األمــم املتحــدة، وتعزيــز اجلهــود املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة لقواعــد بيانــات املعلومــات   
اجلغرافيــة املكانيــة الوطنيــة وتقــدمي املــساعدة هلــا، وتنظــيم حلقــات العمــل بــالتزامن مــع دورات 

وقُدِّم عدد من اإلجراءات املقبلة، مبـا يف ذلـك          . ء اجلغرافية فريق اخلرباء ومؤمترات توحيد األمسا    
تقدمي الدعم ملبادرة األمم املتحدة العاملية إلدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، ومواصـلة تقـدمي                 

  .الدعم للدورات التدريبية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية
  

ــز    -واو    ــل املعـــين بتعزيـ ــق العامـ ــر الفريـ ــة  تقريـ ــاء اجلغرافيـ ــتخدام األمسـ ــسجيل واسـ  تـ
ــات      ــات واجملموعـ ــلية واألقليـ ــشعوب األصـ ــة بالـ ــة اخلاصـ ــات اللغويـ للمجموعـ

  اإلقليمية
واشــتملت هــذه .  أنــشطة وخطــة عمــل الفريــق العامــل١٢خلّــصت ورقــة العمــل رقــم   - ٧

ة األنــشطة علــى الــصعوبات يف وضــع مبــادئ توجيهيــة لعمليــة اجلمــع امليــداين لألمســاء اجلغرافيــ 
للمجموعات اللغوية اخلاصة بالـشعوب األصـلية واألقليـات واجملموعـات اإلقليميـة، والـشروع               

واقتــرح إجــراء تغــيري يف اســم . يف إجــراء حــوارات مــع أفرقــة العمــل األخــرى يف فريــق اخلــرباء
الفريــق العامــل، وجــرى احلــديث عــن نطــاق للعمــل يف املــستقبل يتــضمن تقــدمي مــشروع قــرار 

ــسة، أُفيــد بــأن مــسألة تعريــف األمســاء اخلاصــة بالــشعوب     وردا علــى ســ. ممكــن ؤال مــن الرئي
وأشــار خــبري مــن شــعبة األمســاء  . األصــلية ســوف تنــاقش يف االجتمــاع املقبــل للفريــق العامــل  
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 اهليلينيـة إىل مـؤمترين معنـيني باألمسـاء اخلاصـة بالـشعوب األصـلية، انعقـد               -اجلغرافية الرومانيـة    
  .قرر أن ينعقد اآلخر يف كنداأحدمها يف النرويج، ومن امل

  
  تقرير الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ  -زاي   

ــد يف      - ٨ ــائج اجتمــاع مــشترك انعق ــل نت ــالتقييم    ســيؤولُتمثِّ ــل املعــين ب ــق العام  بــني الفري
. ١٣والتنفيذ والفريق العامل املعين بالدعايـة والتمويـل، املوضـوع الرئيـسي لورقـة العمـل رقـم                   

لنتــائج علــى تقيــيم للــدورة الــسادسة والعــشرين لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين لت امواشـت 
وقُدِّمت نسخة باللغة الفرنسية من قاعـدة البيانـات املتعلقـة      ). ٩انظر الفقرة   (باألمساء اجلغرافية   

وأُعلــن أن . بــالقرارات الــصادرة عــن مــؤمترات األمــم املتحــدة املعنيــة بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة
  .غياي تشو هو املسؤول اجلديد عن الدعوة إىل اجتماعات الفريق العاملسن
  

: تقييم الدورة السادسة والعشرين لفريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة                   
  استعراض نتائج االستبيان

 على حتليـل نتـائج استقـصاء قُـدِّم إىل فريـق اخلـرباء               ١٤انصب تركيز ورقة العمل رقم        - ٩
وسـاد اتفـاق مفـاده أن تبـسيط االستقـصاء أفـضى إىل زيـادة يف                 . يف دورته السادسة والعشرين   

وكـان التقيـيم اإلمجـايل للـدورة إجيابيـا جـدا وُيفـضل معظـم اجمليـبني ولـيس                  . عدد اجمليـبني عليـه    
ــام    ــدهتا مخــسة أي ــدى      . مجــيعهم صــيغة م ــه بوصــفه منت ــل يف طبيعت ــق تتمث ــم أهــداف الفري وأه

وأُعـرب عـن األمـل يف أن        .  معلومات مستكملة عن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة         للمناقشة وتقدمي 
  .تساعد نتائج االستقصاء على ختطيط الدورات واملؤمترات يف املستقبل

  
تقريــر الفريــق العــامل املعــين باملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة      -حاء   

  ستخدام الدويلين لالرحملرري اخلرائط وغريهم من احملر
 اليت أُعلن فيها عن جمموعة جديدة مـن         ١٥قدم منسق الفريق العامل ورقة العمل رقم          - ١٠

املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة قدمتــها أوكرانيــا، وجمموعــة مــستكملة مــن 
ى أهنـا بـصدد     وأعلنـت عـدة بلـدان أخـر       . املبادئ التوجيهيـة مقدمـة مـن أملانيـا وبولنـدا وفنلنـدا            

إعداد أو حتديث املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافية، وُشـجِّعت مجيـع الـدول األعـضاء      
وأدرج اقتراحان جديـدان يتعلقـان بـالنموذج اإللكتـروين للمبـادئ            . األخرى على القيام بذلك   

