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  الفصل األول
  تنظيم أعمال املؤمتر    

  االختصاصات  -ألف   
 املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية يف مقـر األمـم املتحـدة            العاشرُعقد مؤمتر األمم املتحدة       - ١

ــن  ــوز٣١مـ ــه/ متـ ــس/آب ١٠إىل  يوليـ ــرر ٢٠١٢طس أغـ ــاً ملقـ ــصادي  ات، وفقـ ــس االقتـ  اجمللـ
  .٢٠٩/ ٢٠١٢ و ٢٠١١/٢٥١ و ٢٠٠٨/٢٤١واالجتماعي 

  
  افتتاح املؤمتر  -باء   

  .دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمدير شعبة اإلحصاءات التابعة إل  املؤمترافتتح  - ٢
  

  احلضور  -جيم   
: ة علـى املوقـع الـشبكي التـايل        وقائمـة املـشاركني متاحـ     .  مـشاركاً  ٢٨٩حضر املـؤمتر      - ٣

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html.  
  

  انتخاب الرئيس  -دال   
بالتزكيـة،   ،نتخب املـؤمتر  ا ،٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١ املعقودة يف     العامة األوىل  اجللسةيف    - ٤

  .لمة ترحيبكى الرئيس ألقو . للمؤمترا رئيس)النرويج(السيد بوتولف هليالند 
إدارة الــشؤون يف األمــني العــام املــساعد للتنميــة االقتــصادية ويف اجللــسة نفــسها، أدىل   - ٥

  . ببياناالقتصادية واالجتماعية
ويف اجللـــــــسة نفـــــــسها أيـــــــضاً، أدىل ببيـــــــان ممثـــــــل كـــــــل مـــــــن الواليـــــــات          - ٦

ــدة ــة املتحـــــــــ ــدا )E/CONF.101/CRP.41( األمريكيـــــــــ ، )E/CONF.101/CRP.42(، وكنـــــــــ
، ومــــــــــصر )E/CONF.101/CRP.44(، وفلــــــــــسطني )E/CONF.101/CRP.43( لوإســــــــــرائي

)E/CONF.101/CRP.45()١(.  
  

__________ 
: ميكــــن االطّـــــالع علـــــى ورقــــات االجتمـــــاع املـــــشار إليهــــا يف هـــــذه الوثيقـــــة علــــى املوقـــــع الـــــشبكي      )١(  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html. 
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  املسائل التنظيمية  -هاء   
  اعتماد النظام الداخلي  -  ١  

ــساجليف   - ٧ ــة األوىلةل ــودة يف  العام ــوز٣١ املعق ــه/ مت ــه   ،٢٠١٢ يولي ــؤمتر نظام  اعتمــد امل
  .E/CONF.101/143 بصيغته الواردة يف الوثيقة الداخلي املؤقت

  
  إقرار جدول األعمال  -  ٢  

 أعمالـه ، جـدول    ٢٠١٢يوليه  /متوز ٣١ يف    املعقودة  العامة األوىل  ته املؤمتر يف جلس   أقر  - ٨
  :وكان جدول األعمال الذي أُقر كالتايل .)E/CONF.101/1(املؤقت 
  .افتتاح املؤمتر  - ١  
  .انتخاب رئيس املؤمتر  - ٢  
  :املسائل التنظيمية  - ٣  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )أ(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛  )ج(    
  تنظيم األعمال؛  )د(    
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  )هـ(    
تقارير احلكومات عن احلالة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء                    - ٤  

  .)للتوزيع فقط(سع التااجلغرافية منذ املؤمتر 
وشـعبه  فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة        عن عمـل   تقارير    - ٥  

  .وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر التاسع
ــؤمترات   - ٦   ــات واملـــ ــات   االجتماعـــ ــة واإلعالنـــ ــة والدوليـــ ــدوات الوطنيـــ  والنـــ

  .واملنشورات
رارات األمـم املتحـدة بـشأن توحيـد األمسـاء      التدابري املتخذة واملقترحة لتنفيذ ق      - ٧  

  .اجلغرافية، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية
  :التوحيد على الصعيد الوطين  - ٨  
  مجع األمساء يف امليدان؛  )أ(    
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  معاملة األمساء يف املكاتب؛  )ب(    
  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  )ج(    
ــاء اجلغرافيـــــة  ي اهليكـــــل اإلدار  )د(     للـــــهيئات الوطنيـــــة املعنيـــــة باألمســـ

  ؛والتشريعات والسياسات واإلجراءات املتصلة هبا
غرافيــة وأصــوهلا حملــرري اجلاملواقــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء   )هـ(    

  .اخلرائط وغريهم من احملررين
ــة       - ٩   ــا وهوي ــة وتراث ــا ثقاف ــة باعتباره ــا األ (األمســاء اجلغرافي ــا فيه ــات  مب ــاء بلغ مس

  ).الشعوب األصلية واألقليات واملناطق
  .التسميات األجنبية  - ١٠  
  :غرافيةاجلاملواقع أمساء ومعاجم ملفات بيانات   - ١١  
  ؛متطلبات احملتوى  )أ(    
  ؛وتصنيفهاالبيانات مناذج   )ب(    
  البيانات؛تعهد   )ج(    
  ؛معايري البيانات والتشغيل البيين  )د(    
مثـــــل املعـــــاجم  (نـــــات والتطبيقـــــات واملنتجـــــات   خـــــدمات البيا  )هـ(    

  ).اإلنترنت وخدمات
  .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية  - ١٢  
  : والنطقنظم الكتابة  - ١٣  
  الكتابة باحلروف الالتينية؛  )أ(    
  ؛التينيةالتحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري   )ب(    
  ؛ت غري املكتوبةاألمساء املستعملة يف اللغاكتابة   )ج(    
  .النطق  )د(    
  .أمساء البلدان  - ١٤  
  تعليم أمساء املواقع اجلغرافية   - ١٥  
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  :املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدويل  - ١٦  
  املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر؛  )أ(    
  .االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف  )ب(    
  .عشراحلادي ر الترتيبات للمؤمت  - ١٧  
  .املؤمترقرارات اعتماد   - ١٨  
  .املؤمترتقرير اعتماد   - ١٩  
  .اختتام املؤمتر  - ٢٠  

  
  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس -  ٣  

 أعــضاء ر، انتخــب املــؤمت٢٠١٢ يوليــه/ متــوز٣١يف  املعقــودة العامــة األوىلة لــساجليف  - ٩
  :املكتب التالية أمساؤهم

  :نائبا الرئيس
  )ماليزيا (عبد القادر طيبالسيد  
  )سلوفينيا (السيد ميالن أداميتش 
  :املقرر

