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  فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
  الدورة الثامنة والعشرون

        ٢٠١٤مايو / أيار٢ - أبريل/ نيسان٢٨
  مشروع تقرير    

  
  )الدامنرك (غاملتوفتبيدير   :رران ـــاملق    
  )الواليات املتحدة األمريكية (باملرترينت       

  
  تنظيم الدورة    

  هتاافتتاح الدورة ومد  -ألف   
، عقـد فريـق خـرباء األمـم         ٢٠١٣/٢٥٧عمال مبقرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           - ١

ــة والعــشرين يف     ــه الثامن ــة دورت ــرة   املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافي ــر األمــم املتحــدة يف الفت  مق
  .جلسات[ ] وعقد فريق اخلرباء . ٢٠١٤مايو / أيار٢أبريل إىل / نيسان٢٨ من
  

  احلضور  - باء  
اللغويــــة لفريــــق اخلــــرباء /فيــــةمــــشاركا ميثلــــون الــــشعب اجلغرا[ ] ر الــــدورة حــــض  - ٢
  .GEGN/28/4وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة ). املرفق انظر(
  

  أعضاء مكتب الدورة  -جيم   
  :ورة من األعضاء التالية أمساؤهمتألف مكتب الد  - ٣

  :الرئيس
  )أستراليا(بيل وات   
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  :نائبا الرئيس
  )هولندا(غ أورميلينفريجان   
  )تونس(نعيمة فرحية   
  :املقرران
  )الدامنرك(بيدير غاملتوفت   
  )الواليات املتحدة األمريكية(ر ترينت بامل  
ــاء     ــى أمســـــــــ ــالع علـــــــــ ــاء ولالطـــــــــ ــع رؤســـــــــ ــر املوقـــــــــ ــشُّعب انظـــــــــ : الـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html .      وكانت مكاتب األفرقـة العاملـة
  : كما يليمكونة

  الفريق العامل املعين بأفريقيا
  :الداعي إىل االجتماع

  يإبراهيم عطو  
  الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراسة األمساء الطبغرافية

  :الداعي إىل االجتماع
  فريجان أورميلينغ  

  ريق العامل املعين مبلفات بيانات ومعاجم األمساء الطبغرافيةالف
  :ي إىل االجتماعالداع

   جيورجيو زاتشيدو-بيري   
  الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية

  :الداعي إىل االجتماع
  ستافان نيستروم  

  الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية 
  : االجتماعالداعي إىل
  بيتر بال  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html�
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  الفريق العامل املعين بأمساء البلدان
  :الداعي إىل االجتماع

  ليو ديلون  
  الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل

  :الداعي إىل االجتماع
  بيدير غاملتوفت  

  الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ
  :الداعي إىل االجتماع

  سونغجاي تشو  
  عين بالتسميات األجنبيةالفريق العامل امل

  :الداعي إىل االجتماع
  بيتر جوردان  

  الفريق العامل املعين بالنطق
  :الداعي إىل االجتماع

  )يؤكد الحقا(  
  الفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا

  :الداعيان إىل االجتماع
  آنيت تورنسيو  
  ليف نيلسون  

  
  يةالكلمات االفتتاح  -دال   

، )أسـتراليا (، باسـم الـرئيس بيـل وات         )هولنـدا (افتتح نائـب الـرئيس فريجـان أورميلينـغ            - ٤
  .٢٠١٤أبريل / نيسان٢٨ملعقودة يف الدورة الثامنة والعشرين لفريق اخلرباء يف جلستها األوىل ا
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ثلـى  ة، مبـا فيهـا االسـتفادة امل       وأوجز الرئيس يف كلمتـه االفتتاحيـة املهـام الرئيـسية املقبلـ              - ٥
  .التقنيات احلالية لتعزيز عمل الفريق من
وألقى ستيفان شفاينفست، املـدير بالنيابـة لـشعبة اإلحـصاءات التابعـة إلدارة الـشؤون                  - ٦

االقتصادية واالجتماعية، بيانا افتتاحيا أوجز فيه اإلجنازات اليت حققهـا فريـق اخلـرباء يف اآلونـة                 
  .األنشطة البارزة اليت اضطلع هبااألخرية و