املبادئ التوجيهيـة    إىل أن    )غوغل(وأشار املراقب من شركة     . التوجيهية ألمساء املواقع اجلغرافية   
ألمساء املواقع اجلغرافية ميكن أن تعترب أهم جزء مـن واليـة فريـق اخلـرباء فيمـا يتعلـق بـشركات                      

  .املعلومات اجلغرافية ورسم اخلرائط
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  فريق اخلرباء املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية  -طاء   
 ذلــك املعجــم املفهــرس  خلفيــة الفريــق العامــل، مبــا يف ١٧ناقــشت ورقــة العمــل رقــم    - ١١

، واالجتماعـات الـيت عقـدها الفريـق         ٢٠٠٧، وإضافته الصادرة يف عام      ٢٠٠٢الصادر يف عام    
ونوقـشت مـسألة اسـتحداث قاعـدة بيانـات          . مؤخرا وتعاونه مع اجمللس الـدويل لعلـوم األعـالم         

 مـن “ مفهـوم أوليـة   ”إلكترونية خاصة مبـصطلحات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة، وُعرضـت نـسخة               
ولـوحظ أن قاعـدة البيانـات هـذه، يف املرحلـة احلاليـة مـن تطويرهـا،                  . قاعدة البيانات املذكورة  

ــود      مل ــام يونيكـ ــة بنظـ ــشاكل املرتبطـ ــل املـ ــشكل كامـ ــد بـ ــاجل بعـ   “UTF-8 UNICODE”ُتعـ
)Unicode Transformation Formatting (   وردا . يف ما يتعلق بالكتابة بـاللغتني العربيـة والـصينية

ن خبري يف شعبة اللغة العربية، أشـري إىل أن خطـة العمـل هتـدف إىل إتاحـة قاعـدة                     على سؤال م  
  .البيانات جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

  
  تقرير الفريق العامل املعين بأمساء البلدان  -ياء   

، قــدم الــداعي إىل اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بأمســاء   ١٨يف ورقــة العمــل رقــم    - ١٢
دان تقريرا عن اجتماعات الفريق وعن عملية التحديث املـستخدمة يف وثيقـة أمسـاء البلـدان                  البل

واقتـضت الـضرورة    . اليت قُدِّمت يف مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة            
إجراء تغيريات طفيفة من أجل تـصويب األخطـاء وتقـدمي معلومـات مـستكملة، وإجـراء تغـيري                   

األمسـاء الـيت تـستخدمها الـسلطات        ” شكل الوثيقـة انطـوى علـى إزالـة الفـرع املعنـون               كبري يف 
قائمـة بأمسـاء البلـدان الـيت قدمتـها          ”واستعيض عن ذلك الفرع بورقة العمل املعنونة        . “الوطنية

  ).E/CONF.101/26/Rev.1(“ السلطات الوطنية وسلطات أخرى
البلـدان وإسـداء املـشورة بـشأن أمسـاء املـدن            كما شارك الفريق العامل يف تـوفري أمسـاء            - ١٣

  .من أجل استخدامها يف قاعدة بيانات فريق اخلرباء العاملية لألمساء اجلغرافية
  

  تقرير فرقة العمل املعنية بأفريقيا  -كاف   
وركــز التقريــر علــى . ، نيابــة عــن املنــسق٢٠قــدم التقريــر، بوصــفه ورقــة العمــل رقــم   - ١٤

د خطـة  واشـري إىل اعتمـا  . ذ انعقـاد الـدورة الـسابقة لفريـق اخلـرباء     االجتماعات اليت عقـدت منـ     
ــاع   ــابوروين، يف االجتم ــل غ ــاين    عم ــشرين الث ــسوانا يف ت ــد يف بوت ــذي عق ــوفمرب / ال ، ٢٠١١ن

أُشري إىل االستعراض الذي أُجري لتلك اخلطـة يف اجتمـاع الحـق ُعقـد يف جوهانـسربغ،                   كما
 تعهـد اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا ومفوضـية           ونوقش. ٢٠١٢أبريل  /جنوب أفريقيا، يف نيسان   

االحتاد األفريقي بزيادة مـشاركتهما يف التـرويج لفوائـد توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، كمـا نـوقش            
ــة        ــة يف جــداول أعمــال اجتماعــات اللجن ــإدراج موضــوع األمســاء اجلغرافي ــاق القاضــي ب االتف

  .االقتصادية ألفريقيا
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  ين بالنطقتقرير الفريق العامل املع  -الم   
شطة الفريـق يف  نـ قدم الداعي إىل اجتماعات الفريق العامـل املعـين بـالنطق تقريـرا عـن أ           - ١٥

وأوجز التقرير اهلدف الذي يصبو الفريق العامل إىل حتقيقـه واملتمثـل يف             . ٢١ورقة العمل رقم    
أيـضا  وقـدم   . التشجيع على إدراج أدلة للنطق وذلـك باسـتخدام الطـريقتني املكتوبـة والـسمعية              

  .موجز عن االجتماعات اليت ُعقدت منذ املؤمتر األخري
ــايب للنطــق يف معــاجم أمســاء املواقــع        - ١٦ ــل كت وشــجع الفريــق العامــل علــى اســتخدام دلي