  )بوتسوانا(، تساعده السيدة لوسي فاالغاي )الدامنرك(السيد بيدر غاميلتوفت  
  :رئيس التحرير

ــاملر     ــسيد ترنــت ب ــة   (ال ــات املتحــدة األمريكي ــسوبا   )الوالي ــود تاب ــسيد كل ــساعده ال ، ي
رامـوس   - ، والسيدة سوزانا رودريغيز   )مصر(لعرييب  ، والسيدة إميان ا   )بوركينا فاسو (
  )أوكرانيا(، والسيدة نينا سيفاك )املكسيك(

  
  تنظيم األعمال -  ٤  

وافـق املـؤمتر علـى تنظـيم        ،  ٢٠١٢ يوليـه / متوز ٣١ يف    املعقودة العامة األوىل ة  لساجليف   - ١٠
ــة فقــــطإل، با(E/CONF.101/INF/3  املقتــــرحأعمالــــه ــوأنــــشأ، )نكليزيــ ــة أربــــع جلــ  .ان تقنيــ

جدول األعمال إىل اللجـان التقنيـة علـى         ا من   وأحال بنود أعضاء املكتب   املؤمتر أيضا    انتخبو
  :النحو التايل
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  )٩ و ٨البندان  ( األوىل التقنيةاللجنة
  :الرئيس

  )أستراليا(السيد ويليام وات   
  :نائب الرئيس

  )تونس(السيدة نعيمة فرحية   
  :املقرر

، )ململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية  ا(الــسيدة كــارولني بــورغيس   
  )النمسا(يساعدها السيد هوبرت برغمان 

  
  ) ١١البند  (الثانية التقنية اللجنة
  :الرئيس

  )أملانيا ( جيورجيو زاكيدو-السيد بيري  
  :سنائب الرئي
  )مصر( العريبالسيدة إميان   
  :املقرر

  ) مجهورية كوريا(عدها السيد سنغجي تشو ، يسا)أستراليا(السيدة لورا كوستانسكي 
  

  )١٤ و ١٣ و ١٠البنود  ( الثالثةاللجنة التقنية
  :الرئيس

  ) األمريكيةالواليات املتحدة(ليو ديلون السيد  
 :نائب الرئيس

  )النمسا(بيتر جوردان السيد  
 :املقرر

  )ياإستون(، يساعده السيد بيتر بال )أيرلندا(السيد دونال ماك جيوال إسبايغ  
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  )١٦ و ١٥ و ١٢البنود  (الرابعة التقنية اللجنة    
  :الرئيس

  )هولندا(فرجان أورميلينغ السيد  
  :نائب الرئيس

  )النرويج(السيد ستافان نيشتروم  
  :املقرر

  )السويد(، يساعدها السيد ليف نيلسون )نيوزيلندا(السيدة ويندي شو  
  . عامةجلسة عمال، فُنِظر فيها يفمن جدول األ ٢٠ إىل ١٧  و٧ إىل ١ أما البنود - ١١
  

  وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -  ٥  
يف  املعقـودة    العامـة األوىل  ته  يف جلـس   من النظام الـداخلي، وافـق املـؤمتر          ٣وفقا للمادة    - ١٢
جلنة وثائق التفويض من الرئيس ونائيب الرئيس واملقـرر         ، على أن تتألف     ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١

 بفحـص   جلنة وثائق التفويض  وقرر أيضا أن تقوم     .  باألمم املتحدة  إلحصاءاتوممثل عن شعبة ا   
  . وتقدمي تقريرها إىل املؤمتر بكامل هيئته بدون إبطاء،وثائق تفويض املمثلني

جلنــة ، أفــادت ٢٠١٢أغــسطس / آب٨الثانيــة عــشرة املعقــودة يف العامــة ة لــساجليف و  - ١٣
  .مثلني سليمةبأهنا وجدت وثائق تفويض امل وثائق التفويض

  
  الوثائق  -واو   

ميكـــن االطّـــالع علـــى قائمـــة الوثـــائق ونـــصوص ورقـــات االجتمـــاع والتقـــارير الـــيت    - ١٤
علــــــــــــى املــــــــــــؤمتر يف املوقــــــــــــع الــــــــــــشبكي للمــــــــــــؤمتر العاشــــــــــــر       ُعرضــــــــــــت

)(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html.  
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  الفصل الثاين
  موجز أعمال املؤمتر    

  اجللسات العامة   - ألف  
، ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٣١وجه الرئيس انتباه املـؤمتر، يف اجللـسة األوىل الـيت ُعقـدت يف          - ١٥

 املعين باألمساء اجلغرافية الـذين قـضوا حنبـهم     األمم املتحدةإىل األعضاء السابقني يف فريق خرباء  
) فنلنـدا (إيفـا ماريـا نـارهي       و) موزامبيـق (ومن بينهم لويس أبراهـامو      . منذ انعقاد املؤمتر التاسع   

  ).إندونيسيا(وجاكوب رايس 
  

تقارير احلكومات عن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة                         
  ) ٤البند (املؤمتر التاسع   منذ
 مـــن جـــدول أعمالـــه يف جلـــسته الـــسابعة، الـــيت ُعقـــدت يف  ٤نظـــر املـــؤمتر يف البنـــد   - ١٦
وقــدم ممثــل اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية،   . ٢٠١٢أغــسطس /آب ٣

ــضمن     ــاع تت ــة اجتم ــق اخلــرباء، ورق ــضبة و  باســم فري ــة مقت ــارير    حملــة عام ــا للتق ــوجزا جتميعي م
الــيت  التقــارير القطريــة والــيت تناولتــها املواضــيع العامــة بــيَّنو. وردت يف إطــار هــذا البنــد  الــيت

  . يف إطار هذا البند)٢( تقريرا٥٤وقُدم ما جمموعه .  فيما بعد املؤمترناقشها
  

 املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وشــعبه وأفرقتــه  األمــم املتحــدة فريــق خــرباءعمــلتقــارير عــن     
  )٥البند (العاملة وفرق عمله منذ انعقاد املؤمتر التاسع 

 ٨  و ٧دتني يف    يف جلستيه الثانيـة عـشرة والثالثـة عـشرة، املعقـو            ٥نظر املؤمتر يف البند       - ١٧
، باسم رئيس فريق اخلرباء، حملة عامـة عـن       )هولندا(وقدم نائب الرئيس    . ٢٠١٢أغسطس  /آب