  
  إقرار جدول األعمال  - هاء  

أبريـل جـدول أعمالـه    / نيـسان ٢٨أقر فريق اخلرباء أيضا يف جلـسته األوىل املعقـودة يف             - ٧
  :املعدلة شفويا على النحو التايلبصيغته ) GEGN/28/1(املؤقت 
  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقت  - ١  
  .تقرير الرئيس  - ٢  
  .رباءتقرير أمانة فريق اخل  - ٣  
  .تقارير الشُّعب  - ٤  
  .تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية  - ٥  
  .األنشطة املتعلقة بفرقة العمل املعنية بأفريقيا  - ٦  
  .نفيذ القرارات واألنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذت  - ٧  
 التدريبيــة يف جمــال دراســة األنــشطة املتعلقــة بــالفريق العامــل املعــين بالــدورات   - ٨  

  .أمساء املواقع الطبغرافية
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبلفات بيانات ومعاجم األمساء الطبغرافية  - ٩  
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية  - ١٠  
  .عين بنظم الكتابة باحلروف الالتينيةاألنشطة املتعلقة بالفريق العامل امل  - ١١  
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بأمساء البلدان  - ١٢  
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل  - ١٣  
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية  - ١٤  
  . العامل املعين بالنطقاألنشطة املتعلقة بالفريق  - ١٥  
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  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا  - ١٦  
غرافيــة حملــرري اخلــرائط وغريهــم املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجل  - ١٧  

  .احملررين لالستخدام الدويل من
  .قع اجلغرافيةقضايا أخرى تتعلق بأمساء املوا  - ١٨  
  .اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية  - ١٩  
الــدورة التاســعة والعــشرين لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين   انعقــاد موعــد   - ٢٠  

  .باألمساء اجلغرافية ومكان انعقادها وجدول أعماهلا املؤقت
  .اعتماد التقرير  - ٢١  

ــسة األوىل املعقــودة يف  ويف اجل  - ٨ ــسان٢٨ل ــضا تنظــيم    / ني ــق اخلــرباء أي ــل اعتمــد فري أبري
  ).GEGN/28/12(أعماله 

  
  اعتماد التقرير  - واو  

 مـشروع التقريـر     ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٢املعقـودة يف    [ ] اعتمد فريق اخلـرباء يف جلـسته          - ٩
ــشرين    ــة والعـ ــه الثامنـ ــال دورتـ ــن أعمـ ــه إىل اجمل)--.GEGN/28/L(عـ ــاعي  ، لتقدميـ لـــس االجتمـ

  .التشاور مع أعضاء مكتبه وأمانتهواالقتصادي، وأذن ملقرريه بوضع الصيغة النهائية للتقرير ب
  

  الوثائق - زاي  
اء يف دورتـه الثامنـة والعـشرين        ميكن االطالع على الوثـائق املعروضـة علـى فريـق اخلـرب              - ١٠
وان املوقـــــــع الـــــــشبكي لـــــــشعبة اإلحـــــــصاءات يف األمـــــــم املتحـــــــدة علـــــــى العنـــــــ        يف

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession28.html.  
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  املرفق
  قائمة بأمساء الشُّعب املشاركة    

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

  الشعبة العربية
  )باستثناء الصني(شعبة آسيا الشرقية 
  ق آسياشعبة جنوب شر

  )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
  )بلدان العربيةباستثناء ال(شعبة شرق البحر األبيض املتوسط 

  شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية
  شعبة أمريكا الالتينية
  شعبة بلدان الشمال

  ئشعبة جنوب غرب احمليط اهلاد
  شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية

   اهليلينية-الشعبة الرومانية 
  شعبة اململكة املتحدة

  شعبة الواليات املتحدة وكندا


	فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية
	الدورة الثامنة والعشرون
	٢٨ نيسان/أبريل - 2 أيار/مايو ٢٠١٤
	مشروع تقرير
	المقـــرران:   بيدير غاملتوفت (الدانمرك)
	ترينت بالمر (الولايات المتحدة الأمريكية)