وشــجع علــى . يــة الــسمعية الدوليــة هلــذا الغــرضداجلغرافيــة املطبوعــة وأوصــى باســتخدام األجب
  .اء املواقع اجلغرافية الشبكية والرقميةإدراج ملفات النطق السمعية الرقمية يف معاجم أمس

  
  تقارير موظفي االتصال  -ثالثا   
  الرابطة الدولية لرسم اخلرائط  -ألف   

، ٤أبلغ موظف االتـصال لـدى الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط، يف ورقـة العمـل رقـم                 - ١٧
وليني لرسـم اخلـرائط     عن مشاركة أعضاء فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة يف املـؤمترين الـد             

دراسـة  ، واللذين تضمنا دورتني كرسهما كل مـؤمتر ل        ٢٠١١ و   ٢٠٠٩اللذين ُعقدا يف عامي     
وألقت هيلني كريفوت، بوصفها رئيسة فريق اخلرباء، كلمـة رئيـسية يف            . اجلغرافيةاملواقع  أمساء  

مـؤمتر  يف ائط ، وُمنحت أيضا الزمالة الفخريـة يف الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلـر      ٢٠٠٩مؤمتر عام   
  .األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

  
اجلغرافيـة ضـمن االحتـاد      املواقـع   أمسـاء   دراسـة   فريق عامـل بـشأن      /إنشاء مفوضية   -باء   

  الرابطة الدولية لرسم اخلرائط/اجلغرايف الدويل
رابطـة الدوليـة لرسـم       عـن قيـام االحتـاد اجلغـرايف الـدويل وال           ٦أُبلغ يف ورقة العمل رقم        - ١٨

لتركيــز علــى معنيــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة تتــوىل ا اخلــرائط بإنــشاء مفوضــية مــشتركة 
 واعتـراف هـذه املفوضـية بـضرورة البقـاء           ،مسائل التوحيد لفائدة اجلغرافيني ورسـامي اخلـرائط       
  .على اتصال مع فريق اخلرباء ودعم اجلهود اليت يبذهلا

  
  نت املعنية باألمساء واألرقام املخصصةشركة اإلنتر  -جيم   

قدم موظف االتصال لدى شركة اإلنترنـت املعنيـة باألمسـاء واألرقـام املخصـصة ورقـة                   - ١٩
 الــيت بينــت علــى حنــو مــوجز املــساعدة الــيت قــدمها فريــق اخلــرباء إىل الــشركة      ٩العمــل رقــم 

صة للمواقــع الــشبكية مــن يتعلــق باســتخدام األمســاء اجلغرافيــة يف أمســاء النطاقــات املخصــ  فيمــا
وأُشري إىل أن البلدان نفـسها جيـب        . سيما باستخدام احلروف غري الالتينية     املستوى األول، وال  
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. اجلغرافيـة املواقـع  أمسـاء  بأن تكون قادرة على تقدمي ما يلزم من خربات لغوية وخربات متعلقة             
خلـرباء قـد ُدعـي إىل تقـدمي     للـشركة وأن فريـق ا  لتـوفري مبـادئ توجيهيـة    وذُكر أن التعاون جـارٍ    

  .املشورة يف بعض احلاالت احملددة
  

  األعالماجمللس الدويل لعلوم   -دال   
تــاريخ اجمللــس يف ورقــة اإلعــالم عــرض موظــف االتــصال لــدى اجمللــس الــدويل لعلــوم    - ٢٠

. دعوة مفتوحة جلميـع املهـتمني لالنـضمام إىل عـضويته          يف الوقت نفسه    ه   ووجّ ١١العمل رقم   
ــار إ ــا  وأشـ ــة أونومـ ــؤمتر ال  ) Onoma(ىل جملـ ــة وإىل املـ ــة املنتظمـ ــشرات اإلخباريـ ــع وإىل النـ رابـ

والعشرين الذي ُعقد مؤخرا يف برشلونة، إسبانيا، الذي ألقـت فيـه رئيـسة فريـق اخلـرباء كلمـة                    
  .٢٠١٤، يف عام اسكتلنداوذكر أن املؤمتر القادم سيعقد يف غالسكو، . رئيسية
ريــق العامــل املعــين باملــصطلحات التــابع للمجلــس الــدويل   ونوقــشت أيــضا أنــشطة الف   - ٢١

التـابع  أمساء املواقع اجلغرافيـة     تعاونه مع الفريق العامل املعين مبصطلحات       مدى  ، و األعالملعلوم  
  .لفريق اخلرباء

  
ــا       -هاء    ــة بأنتاركتيكـ ــالبحوث اخلاصـ ــة بـ ــة املعنيـ ــة العلميـ ــرايف  -اللجنـ ــم اجلغـ  املعجـ

  ألنتاركتيكا
ــدمت و  - ٢٢ ــم  قُ ــة العمــل رق ــة     ١٦رق ــة املعني ــة العلمي ــدى اللجن ــصال ل  باســم موظــف االت

االستـشاري يف  ذات املركـز  وذُكر يف التقرير أن عدد األطراف    . بالبحوث اخلاصة بأنتاركتيكا  
ــا٣٨معاهــدة أنتاركتيكــا قــد بلــغ اآلن   واملعجــم اجلغــرايف ألنتاركتيكــا، الــذي تــصدره   .  طرف