ــؤمتر التاســع     ــاد امل ــذ انعق ــسات واألعمــال من ــام  ). E/CONF.101/2/Add.1انظــر (اجلل ــذ ع ومن
وفيمــا ). ٢٠١١(فيينــا األخــرى يف و) ٢٠٠٩( يف نــريويب  إحــدامها، عقــدت دورتــان٢٠٠٧

ن واألفرقـة العاملـة     ياللغويـة الـثالث والعـشر     /ني، تواصلت أعمـال الـشُّعب اجلغرافيـة       بني الدورت 
املواقـع  العشرة وفرقة العمل املعنيـة بأفريقيـا وفريـق التنـسيق للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأمسـاء           

ــة ــدورات،      . اجلغرافي ــائق املــؤمتر وال ــشبكي لفريــق اخلــرباء ليــشمل وث وجــرى توســيع املوقــع ال
يانـات لألمسـاء اجلغرافيـة العامليـة، وعينـة مـن الوثـائق الوطنيـة املتعلقـة بتوحيـد األمسـاء                      وقاعدة ب 

 بأمسـاء املواقـع      وقواعد بيانات إلكترونية   ،لسلطات الوطنية إلكترونية خاصة با  اجلغرافية، وبوابة   

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html:  يف املوقع الشبكي التايلمتاحة  )٢(  
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واســــتمر االتــــصال مـــع املنظمــــات الدوليــــة املعنيـــة بدراســــة األمســــاء اجلغرافيــــة   . اجلغرافيـــة 
  .وتوحيدها خدامهاواست
ورقــة اجتمــاع تتــضمن مــوجزا جتميعيــا للمعلومــات الــواردة ) النــرويج(وقــدم الــرئيس   - ١٨
وكـان مـستوى النـشاط الـذي أبلـغ عنـه       . ٥ املقدمـة يف إطـار البنـد      )٢(التقارير السبعة عـشر    يف

اثلــة عب للبلــدان الــيت توجــد فيهــا قــضايا ممعب مرتفعــاً ويــدل علــى فائــدة الــشُّالعديــد مــن الــشُّ
  .عبوجرى النظر يف املسائل املتعلقة بالشُّ. يتعلق بالتوحيد فيما

  
  )٦البند (االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية والدولية واإلعالنات واملنشورات     

وأبلـغ ممثـل    . يوليـه / متـوز  ٣١ خـالل جلـسته األوىل املعقـودة يف          ٦نظر املؤمتر يف البنـد        - ١٩
العمـل الوطنيـة الـيت عقـدها جملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء اجلغرافيـة          جنوب أفريقيا عـن حلقـة      

). E/CONF.101/47/Add.1انظــر الوثيقــة   (٢٠١٢أبريــل /ووزارة الفنــون والثقافــة يف نيــسان  
وركزت حلقة العمل على مشاركة اجلمهور ومشاورته بشأن توحيد األمساء اجلغرافيـة، مبـا يف             

  .جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافيةذلك مناقشة مسألة تنقيح قانون جملس 
وأبلغ موظف االتصال التابع للمجلس الدويل لعلوم أمساء األعـالم عـن أنـشطة اجمللـس        - ٢٠

  إحـدامها  ومنذ انعقاد املؤمتر التاسـع، عقـدت نـدوتان        ). E/CONF.101/68/Add.1انظر الوثيقة   (
ومن املقـرر عقـد النـدوة       ). ٢٠١١(برشلونة، إسبانيا   األخرى يف   و) ٢٠٠٨(يف تورنتو، كندا    
ويعمل الفريـق العامـل املعـين مبـصطلحات أمسـاء           ). غالسغو، اسكتلندا  (٢٠١٤القادمة يف عام    
 بالتنـسيق مـع الفريـق العامـل املعـين مبـصطلحات أمسـاء                التابع للمجلـس الـدويل     املواقع اجلغرافية 

  .املواقع اجلغرافية التابع لفريق اخلرباء
وريــا عــن احللقــة الدراســية الدوليــة بــشأن أمســاء البحــار الــيت    ثــل مجهوريــة كمموأبلــغ   - ٢١

ــا أحـــرزت مـــن تقـــدم ســـنوي منـــذ عـــام   ١٩٩٥اســـتهلت عـــام  ــة  (٢٠٠٨ ومـ انظـــر الوثيقـ
E/CONF.101/111/Add.1 .(      ــة ــة متعلقـ ــسائل معينـ ــى مـ ــة علـ ــة يف البدايـ ــزت احللقـ ــئن ركـ ولـ

  .بالتسمية، فقد توسع جدول أعماهلا خالل السنوات األخرية
لغ موظف االتصال التابع للمنظمة اهليدروغرافية الدوليـة عـن أنـشطة املنظمـة ذات               وأب  -٢٢

انظـر الوثيقـة     ()٣(“حـدود احمليطـات والبحـار     ”الصلة بتسمية املعامل املغمورة وإصدار املنـشور        
E/CONF.101/130/Add.1 .(    ــامل ــاء املعـ ــة بتوحيـــد أمسـ ــة مـــع املنظمـــات املعنيـ ــاون املنظمـ وتتعـ

 كل من ممثل مجهورية كوريا وممثل اليابان عـن رأيـه حـول أسـباب عـدم رغبـة                   وعبَّر. املغمورة
__________ 

  )٣(  International Hydrographic Organization, Limits of Oceans and Seas, Special Publication No. 23, 3rd ed 

(Monte Carlo, 1953). 
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وعبَّــرت .  يف الوقــت الــراهنحــدود احمليطــات والبحــاراملنظمــة يف اختــاذ أي قــرار آخــر بــشأن  
اليابان ومجهوريـة كوريـا عـن وجهـات نظـر خمتلفـة حـول إمكانيـة تطبيـق قـرار املنظمـة الـتقين                         

  . والبحار على احمليطات٦ - ٢ - ٤ -ألف
  

التدابري املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة،         
  ) ٧البند (مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية 

ــد     - ٢٣ ــؤمتر يف البنـ ــر املـ ــودتني يف    ٧نظـ ــة، املعقـ ــستيه األوىل والثانيـ ــاء جلـ ــوز٣١ أثنـ  / متـ
تتـضمن  ) كنـدا (وأمانة املؤمتر وثيقة أعدها الرئيس      ) هولندا(رئيس  وقدم نائب ال  . ٢٠١٢ يوليه

قائمة بالقرارات األحد عشر املعتمدة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة              
  ).E/CONF.101/3/Add.1انظر الوثيقة (

 Ngà Pou(ة وأبلــغ ممثــل نيوزيلنــدا عــن تنفيــذ اجمللــس النيوزيلنــدي لألمســاء اجلغرافيــ     - ٢٤