	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	١ - عملا بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/257، عقد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية دورته الثامنة والعشرين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2014. وعقد فريق الخبراء [ ] جلسات.
	باء - الحضور
	٢ - حضر الدورة [ ] مشاركا يمثلون الشعب الجغرافية/اللغوية لفريق الخبراء (انظر المرفق). وترد قائمة المشاركين في الوثيقة GEGN/28/4.
	جيم - أعضاء مكتب الدورة
	٣ - تألف مكتب الدورة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
	الرئيس:
	بيل وات (أستراليا)
	نائبا الرئيس:
	فيرجان أورميلينغ (هولندا)
	نعيمة فريحة (تونس)
	المقرران:
	بيدير غاملتوفت (الدانمرك)
	ترينت بالمر (الولايات المتحدة الأمريكية)
	وللاطلاع على أسماء رؤساء الشُّعب انظر الموقع: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html. وكانت مكاتب الأفرقة العاملة مكونة كما يلي:
	الفريق العامل المعني بأفريقيا
	الداعي إلى الاجتماع:
	إبراهيم عطوي
	الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة الأسماء الطبغرافية
	الداعي إلى الاجتماع:
	فيرجان أورميلينغ
	الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم الأسماء الطبغرافية
	الداعي إلى الاجتماع:
	بيير - جيورجيو زاتشيدو
	الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية
	الداعي إلى الاجتماع:
	ستافان نيستروم
	الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية 
	الداعي إلى الاجتماع:
	بيتر بال
	الفريق العامل المعني بأسماء البلدان
	الداعي إلى الاجتماع:
	ليو ديلون
	الفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل
	الداعي إلى الاجتماع:
	بيدير غاملتوفت
	الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيذ
	الداعي إلى الاجتماع:
	سونغجاي تشو
	الفريق العامل المعني بالتسميات الأجنبية
	الداعي إلى الاجتماع:
	بيتر جوردان
	الفريق العامل المعني بالنطق
	الداعي إلى الاجتماع:
	(يؤكد لاحقا)
	الفريق العامل المعني بالأسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا
	الداعيان إلى الاجتماع:
	آنيت تورنسيو
	ليف نيلسون
	دال - الكلمات الافتتاحية
	4 - افتتح نائب الرئيس فيرجان أورميلينغ (هولندا)، باسم الرئيس بيل وات (أستراليا)، الدورة الثامنة والعشرين لفريق الخبراء في جلستها الأولى المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2014.
	٥ - وأوجز الرئيس في كلمته الافتتاحية المهام الرئيسية المقبلة، بما فيها الاستفادة المثلى من التقنيات الحالية لتعزيز عمل الفريق.
	٦ - وألقى ستيفان شفاينفست، المدير بالنيابة لشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بيانا افتتاحيا أوجز فيه الإنجازات التي حققها فريق الخبراء في الآونة الأخيرة والأنشطة البارزة التي اضطلع بها.
	هاء - إقرار جدول الأعمال
	٧ - أقر فريق الخبراء أيضا في جلسته الأولى المعقودة في 28 نيسان/أبريل جدول أعماله المؤقت (GEGN/28/1) بصيغته المعدلة شفويا على النحو التالي:
	1 - إقرار جدول الأعمال وبرنامج العمل المؤقت.
	2 - تقرير الرئيس.
	3 - تقرير أمانة فريق الخبراء.
	4 - تقارير الشُّعب.
	5 - تقرير موظفي الاتصال والمنظمات الدولية.
	6 - الأنشطة المتعلقة بفرقة العمل المعنية بأفريقيا.
	7 - تنفيذ القرارات والأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيذ.
	8 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة أسماء المواقع الطبغرافية.
	9 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم الأسماء الطبغرافية.
	10 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية.
	11 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية.
	12 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بأسماء البلدان.
	13 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل.
	14 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالتسميات الأجنبية.
	15 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالنطق.
	16 - الأنشطة المتعلقة بالفريق العامل المعني بالأسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا.
	17 - المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين للاستخدام الدولي.
	18 - قضايا أخرى تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية.
	19 - الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية.
	20 - موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية ومكان انعقادها وجدول أعمالها المؤقت.
	21 - اعتماد التقرير.
	٨ - وفي الجلسة الأولى المعقودة في 28 نيسان/أبريل اعتمد فريق الخبراء أيضا تنظيم أعماله (GEGN/28/12).
	واو - اعتماد التقرير
	٩ - اعتمد فريق الخبراء في جلسته [ ] المعقودة في 2 أيار/مايو 2014 مشروع التقرير عن أعمال دورته الثامنة والعشرين (GEGN/28/L.--)، لتقديمه إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وأذن لمقرريه بوضع الصيغة النهائية للتقرير بالتشاور مع أعضاء مكتبه وأمانته.
	زاي - الوثائق
	١٠ - يمكن الاطلاع على الوثائق المعروضة على فريق الخبراء في دورته الثامنة والعشرين في الموقع الشبكي لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على العنوان http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession28.html.
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