أستراليا وإيطاليا، ُيعترب أكمل قائمة حمّدثـة ألمسـاء األمـاكن      ضم  تاللجنة العلمية بإدارة مشتركة     
ــة املوجــودة يف أنتاركتيكــا وُعرضــت أيــضا املــسائل املتعلقــة بأمســاء   . ، القــارة املتجمــدة اجلنوبي

  .اجلغرافية املرتبطة بتجميع هذا املعجماملواقع 
  

  معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ  -واو   
رافيا والتـاريخ ورقـة العمـل       ف االتصال لدى معهد البلدان األمريكية للجغ      عرض موظ   - ٢٣

وركز التقرير على الدورات التدريبية الثالث اليت ُعقدت منذ املؤمتر السابق، وذلـك             . ١٩رقم  
. ٢٠١٢، وهنـدوراس يف عـام       ٢٠٠٩، وإسـبانيا يف عـام       ٢٠٠٨يف كل من إكـوادور يف عـام         

ريبية األوىل الـيت    الدورة التد كانت   ٢٠٠٩وأُشري إىل أن الدورة اليت عقدت يف إسبانيا يف عام           
  .ُتجرى خارج البلدان األعضاء يف املعهد
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وأُشري إىل إعداد نسخة من الدورة التدريبية على شـبكة اإلنترنـت يتوقـع إصـدارها يف                   - ٢٤
وأُشـري أيـضا إىل إعـداد نظـام متكامـل           . ، بوصفها مـشروعا رئيـسيا للمعهـد       ٢٠١٢أواخر عام   

  . الالتينية بوصفه هدفا حمتمال يف املستقبللبيانات األمساء اجلغرافية جلماعة أمريكا
  

املــــسائل التنظيميــــة املتعلقــــة مبــــؤمتر األمــــم املتحــــدة العاشــــر املعــــين بتوحيــــد    -رابعا   
  اجلغرافية األمساء

ــتني مهــا جــدول األعمــال املؤقــت     ة الرئيــستعرضــ  - ٢٥ ــدورة ورق  علــى املــشاركني يف ال
)E/CONF.101/1(  ــال ــيم األعمـ ــكر). E/CONF.101/INF/3(، ومـــشروع تنظـ  ة الرئيـــستوشـ

  .الوثائق ذات الصلةإعداد لمؤمتر ولتحضري الاألمانة على العمل الذي أدته يف 
 أنـه علـى غـرار املـؤمتر الـسابق، سُيقـّسم العمـل بـني اجللـسات العامـة                     ة الرئيس توأفاد  - ٢٦

 الـيت  عـددا مـن العـروض اخلاصـة    وقـد تـضّمن   وُعـرض برنـامج العمـل       . واللجان التقنيـة األربـع    
  .سُتقدم أيضا خالل املؤمتر

واعُتــرب جــدول األعمــال املؤقــت ومــشروع تنظــيم األعمــال مناســبني دون إدخــال           - ٢٧
  .تغيري عليهما أي
القـرارات املتخـذة يف مـؤمترات األمـم        ” أيضا ورقتني أخريني بعنوان      ة الرئيس توعرض  - ٢٨

قرارات مـن مـؤمتر األمـم    ”، و )GEGN/27/8 (“املتحدة التسعة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية     
  ).GEGN/27/9 (“، نيويورك٢٠٠٧املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، 

  
ألمــــم املتحــــدة املعــــين  ااســــتعراض النظــــام األساســــي لفريــــق خــــرباء    -خامسا  

  اجلغرافية باألمساء
خلي لفريــق اخلــرباء النظــام األساســي والنظــام الــدا” الوثيقــة املعنونــة ة الرئيــستعرضــ  - ٢٩

 إىل التغيريات الـيت جيـري تنفيـذها بالفعـل،           ت، وأشار )GEGN/27/3 (“املعين باألمساء اجلغرافية  
مثل تقسيم شـعبة جنـوب شـرق آسـيا وجنـوب غـرب احملـيط اهلـادئ إىل شـعبة جنـوب شـرق                         

ومل ُتنــاقش مــواد . آسـيا وشــعبة جنــوب غـرب احملــيط اهلــادئ، وتغـيريات أخــرى حمتملــة قادمـة    
  . يف االجتماعد تعليقات أخرى من املشاركنيبخرى، ومل ُتأ
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  انتخاب أعضاء املكتب  -سادسا  
شـعبة بلـدان الـشمال، وشـعبة البلـدان الناطقـة            البيان الذي أدىل بـه ممثـل كـل مـن            بعد    - ٣٠

باهلولندية واألملانية، علـى التـوايل، اتفـق فريـق اخلـرباء باإلمجـاع علـى انتخـاب األعـضاء التاليـة                      
  :٢٠١٧-٢٠١٢مساؤهم لشغل مناصب مكتب فريق اخلرباء للفترة أ

  :الرئيس    
  )أستراليا(بيل واط   

  :نائبا الرئيس    
  ) هولندا(فريجان أورميلينغ    

  )تونس(نعيمة فرحية   
  :املقرران    

  )الدامنرك(بيدير غاملتوفت    
  )الواليات املتحدة األمريكية(ترينت باملري   

عــن امتنانــه علــى منحــه الثقــة لتوجيــه أنــشطة فريــق املنتخــب  وأعــرب الــرئيس اجلديــد  - ٣١
  .اخلرباء وتعهد ببذل قصارى جهده لدفع عمل اخلرباء إىل األمام