Taunaha o Aotearoa (  مخــسة مــن قــرارات املــؤمتر) انظــر الوثيقــةE/CONF.101/50/Add.1 .(
وأورد التقريــر أيــضا القــرارات الـعــشرين األخــرى احلاليــة الــيت ســتقدم نيوزيلنــدا تقــارير عنــها   

  .املستقبل يف
فنلنـدا وإنـشاء هيئـة      وأبلغ ممثل فنلندا عن مبادرة بشأن قانون يتعلق بأمساء األماكن يف              - ٢٥

ــة ألمســاء األمــاكن    ــة رمسي ومــن مــربرات هــذا  ). E/CONF.101/81/Add.1انظــر الوثيقــة  (وطني
االقتراح اإلشارات املرجعية إىل قـرارات املـؤمتر، واملنظمـات الوطنيـة املعنيـة بالتوحيـد، وفوائـد                

  .توحيد أمساء األماكن
ذ القرارات املعتمدة يف املؤمترات الـسابقة    وأبلغ ممثل املكسيك عن التقدم احملرز يف تنفي         - ٢٦

 باللغــة اإلســبانية يف املوقــع   مــن القــراراتوُنــشرت نــسخ). E/CONF.101/107انظــر الوثيقــة (
ــشعبة      ــدان األعــضاء يف ال ــادة فهــم القــرارات لــدى البل ــة، لزي ــشعبة أمريكــا الالتيني ــشبكي ل . ال

لقـــرارات وزيـــادة املـــشاركة وأُعـــرب عـــن األمـــل يف أن تـــساعد هـــذه املبـــادرة علـــى تنفيـــذ ا 
  .املستقبل يف
) مجهوريـة كوريـا   (وأبلغ البلد املنظم الجتماع الفريـق العامـل املعـين بـالتقييم والتنفيـذ                 - ٢٧

وال تتــاح ). E/CONF.101/112/Add.1انظـر الوثيقـة   (عـن حالـة قاعـدة بيانـات قـرارات املـؤمتر       
نــسية، ولكــن ميكــن إعــداد صــيغ باللغــات  قاعــدة البيانــات حاليــا إال بــاللغتني اإلنكليزيــة والفر 

: وميكـــن االطـــالع علـــى قاعـــدة البيانـــات يف املـــوقعني الـــشبكيني التـــاليني . الرمسيـــة األخـــرى
www.land.go.kr/ungegn       و http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/confGeneral.html .
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لمات املفاتيح؛ وميكن ترتيـل     وميكن البحث فيهما حسب املؤمتر أو املوضوع أو العنوان أو الك          
  .نصوص القرارات بالكامل

ــشؤون           - ٢٨ ــسيق ال ــب تن ــا ومكت ــصادية ألفريقي ــة االقت ــو اللجن ــدم عروضــا خاصــة ممثل وق
اإلنسانية والوكالة اإلندونيـسية للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة               

ــة، وشــعبة اإلحــصاءات    ــم والثقاف ــثالً مل(والعل ــات    مم ــشأن إدارة املعلوم ــم املتحــدة ب ــادرة األم ب
 والفريق املعين باملعلومات اجلغرافية الوطنية التابع للوكالـة األسـترالية           ،)اجلغرافية املكانية العاملية  

  .وقسم رسم اخلرائط يف األمانة العامة لألمم املتحدة) Geoscience Australia(لعلوم األرض 
  

  ) ١٧البند (ر الترتيبات للمؤمتر احلادي عش    
أغــسطس / آب٨، يف اجللــسة الثالثــة عــشرة املعقــودة يف )النــرويج(قــدم رئــيس املــؤمتر   - ٢٩

، وثيقة تتضمن مشروع جدول األعمال املؤقـت للمـؤمتر احلـادي عـشر املعـين بتوحيـد                  ٢٠١٢
  . طفيفة تنظيموأدى حتديث جدول األعمال إىل إعادة. األمساء اجلغرافية

  . املؤمتر مشروع جدول األعمال املؤقتأقرا، ويف اجللسة نفسه  - ٣٠
  

  )٢٠البند (اختتام املؤمتر     
ــسابعة عــشرة       - ٣١ ــة يف اجللــسة العامــة ال أدىل مــدير شــعبة اإلحــصاءات مبالحظــات ختامي

ــام مــؤمتر األمــم املتحــدة    . ٢٠١٢أغــسطس / آب١٠املعقــودة يف  ــرئيس اختت ــذ أعلــن ال وبعدئ
  .رافيةالعاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغ

  
  اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر     
  ) ١٨البند (اعتماد قرارات املؤمتر     

ــامتني    - ٣٢ ــستني العـ ــودتني يف ١٦ و ١٥يف اجللـ ــسطس / آب١٠ و ٩، املعقـ ، ٢٠١٢أغـ
 قرارا صادرا عن اجللـسة العامـة واللجـان    ١١واعتمد املؤمتر . ات القرار مشاريعاملقرر نص    تال

  ) ثالث أدناهانظر الفصل ال(التقنية 
  

  ) ١٩البند (اعتماد تقرير املؤمتر     
ــن      - ٣٣ ــؤمتر م ــة للم ــسات العام ــودة يف ١٧ إىل ١٥يف اجلل أغــسطس / آب١٠ و ٩، املعق

 املــؤمتر الــذي قدمــه املقــرر تقريــر واســتعرض نــص مــشروع ١٩، نظــر املــؤمتر يف البنــد ٢٠١٢
  ). باللغة اإلنكليزية فقط(
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ــدونيا    - ٣٤ ــة مق ــد مجهوري ــرى أن املالحظــات    وأشــار وف ــه ي ــسابقة إىل أن  اليوغوســالفية ال
 مــن هــذا التقريــر، لــيس هلــا أســاس مــن ١٢٣أدىل هبــا وفــد اليونــان، املــذكورة يف الفقــرة  الــيت

املـتعلقني  الصحة متاما، نظرا ألن الرمزين القطري واللغوي للمنظمة الدولية لتوحيـد املقـاييس،              
هـذه   قبولني عامليا، وأبدى أسفه من أنه قد أدرج يف        مهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة م    جب

وأعـرب وفـد اليونـان عـن        . الوثيقة مالحظات ال تتعلق بأي شكل من األشكال بواليـة املـؤمتر           
أسفه بشأن البيان الذي أدىل بـه وفـد مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وأشـار إىل أن                 

ت طــابع تقــين حمــض، وتتعلــق بــشكل مباشــر املداخلــة الــسابق ذكرهــا لوفــد اليونــان كانــت ذا
 مـن جـدول األعمـال وبالتـايل فهـي           ١٤باملعلومات الـواردة يف وثيقـة معروضـة يف إطـار البنـد              