  
التخطــيط لتنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة العاشــر املعــين بتوحيــد     -سابعا   

  األمساء اجلغرافية
  .عمالتعليقات يف إطار هذا البند من جدول األبدأ أي مل ت  - ٣٢
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين  -ثامنا   
مـع تغـيري اسـم     ) GEGN/27/11(أُقّر جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنـة والعـشرين            - ٣٣

تسجيل واستخدام األمساء اجلغرافية للمجموعات اللغويـة للـشعوب         بتعزيز  الفريق العامل املعين    
اإلقليميـــة إىل الفريـــق العامـــل املعـــين باألمســـاء اجلغرافيـــة      األصـــلية واألقليـــات واجملموعـــات   

  .تراثا ثقافيا بوصفها
  

  مسائل أخرى  -تاسعا   
تضمنت مقترحـا بتقـسيم شـعبة جنـوب شـرق آسـيا             وقد   ٢ُعرضت ورقة العمل رقم       - ٣٤

. وجنوب غرب احمليط اهلادئ إىل شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب احملـيط اهلـادئ               
  . خالل هذه الدورة١ق اخلرباء يف ورقة العمل رقم ومل ينظر فري
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تــسجيل واســتخدام األمســاء   بتعزيــز اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين    قــدم مــنظم  و  - ٣٥
ــة للــشعوب األصــلية واألقليــات واجملموعــات اإلقليميــة     اقتراحــا اجلغرافيــة للمجموعــات اللغوي

عـين باألمسـاء اجلغرافيـة بوصـفها تراثـا          تغيري اسم الفريق العامل ليصبح الفريـق العامـل امل         يقضي ب 
  :خبطة العمل التاليةبتكليفه ثقافيا، و
 وتـشجيع الـدول     ،التشديد على العالقة بني األمساء اجلغرافيـة والتـراث الثقـايف            )أ(  

األعــضاء علــى توســيع قواعــد البيانــات اخلاصــة باألمســاء اجلغرافيــة واملعــاجم اجلغرافيــة لتــشمل   
  : الثقايف، مثلمعلومات تتعلق بالتراث

  املصدر اللغوي؛  ‘١’  
  استخدام التهجئة املناسبة؛  ‘٢’  
  التغيريات اليت طرأت عرب التاريخ؛  ‘٣’  
  النطق؛  ‘٤’  
  االشتقاق؛/املعىن  ‘٥’  
  الصلة بالقصص التارخيية املتناقلة بالرواية؛  ‘٦’  
األمســــاء اجلغرافيــــة للمجموعــــات اللغويــــة للــــشعوب األصــــلية واألقليــــات     ‘٧’  

  موعات اإلقليمية؛واجمل
  نطاقات السمات التقليدية واجلوانب الزمنية؛  ‘٨’  
ــصادرة يف إطــار        )ب(   ــوجزة ال ــارير امل ــة للتق ــصيغة احلالي ــشاريع توســيع نطــاق ال م

ــشروع        ــشمل أي م ــة لت ــات واجملموعــات اإلقليمي ــشعوب األصــلية واألقلي ــة لل األمســاء اجلغرافي
  ث الثقايف واألمساء اجلغرافية؛يهدف إىل تعزيز أو تأكيد العالقة بني الترا

جتميع جمموعة من الوثائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملـشاريع الثقافيـة، مبـا يف                )ج(  
  ؛، على حد سواءذلك املنهجيات امليدانية جلمع األمساء اجلغرافية والبيانات الثقافية املرتبطة هبا

ــة واهل     )د(   ــق اخلــرباء واألفرق ــشروع يف حــوار بــني فري ــة  ال ــة الوطني ــات األكادميي يئ
والدولية األخرى املشاركة يف أنشطة االعتراف بالعالقة بني األمسـاء اجلغرافيـة والتـراث الثقـايف               

  .لدعم العمل يف سبيل توحيد األمساء اجلغرافية
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  االستنتاجات والتوصيات والقرارات  -عاشرا   
ملتحدة املعين باألمسـاء اجلغرافيـة،   أجنزت الدورة السابعة والعشرون لفريق خرباء األمم ا         - ٣٦

اليت ُعقدت يف اليوم السابق ويف اليوم التايل ملؤمتر األمم املتحـدة العاشـر املعـين بتوحيـد األمسـاء                  
  :اجلغرافية، األهداف التالية

عــرض التقــارير الــيت قدمتــها األفرقــة العاملــة العــشرة واملنــسق املعــين باملبــادئ     )أ(  
مساء اجلغرافية حملرري اخلرائط وغريهـم مـن احملـررين لالسـتخدام الـدويل،              التوجيهية املتعلقة باأل  

  وفرقة العمل املعنية بأفريقيا، اليت ترمي إىل متابعة قرارات املؤمتر التاسع؛
مناقشة املسائل التنظيمية للمؤمتر العاشر، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة باللجـان               )ب(  

  يدة للنظر يف التقارير القطرية وتقارير الشَعب؛التقنية املطلوبة، واملقترحات اجلد
تقدمي تقارير موظفي االتصال التابعني لفريق اخلـرباء لـدى املنظمـات الدوليـة،          )ج(  

  وتأكيد تعيني أو إعادة تعيني املوظفني للسنوات اخلمس املقبلة؛
انتخاب رئيس فريـق اخلـرباء وأعـضاء املكتـب اآلخـرين لتوجيـه عمـل الفريـق                    )د(  

   املؤمتر احلادي عشر؛حىت
ــرارات      )هـ(   ــام بقـ ــرى لالهتمـ ــات األخـ ــة والعمليـ ــة العاملـ ــشطة األفرقـ ــيط أنـ ختطـ
  العاشر؛ املؤمتر

اللغوية واألفرقـة العاملـة التابعـة لفريـق اخلـرباء           /عب اجلغرافية عرض تقارير الشُّ    )و(  
  اليت اجتمعت أثناء املؤمتر العاشر يف نيويورك؛

الثامنـة والعـشرين لفريـق اخلـرباء يف النـصف األول مـن              التوصية بعقـد الـدورة        )ز(  
  . يف بلد آسيوي٢٠١٤عام 
وترد االستنتاجات والتوصيات اخلاصـة مبحتـوى توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف قـرارات                  - ٣٧

  ).E/CONF.101/144(وتقرير مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
اء إنــشاء شــعبتني جديــدتني مهــا شــعبة جنــوب شــرق آســيا وشــعبة    وقــرر فريــق اخلــرب   - ٣٨

وتبعـا لـذلك، أُلغيـت شـعبة جنـوب شـرق آسـيا وجنـوب غـرب               . جنوب غرب احملـيط اهلـادئ     
ــل مــشروع املعجــم اإلقليمــي واخلريطــة       . احملــيط اهلــادئ  وأُشــري إىل أن املــشاريع القائمــة، مث

  .لشعبتنياإلقليمية، ستبقى فاعلة بوصفها مشاريع مشتركة بني ا
ويف إطار متصل، قرر فريق اخلرباء تعـديل نظامـه األساسـي ونظامـه الـداخلي ليعكـسا                    - ٣٩

  .به ومركزهاَعالتغيري الذي طرأ على عدد ُش
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  تنظيم الدورة -حادي عشر 
  مقدمة  -ألف   

ــاعي     - ٤٠ ــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــرباء  ٢٠١١/٢٥١عمـــال بقـ ــق خـ ــد فريـ ، عقـ
يوليـه  / متـوز  ٣٠باألمساء اجلغرافية دورته السابعة والعشرين يف نيويـورك يف          املتحدة املعين    ألمما

  .٢٠١٢أغسطس / آب١٠و 
  

  احلضور  - باء  
ــدورة    - ٤١ ــضر الـ ــشُ  ٢٧٩حـ ــون الـ ــشاركا ميثلـ ــة مـ ــرباء   /عب اجلغرافيـ ــق اخلـ ــة لفريـ اللغويـ

  .GEGN/27/4وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة ). املرفق األول انظر(
  

  مكتب الدورةأعضاء   -جيم   
 ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٣٠كان مكتب الدورة يف اجللستني األوىل والثانيـة املعقـودتني يف       - ٤٢

  :مكونا من األعضاء التالية أمساؤهم
  :الرئيسة    

  )كندا(هيلني كريفوت   
  :نائبا الرئيسة    

  )اجلزائر(براهيم عطوي إ  
  )هولندا(فريجان أورملينغ   

  :املقرران    
  )الياأستر(ويليام واط   
  ) الواليات املتحدة األمريكية(ليو ديلون   

  املعين باألمساء اجلغرافية ألمم املتحدةاأمانة فريق خرباء     
  واالجتماعية ستيفان شفاينفست، رئيس شعبة اإلحصاءات، إدارة الشؤون االقتصادية  
حـــــصاءات، إدارة الـــــشؤون  ســـــابني فارشـــــبورغر، خـــــبرية إحـــــصائية، شـــــعبة اإل      

  الجتماعيةوا االقتصادية
  

  :األمني    
ســريغي شرينيافــسكي، رئــيس فــرع شــؤون نــزع الــسالح والــسالم، إدارة شــؤون           

  واملؤمترات اجلمعية العامة
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  :نائبة األمني    
جولييت أوكابياال، موظفة شؤون سياسية، فرع شؤون نزع الـسالح والـسالم، إدارة               

  شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات
  

ــان أعــــضاء مكتــــب الــــد   - ٤٣ ــودة يف   وكــ ــة املعقــ ــوا يف اجللــــسة الثالثــ ورة الــــذين انتخبــ
  : هم٢٠١٠أغسطس /آب ١٠

  :الرئيس    
  )أستراليا(بيل واط   

  :نائبا الرئيس    
  )هولندا(فريجان أورميلينغ   
  )تونس(نعيمة فرحية   

  :املقرران    
  )الدامنرك(بيدير غاملتوفت   
  )الواليات املتحدة األمريكية(ترينت باملري   

  :عب انظرأمساء رؤساء الشُّلالطالع على 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/divisions.html.  