  . تندرج كلية ضمن نطاق أنشطة املؤمتر
ــودة يف ١٧ويف اجللـــسة   - ٣٥ ــره، بـــشرط   / آب١٠، املعقـ ــؤمتر تقريـ ــد املـ أغـــسطس، اعتمـ

ت بــني األطــراف املهتمــة بــشأن نــص الفقــرتني املتبقيــتني، االستــشارة، انتظــارا إلجــراء مناقــشا
ــصادي          ويف ــس االقت ــه إىل اجملل ــة ويقدم ــر يف صــورته النهائي ــرر التقري ــضع املق ــك ي ــاب ذل أعق

  . واالجتماعي بالتشاور مع الرئيس واملكتب واألمانة
  

  اللجنة التقنية األوىل   -باء   
  )٨البند (التوحيد على الصعيد الوطين     

 يف جلساهتا مـن الثانيـة إىل الرابعـة، املعقـودة يف     ٨ت اللجنة التقنية األوىل يف البند     نظر  - ٣٦
  . ٢٠١٢أغسطس / آب١يوليه و / متوز٣١
  

  )) أ (٨البند (مجع األمساء يف امليدان     
قدم ممثل إندونيسيا عرضا لتقرير يصف املبادئ التوجيهية جلمع أمساء املعـامل اجلغرافيـة                - ٣٧

ــة يف  ــسيا الطبيعي ــر (إندوني ــادئ    ). E/CONF.101/123/Add.1انظ ــداف املب ــر أه ــاول التقري ويتن
وناقــشت اللجنــة عمــل إندونيــسيا بــشأن . التوجيهيــة ونطاقهــا ويــبني بالتفــصيل مراحــل اجلمــع

أنــواع أخــرى مــن املعــامل، ومعاجلــة  املعــامل العــابرة للحــدود واســتخدام املعلومــات الــيت جــرى 
  . جتميعها يف امليدان

ويف ورقة االجتماع اليت قدمها ممثل أستراليا، جـرى حبـث االسـتعانة مبجموعـة كـبرية                   - ٣٨
 املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة السـتخدامها يف معـاجم البلـدان علـى الـصعيد                  جلمـع صادر  املمن  

الــوطين، وجــرى وصــف املواضــيع واالســتنتاجات الرئيــسية لألحبــاث الــيت أجريــت، مــن قبيــل   
وجـرى  . شـكال مراقبـة اجلـودة وكفالـة التقيـد مببـادئ فريـق اخلـرباء               ضرورة وجود شكل من أ    
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مناقشة توزيع ونشر وحجم البيانات الـيت جـرى مجعهـا، وكـذلك مـستوى قبـول األمسـاء الـيت                     
  . وأدىل ممثل شركة غوغل بتعليق. جرى مجعها

  
  )) ب (٨البند (معاملة األمساء يف املكاتب     

 اجلديدة من اخلريطـة الطبوغرافيـة للنمـسا مبقيـاس           وصف تقرير النمسا إطالق النسخة      - ٣٩
انظـــــــــر ( وبـــــــــني التعـــــــــديالت املتفـــــــــق عليهـــــــــا ١:٢٥٠٠٠٠ و ١:٥٠٠٠٠رســـــــــم 

E/CONF.101/138/Add.1 .(   ،وتتـــوفر املنتجـــات بـــنمط خطـــوط املـــسح ويف شـــكل مطبـــوع
  . مساء الرمسية يف لغات األقليات، من قبيل تلك املوجودة يف اللغة السلوفينيةألوتشمل ا

وعرض ممثل فنلندا تقريرا يصف قائمة مستكملة ومتاحة حاليـا علـى اإلنترنـت بأمسـاء                  - ٤٠
وتـضمن اجمللـد معلومـات      ). E/CONF.101/79/Add.1انظـر   (األماكن باللغة السويدية يف فنلندا      

  . بشأن كيفية هتجئة األمساء ونطقها، وكذلك األمساء باللغة الفنلندية حسب االقتضاء
ــد وحــدد      وأشــار تقر  - ٤١ ــديات يف البل ــدماجات بــني البل ــدا إىل االن ــر آخــر أصــدرته فنلن ي

ــيات  ــستوصــــ ــسابقة    اجمللــــ ــديات الــــ ــاء البلــــ ــة أمســــ ــدي ملعاجلــــ ــوي الفنلنــــ ــر ( اللغــــ انظــــ
E/CONF.101/82/Add.1 .(             ،أما بالنسبة للخرائط اليت أعدهتا اهليئة الوطنيـة للمـساحة يف فنلنـدا

ة على اخلرائط إذا استمر اسـتخدامها باعتبارهـا أمسـاء           فسيتم احلفاظ على أمساء البلديات القدمي     
ــار اســم جديــد، وكــذلك أســلوب عــرض األمســاء     . ملــستوطنات ــة اختي وجــرت مناقــشة عملي

  . األقليات بلغات
ويف تقريــر الحــق قدمتــه فنلنــدا، جــرى حبــث معاجلــة العنــاوين يف اجلــزر ذات األمســاء    - ٤٢

انظــر (ف، مــن قبيــل اســم أحــد املعــامل احملليــة       املتطابقــة الــيت متيَّــز مــن خــالل إضــافة معــرِّ      
E/CONF.101/83/Add.1 .(وجرى يف التقرير عرض توصيات ملعاجلة هذه املسائل .  

  ] املعنية إىل اتفاق بشأن صياغة هذه الفقرة األطراف مل تتوصل[  - ٤٣
كن وأورد تقرير السويد وصفا إلدراج فقرة بشأن املمارسات اجليـدة يف تـسمية األمـا                - ٤٤

يف قانون احلفاظ على التراث السويدي، وعلق علـى التقييمـات الـيت جـرى االضـطالع هبـا يف                    
ــامي  ــانون    ٢٠١١ و ٢٠٠٦عــــ ــانكيلي إىل نــــــص القــــ ــافة ميــــ ــار إىل إضــــ ــر ( وأشــــ انظــــ

E/CONF.101/129/Add.1 .(وناقشت اللجنة آفاق إجراء تقييم ثالث وطرق الترويج لذلك .  
يـة املتواصـلة الراميـة لتوحيـد أمسـاء اجلـزر يف إندونيـسيا               ووصف تقرير إندونيـسيا العمل      - ٤٥