  :مساؤهمأمن األعضاء التالية وكانت رئاسة األفرقة العاملة مشكلة 
  فرقة العمل املعنية بأفريقيا

  :إىل االجتماعالداعي     
  براهيم عطوىإ  

  اجلغرافيةاملواقع أمساء دراسة ال الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جم
  :إىل االجتماعالداعي     

  فريجان أورميلينغ  
  اجلغرافيةأمساء املواقع اجلغرافية ومعاجم املواقع الفريق العامل املعين مبلفات بيانات أمساء 

  : إىل االجتماعداعيال    
   جيورجيو زاتشيدو-بيري   

  جلغرافيةااملواقع الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء 
  : إىل االجتماعالداعي    

  ستافان نيستروم  
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  الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية 
  :إىل االجتماعالداعي     

  بيتر بال  
  الفريق العامل املعين بأمساء البلدان

  :إىل االجتماعالداعي     
  ليو ديلون  

  الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل
  :االجتماعإىل الداعي     

  دافيد مونرو  
  الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ

  :إىل االجتماعالداعي     
   سوك يل-كي   

  سميات األجنبيةتبالالفريق العامل املعين 
  :إىل االجتماعالداعي     

  بيتر جوردان  
  الفريق العامل املعين بالنطق 

  :إىل االجتماعالداعي     
  دونال ماك غيوال إيزبايك  

تسجيل واستخدام األمساء اجلغرافية للمجموعات اللغويـة للـشعوب         تعزيز  ق العامل املعين ب   الفري
  األصلية واألقليات واجملموعات اإلقليمية

  :إىل االجتماعالداعي     
  ويليام واط  

  
  افتتاح الدورة  -دال   

نائـب  ،  )هولنـدا (، افتتح فريجان أورميلينـغ      )كندا(بالنيابة عن الرئيسة هيلني كريفوت        - ٤٤
وعقــد الفريــق . ٢٠١٢يوليــه / متــوز٣٠الرئيــسة، الــدورة الــسابعة والعــشرين لفريــق اخلــرباء يف 

  .ثالث جلسات خالل الدورة
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ــصادية          - ٤٥ ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــعبة اإلحــصاءات التابع ــدير ش ــشيونغ، م ــول ت ــى ب وألق
يف اآلونــة األخــرية   فريــق اخلــرباءهــاواالجتماعيــة بيانــا افتتاحيــا خلّــص فيــه اإلجنــازات الــيت حقق

  .ضطلع هباا اليت واألنشطة البارزة
كلمته االفتتاحية، وخلّص فيها املهـام الرئيـسية        ى فريحان اورميلينغ، رئيس اجللسة      وألق  - ٤٦

  .املقبلة، مبا يف ذلك االستفادة املثلى من التقنيات احلالية لتعزيز عمل الفريق
  

  إقرار جدول األعمال  -هاء   
يوليه جـدول أعمالـه     / متوز ٣٠ا فريق اخلرباء يف جلسته األوىل املعقودة يف         واعتمد أيض   - ٤٧

  :دون أن جيري عليه أي تغيري، ويتضمن اجلدول البنود التالية) GEGN/27/1(املؤقت 
  .افتتاح الدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال  - ٢  
  .تقرير األفرقة العاملة  - ٣  
  .تقارير موظفي االتصال  - ٤  
ــسائ  - ٥   ــد      املـ ــين بتوحيـ ــر املعـ ــدة العاشـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مبـ ــة املتعلقـ ل التنظيميـ

  .اجلغرافية األمساء
  .املعين باألمساء اجلغرافية ألمم املتحدةااستعراض النظام األساسي لفريق خرباء   - ٦  
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٧  
  . التخطيط لتنفيذ توصيات املؤمتر العاشر  - ٨  
  . حتياجات املستقبليةاألفرقة العاملة لال  - ٩  
  . جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين لفريق اخلرباء  - ١٠  
  .مسائل أخرى  - ١١  

  ).GEGN/27/10(ويف نفس اجللسة، اعتمد فريق اخلرباء وثيقة تنظيم أعماله   - ٤٨
  

  اعتماد التقرير    - واو  
 بــأن ُيِعــدَّ ٢٠١٢أغــسطس / آب١٠ ن فريــق اخلــرباء يف جلــسته الثالثــة املعقــودة يف ِذأُ  - ٤٩

املعين باألمسـاء اجلغرافيـة، تقريـرا       األمم املتحدة   مقرراه، بالتشاور مع مكتب وأمانة فريق خرباء        
  .عن أنشطة الدورة السابعة والعشرين، لتقدميه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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رين، واملـسؤولني عـن     َر الرئيسة، واملقـ   اوأعرب املشاركون عن شكرهم للرئيسة، ونائب       - ٥٠
الــدعوة إىل اجتماعــات أفرقــة العمــل ومقرريهــا وأماناهتــا، ومــوظفي خــدمات املــؤمترات علــى   

وأعربوا بوجه خاص عن الشكر للسيدة كريفـوت الـيت تقاعـدت            . مسامهتهم يف أعمال الدورة   
دة ألمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة بعــد أن عملــت ملــ امــن منــصب رئاســة فريــق خــرباء 

  . سنوات بصفة رئيسة١٠سنوات بصفة نائبة للرئيس و  ١٠
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  املرفق األول
  عب املشاركةقائمة بأمساء الشُّ    

  شعبة أفريقيا الوسطى
  شعبة أفريقيا الشرقية
  شعبة أفريقيا اجلنوبية
  شعبة أفريقيا الغربية

  الشعبة العربية
  )باستثناء الصني(شعبة آسيا الشرقية 

  نوب غرب احمليط اهلادئشعبة جنوب شرق آسيا وج
  )باستثناء البلدان العربية(شعبة جنوب غرب آسيا 