وعالوة على ذلك، جرى حبث مشاكل مجـع        . وأوضح التسلسل الزمين ملختلف مراحل العمل     
  ). E/CONF.101/134/Add.1انظر (البيانات وإصدار عدة استنتاجات 
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تقيـيم ومحايـة    واقترح ممثـل كنـدا إعـداد مـشروع قـرار ملعاجلـة اعتمـاد معـايري حتديـد و                     - ٤٦
  ). E/CONF.101/135/Add.1انظر (الطابع التراثي الثقايف لألمساء اجلغرافية 

ــدا، جــرى حبــث       - ٤٧ ــن كن ــان صــادر ع ــر ث ــسألةويف تقري ــة    م  اســتخدام األمســاء التجاري
باعتبارهــا أمســاء جغرافيــة وجــرى وصــف اآلثــار الــسلبية هلــذه املمارســة علــى اســتقرار ونوعيــة  

واقُتـرح يف التقريـر اعتمـاد قـرار حيـد مـن       ). E/CONF.101/136/ Add.1انظـر  (مساء اجلغرافية ألا
ونوقشت مسألة ما إذا كانت هـذه األمسـاء مـسجلة يف قواعـد البيانـات       . استخدام هذه األمساء  

  . أم الاجلغرافية الوطنية لألمساء 
انظــر ( يف توحيــد املقــاييس علــى الــصعيد الــوطين  بــإحراز تقــدموأفــاد ممثــل املكــسيك   - ٤٨

E/CONF.101/139/Add.1 .( ــة،   عــدموأشــري إىل ــة باألمســاء اجلغرافي ــة معني  وجــود ســلطة وطني
وجـرى  .  يتوالها املعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا    املتعلقة باألمساء اجلغرافيةأن املسائل   وإىل

 وصف التقدم الذي أحرزه املعهد، وأشري إىل أنه جيري االضطالع باملزيـد مـن املـشاورات مـن     
  .  األمساءهتجئةأجل توضيح 

وقدم ممثل الصني ورقة اجتماع تتضمن مقدمـة مـوجزة لتخطـيط األمسـاء اجلغرافيـة يف                   - ٤٩
ووصـفت  . الصني، حيث تقتضي التنمية احلـضرية الـسريعة تطبيـق الكـثري مـن األمسـاء اجلديـدة                 
 وتتــضمن .الورقــة اإلجــراءات الرئيــسية، مبــا يف ذلــك قواعــد مخــس أساســية للبــت يف أي اســم

  . عملية حتديد األمساء اجلديدة مجيع األطراف املعنية واإلدارة احمللية
وقــدم ممثــل النــرويج ورقــة اجتمــاع بــشأن حتديــد أمســاء الــشوارع ووصــف تــشريعات    - ٥٠

وجــرى تــشجيع اســتخدام األمســاء احملليــة يف     . ٢٠١٠جديــدة دخلــت حيــز النفــاذ يف عــام     
وجــرى أيــضا اإلشــارة إىل  .  مــا ُتقبــل األمســاء التجاريــة التطــورات العمرانيــة اجلديــدة، ونــادرا 

مــسؤوليات التــسمية لــدى خمتلــف الــسلطات واحلاجــة إىل التقيــد بقواعــد التهجئــة والــشروط    
  .الواردة يف قانون أمساء األماكن

  
  ))ج( ٨البند (معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات     

بولنـدا والتقـدم    يف  أمساء أمـاكن األقليـات      معاملة  م ممثل بولندا ورقة اجتماع تصف       قّد  - ٥١
مساء تظهر على موقـع     األقائمة مستكملة ب  وهي   ، إدخال األمساء بلغات األقليات     جمال احملرز يف 

  .على اإلنترنت، بولندامجهورية جلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج 
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 والتــشريعات والــسياسات  اجلغرافيــةألمســاء بااملعنيــة الوطنيــة للــهيئاتاهليكــل اإلداري     
  ))د (٨البند (واإلجراءات املتصلة هبا 

جملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء        أعـضاء    تعـيني    عـن اكتمـال    ممثل جنـوب أفريقيـا       حتّدث  - ٥٢
 ات وتـرد تفاصـيل التعيينـ     ).E/CONF.101/37/Add.1انظـر    (٢٠١١فربايـر   /اجلغرافية، يف شباط  

  . بأداء مهامه اجتماعاته ويقوم اجمللسويعقد ؛ الورقةيف
القـوانني التـشريعية املتعلقـة      الـيت أجريـت علـى       تغـيريات   ال  بإجيـاز  ممثل التفيا واستعرض    - ٥٣

درج احلفـاظ علـى   قـد أُ و ).E/CONF.101/90/ Add.1انظـر  (بتوحيد األمساء اجلغرافية يف التفيـا  
 ،ألمسـاء اجلغرافيـة  امبعلومـات   ة املتعلقـ األنظمـة نـص  يتـاح  من املتوقع أن و . األوىل مرةللاألمساء  

  .على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية
الـيت  األمسـاء اجلغرافيـة،     املعنية ب مجهورية كوريا عن إنشاء اللجنة الكورية       ممثل   وحتّدث  - ٥٤

واســتعرض . )E/CONF.101/114/Add.1 انظــر(جلنــتني ســابقتني معنيــتني باألمســاء  مهــام جتمــع 
  .مساء اجلغرافية البحريةاأل مبا يف ذلك اجلغرافية، تغيري األمساءوإجراءات املوافقة، بإجياز 
إنشاء جلنـة توحيـد   اخلاصة ب اتتوجيهال املتعلق بالنظام  بالتفصيلممثل إندونيسيا وأورد    - ٥٥

 ).E/CONF.101/120/Add.1انظـر   ( األمساء الطبوغرافية، الـصادر عـن وزارة الـشؤون الداخليـة          
نص علــى تكــوين ومــسؤوليات خمتلــف اللجــان  ومشــل تقريــر إندونيــسيا نــص القــانون الــذي يــ 

 رباءاخلـ  واضـطلع . البلـديات / مستوى احملافظـات واملقاطعـات  وعلىاملنشأة على الصعيد الوطين     
  . هتجئة موحدةوضع قواعد بدور استشاري يف اللغويون

توحيــد ات اخلاصــة بالتوجيهــ النظــام املتعلــق ب إندونيــسيا نــصثــان قدمتــهتقريــر ومشــل   - ٥٦
 املبــادئ العامــة ويــورد بالتفــصيلطبوغرافيــة، الــصادر عــن وزارة الــشؤون الداخليــة،  األمســاء ال

  ).E/CONF.101/121/Add.1انظر (واإلجراءات الواجب اتباعها 
 عمليــة عــنالتفــصيل معلومــات أساســية ب اً آخــر يتــضمنممثــل إندونيــسيا تقريــروقــّدم   - ٥٧