  شعبة البلطيق
  الشعبة السلتية
  شعبة الصني

  شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية
  شعبة شرق أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا

  شعبة أوروبا الشرقية، ومشال آسيا ووسطها
  )باستثناء البلدان العربية(سط شعبة شرق البحر األبيض املتو
  شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية

  شعبة اهلند
  شعبة أمريكا الالتينية
  شعبة بلدان الشمال

  شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية
   اهليلينية-الشعبة الرومانية 

  شعبة اململكة املتحدة
  الواليات املتحدة/شعبة كندا
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  املرفق الثاين
  قائمة الوثائق    

  
  البلد/العنوان  رمزال

ــد ــم بنـــــــ رقـــــــ
 األعمال جدول

GEGN/27/1  جدول األعمال املؤقت    
GEGN/27/2 مل تصدر    
GEGN/27/3     ــام الـــداخلي لفريـــق خـــرباء ــام األساســـي والنظـ املعـــين األمـــم املتحـــدة النظـ

  اجلغرافية باألمساء
  

GEGN/27/4  قائمة املشاركني    
GEGN/27/5  قائمة الوثائق    
GEGN/27/6  تصدرمل     
GEGN/27/7   اجلغرافيةاملواقع معلومات االتصال بالسلطات الوطنية املعنية بأمساء    
GEGN/27/8                   القرارات املتخذة يف مـؤمترات األمـم املتحـدة التـسعة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء

ــة ، ١٩٨٧، و ١٩٨٢، و ١٩٧٧، و ١٩٧٢، و ١٩٦٧: اجلغرافيـــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٧، و ٢٠٠٢، و ١٩٩٨، و ١٩٩٢ و

  

GEGN/27/9    ،قــرارات مــن مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة
  ، نيويورك٢٠٠٧

  

GEGN/27/10  مشروع تنظيم األعمال    
GEGN/27/11  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين    

W.P.1 Proposition  ١١  لغوية جديدة لشمال أفريقيا - مقترح بإنشاء شعبة جغرافية  
W.P.2              مقترح بتقسيم شعبة جنـوب شـرق آسـيا وجنـوب غـرب احملـيط اهلـادئ إىل

  شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب احمليط اهلادئ
١١  

W.P.3   ٣  العامل املعين بالدعاية والتمويلتقرير الفريق  
W.P.4       ــرة ــرائط للفتـ ــم اخلـ ــة لرسـ ــة الدوليـ ــدى الرابطـ ــصال لـ ــر موظـــف االتـ   تقريـ

٢٠١٢-٢٠٠٧  
٤  

W.P.5   اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بالــدورات التدريبيــة يف  الــداعي إىل تقريــر
  ٢٠١٢ - ٢٠٠٧اجلغرافية للفترة املواقع أمساء دراسة جمال 

٣  

W.P.6   اجلغرافية ضمن االحتـاد    املواقع  أمساء  دراسة  فريق عامل بشأن    /إنشاء مفوضية
  الرابطة الدولية لرسم اخلرائط/اجلغرايف الدويل

٤  

W.P.7   ٣  بالتسميات األجنبيةتقرير الفريق العامل املعين  
W.P.8  ٣  تقرير الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية  
W.P.9   ٤  “شركة اإلنترنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة”االتصاالت مع  

W.P.10                افيـة ومعـاجم    اجلغراملواقـع   تقرير الفريـق العامـل املعـين مبلفـات بيانـات أمسـاء
  ٢٠١٢-٢٠١١غرافية للفترة اجلأمساء املواقع

٣  

W.P.11         للفتـــرةاألعـــالم تقريـــر موظـــف االتـــصال لـــدى اللجنـــة الدوليـــة لعلـــوم  
٢٠١٢-٢٠٠٧  

٤  
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  البلد/العنوان  رمزال
ــد ــم بنـــــــ رقـــــــ

 األعمال جدول

W.P.12     ــين ب ــل املع ــق العام ــر الفري ــز تقري ــة    تعزي ــتخدام األمســاء اجلغرافي ــسجيل واس ت
  موعات اإلقليميةللمجموعات اللغوية للشعوب األصلية واألقليات واجمل

٣  

W.P.13  ٣  تقرير الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ  
W.P.14          املعـين باألمسـاء   األمـم املتحـدة   تقييم الدورة السادسة والعشرين لفريق خـرباء

  استعراض نتائج استبيان االستقصاء: اجلغرافية
٣  

W.P.15       يـة حملـرري اخلـرائط وغريهـم     اجلغرافاملواقـع  املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأمسـاء
   تقرير املنسق،من احملررين لالستخدام الدويل

  )هـ (٨

W.P.16       ــا ــالبحوث اخلاصــة بأنتاركتيك ــة ب ــة املعني ــة العلمي ــرايف  -اللجن  املعجــم اجلغ
  ألنتاركتيكا

٤  

W.P.17   ٣  اجلغرافيةاملواقع تقرير الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء  
W.P.18   ٣  العامل املعين بأمساء البلدانتقرير الفريق  
W.P.19  ٤  تقرير موظف االتصال لدى معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ  
W.P.20  ٣  تقرير فرقة العمل املعنية بأفريقيا  
W.P.21  ٣  تقرير الفريق العامل املعين بالنطق  

  
 