  ).E/CONF.101/125/Add.1انظر (ها احلكومية، وأهداف اإلدارية األمساء يف املناطقتوحيد 
ــّدمت   - ٥٨ ــر وق ــسيا تقري ــاًإندوني ــه  اً رابع ــد أمســاء اجلــزر  ذكــرت في   احلاجــة امللحــة إىل توحي
ــاء . إندونيــــــــسيا يف  انظــــــــر (جزيــــــــرة ١٣ ٤٦٦ وحــــــــىت اآلن، جــــــــرى توحيــــــــد أمســــــ

E/CONF.101/122/Add.1.(  
ملواقـع  معنيـة بأمسـاء ا  يـة   إنـشاء جلنـة وطن  حـول م ممثل بوركينا فاسو ورقة اجتمـاع     قّدو  - ٥٩

 أســباب ونوقــشت. ١٩٨٦اهليئــة املتوقفــة عــن العمــل املنــشأة يف عــام    ، حلــت حمــلاجلغرافيــة
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ــلية فـــشل ــة األصـ ــدة  ويقـــع. اللجنـ ــة اجلديـ ــاتق متويـــل اللجنـ ــة علـــى عـ  وزارة اإلدارة اإلقليميـ
  .والالمركزية واألمن

. حيـازات امللكيـة الواحـدة    النرويج يف ورقة اجتمـاع مـسألة توحيـد أمسـاء     وحبث ممثل     - ٦٠
 هتجئـة    توحيـد األمسـاء الـيت ختتلـف عـن          ، ُيقـاوم أصـحاب احليـازات عمليـة        األحيانففي معظم   
 تعـــديل علـــى قـــانون أمســـاء األمـــاكن   إدخـــالوزارة الثقافـــةواقترحـــت .  املالـــكاســـم عائلـــة

  .الصغريةالقطع الزراعية املزارع وأمساء أمساء  بني وهو ميّيز، وقامت بإعداده ١٩٩٠ عامل
  

 حملـرري اخلـرائط وغريهـم مـن          وأصوهلا املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية         
  ))هـ (٨البند ( احملررين

ــسق عــرض  - ٦١ ــة حملــرري اخلــرائط       ا من ــع اجلغرافي ــة بأمســاء املواق ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ملب
 املبــادئ التوجيهيــة وحمتــوىف أهــدا  يف ورقــة اجتمــاعبإجيــاز) النمــسا(وغريهــم مــن احملــررين 

ــة    ــع اجلغرافي ــة بأمســاء املواق ــق اخلــرباء ل املتعلق ــجِّل ،فري ــدمي  وُس ــن  تق ــر م ــن ٤٠أكث ــادئ م  املب
تجميــع املبــادئ  تقــم ب البلــدان الــيت مل  وُشــجِّعت. حــىت اآلن مــشاريع مبــادئ  التوجيهيــة أو 

  .التوجيهية على القيام بذلك
،  لـديها  لتحديـد األمسـاء اجلغرافيـة     الـيت وضـعتها     هيـة   تقرير ماليزيا املبـادئ التوجي    وضم    - ٦٢

طلب واهلياكـل التنظيميـة املعنيـة       الإجراءات تقدمي   ومبادئ التسميات الرئيسية     من   ٢١ومشلت  
  ).E/CONF.101/5/Add.1انظر (بتوحيد األمساء 

طبعــة املــستكملة للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة ال  تقريــرا يتــضمنعــرض ممثــل الــدامنركو  - ٦٣
غرينالنــد وجــزر فــارو   املتعلقــة بمبــا يف ذلــك التــذييالت   ، لــدامنرك لأمســاء املواقــع اجلغرافيــة  ب
 اً تــصويبات حتريريــة طفيفــة وموقعــ املقدمــة النــسخة وتــضم. )E/CONF.101/10/Add.1 انظــر(

  .املعتمدة على شبكة اإلنترنت لألمساء اًجديد
لمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة      لبعـة   مـضمون الطبعـة الرا    تقريـرا يـوجز     ممثل هولندا   وعرض    - ٦٤

 اهلولنديــة، جبديـة وأحـرف األ  ،يتـضمن معلومـات عـن اللغــات   وولنــدا هلبأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة    
توحيــــد األمســــاء املــــسؤولة عــــن لــــسلطات ا ، وحيــــددألمســــاء اجلغرافيــــةل التهجئــــة وقواعــــد

: تــــــايل علــــــى املوقــــــع الاملبــــــادئ التوجيهيــــــة متاحــــــةو ).E/CONF.101/31/Add.1 انظــــــر(
http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen/downloads/toponymic_guidelines.pdf .  

ــضمن   - ٦٥ ــر النمــسا وت ــالنتقري ــسابعة     اإلع ــة ال ــن نــشر الطبع ــادئ التوجيهيــة  مــن  ع املب
ابقة  الـس  الطبعةمنذ   اليت طرأت    تغريات الرئيسية ال ، وتفاصيل عن  بأمساء املواقع اجلغرافية   املتعلقة

  ).E/CONF.101/42/Add.1 انظر(
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طبعة الرابعة املنقحة مـن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأمسـاء املواقـع               وقُّدم تقرير يصف ال     - ٦٦
أمســاء لــهجات ووال ، اللغويــةباللغــة، والطبقــات  تتعلــق معلومــاتويتــضمن إلســتونيااجلغرافيــة 

ويتـضمن   .)E/CONF.101/66/Add.1 انظـر  (ا للـهيئات املعنيـة باألمسـاء   لغات األقليـات، ووصـف   
  .املتصلة باملعلومات املتعلقة باملواد املرجعيةلتغيريات الرئيسية كذلك وصفا ل

ــن   وعـــرض  - ٦٧ ــستكملة مـ ــسخة املـ ــدا النـ ــل فنلنـ ــاء   امل ممثـ ــة بأمسـ ــة املتعلقـ ــادئ التوجيهيـ بـ
املعلومــــات وعــــرض كــــذلك  .)E/CONF.101/78/Add.1انظــــر (اجلغرافيــــة لفنلنــــدا  املواقــــع

الـيت طـرأت علـى      قائمـة املنـشورات والـتغريات       واملتعلقة بتوزيـع الـسكان واللغـات،         ملستكملةا
  .اهليكل اإلداري

ــررضــتُعو  - ٦٨ ــا      يف تقري ــة يف أوكراني ــع اجلغرافي ــة بأمســاء املواق ــة املتعلق ــادئ التوجيهي  املب
 ومشلــت، ٢٠١١املبــادئ التوجيهيــة يف عــام  وقــد صــدرت ). E/CONF.101/86/Add.1 انظــر(

قواعـد هتجئـة    وشـرحا ل   لغات األقليات،    وأمساء ، اإلقليمية ، والتقسيمات  باللغة تتعلقمعلومات  
  . الكتابة باحلروف الالتينية عنتفاصيلو ،األوكرانيةاحلروف 

  ] إىل اتفاق بشأن صياغة هذه الفقرة األطراف املعنيةمل تتوصل[  - ٦٩
حمتـــوى الطبعــة الرابعـــة مـــن  دم يف ورقــة اجتمـــاع،  هنغاريــا الـــذي قُـــ وصــف تقريـــر    - ٧٠

معلومـات عـن   املعلومات عن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك                 
  . باألمساءومسارداملرجعية واد وامل ، السلطات، وأمساءاللغة

  
ية الشعوب األصـل  بلغات   األمساء هامبا في ( وهوية   اًاألمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراث        

  )٩البند ) (واملناطقواألقليات 
  .٢٠١٢أغسطس / آب١املعقودة يف جلستها الرابعة  يف ٩نظرت اللجنة يف البند   - ٧١
املـسائل  ب الـشعبة العربيـة املعنيـة   باالشتراك مـع أعـضاء   تقريراً مت مجعه م ممثل تونس    وقّد  - ٧٢

). E/CONF.101/28/Add.1انظــر ( مــن الربيــع العــريب  الناشــئةاملتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة  
تقريـر أثـر التغـيريات الـسياسية علـى متثيـل أمسـاء األمـاكن، مـع إيـراد أمثلـة مـن تـونس                          ال وحلل

  .ومصر وليبيا
ــادة يف عــدد   وحتــدث   - ٧٣ ــة  الاملــستوطنات أمســاء ممثــل النمــسا عــن الزي ــة اللغ ــة الثنائي رمسي

  بإجيـاز تقريرال واستعرض). E/CONF.101/39/ Add.1انظر (كاراننت  يف )السلوفينية - األملانية(
  . ملستوطنات ثنائي اللغة امسا رمسيا ١٦٤مبركز األنظمة اجلديدة املتعلقة ووصف احلالة 
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 علـى   مركـزاً ،   األسـترالية   األصـلية  الـشعوب أمسـاء   عـن مـشاريع      ممثـل أسـتراليا      وحتدث  - ٧٤
ــوريس          ــضيق تـ ــزر مـ ــكان جـ ــلية وسـ ــشعوب األصـ ــراث الـ ــع تـ ــل مـ ــة التعامـ  تـــهموثقافأمهيـ

 تـسجيل واسـتخدام      جمـال  وأشار التقرير إىل التقدم احملـرز يف      ). E/CONF.101/52/Add.1 انظر(
  . ووصف املبادرات الوطنية والتغيريات التشريعية،األمساء األصلية يف أستراليا

الحتفـــال مبناســـبة اســـتراليا عمليـــة التـــسمية التذكاريـــة أ  قدمتـــهتقريـــر ثـــانووصـــف   - ٧٥
ـــ  ــذكرى املئوي ــق لة بالـ ــيش فيلـ ــدا  جـ ــتراليا ونيوزيلنـ ــاليبويل،  أسـ ــزل يف غـ ــذي نـ ــا، يف الـ تركيـ

وذكـرت أمسـاء    مراحـل املـشروع     وأُستعرضت  ). E/CONF.101/54/Add.1انظر   (٢٠١٥ عام
 االرجـال والنـساء الـذين خـدمو       علـى إحيـاء ذكـرى       مسـاء   وسـتعمل هـذه األ    . الداعمةاإلدارات  

 بالتـشاور   غـاليبويل  األمسـاء احملليـة يف        كمـا سـتدرج    .قوات الـدفاع األسـترالية والنيوزيلنديـة       يف
  .تركيا مع
، مـع التركيـز     التونـسية اجلغرافية  أماكن املشاهد الطبيعية     أمساء   عن ممثل تونس    وحتدث  - ٧٦

رسـم   منتجـات  تظهـر علـى   ال تـزال   الـيت  االسـتعمارية مـن الفتـرة  األمسـاء  اللغـات وتـراث     على  
 إىل املعرفــة  امليــدانينياحنيافتقــار املــّسوقــد ســاهم  .)E/CONF.101/61/Add.1 انظــر (اخلــرائط

االفتقــار إىل األدوات املناســبة يف تــشويه   املتعلقــة ببحــوث الدراســات، و  املــشاكل واللغويــة، 
  . ٢٠١١  عام ثورةوتناول أيضا تأثري. األمساء اجلغرافية

يكوم فريسـت   بيكانغ”لتنسيق مع   ل اً مشروع اً عرض فيه بإجياز    ممثل كندا تقرير   وعرض  - ٧٧
 امســاً مــن األمســاء الطبوغرافيــة بلغــة ١٧مــع جل يف أونتــاريو ،“)أمــة بيكــانغيكوم األوىل(نيــشن 

املالئــم عــرض وال ، عمليــة التــشاور ونوقــشت. )E/CONF.101/133/Add.1انظــر (أوجيبــواي 
  . املزدوجةاألمساء للمطابقة بنيقرار هلذا الألمساء واملعلومات األساسية ل

 الــوعي يف لنــشر مــشروع جتــرييب  عــنممثــل النــرويج قــدمها ة اجتمــاعورقــووصــفت   - ٧٨
 األمسـاء اجلغرافيـة     املمكنـة لعمليـة مجـع وعـرض       سـاليب   األ احملليـة أمسـاء األمـاكن     باجملتمع احمللي   

  .وأصلها وتعزيزها
 اإلجراءات املتخذة حلماية التـراث      اً عن م ممثل الصني ورقة اجتماع تتضمن موجز      قّدو  - ٧٩

  .مساء اجلغرافية يف الصنيالثقايف لأل
ــدمت   - ٨٠ ــرا عــن  وق ــا تقري ــة  جورجي ــة املتعلق ــصطلحات اجلورجي ــشعوب  ب  امل ــدان وال البل

  ).E/CONF.101/88/Add.1 انظر(
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  اللجنة التقنية الثانية  -جيم   
  )١١البند (ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية     

 بيانــات ومعــاجم أمســاء املواقــع اجلغرافيــة  عــرض مــنظم الفريــق العامــل املعــين مبلفــات    - ٨١
وأويل اهتمام  ). E/CONF.101/91/Add.1انظر  (موجزاً لألعمال املضطلع هبا منذ املؤمتر التاسع        

خــاص يف التقريــر للتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس، واالحتــاد املفتــوح للجغرافيــا  
 وُحدِّدت يف التقريـر جوانـب برنـامج عمـل مركـز             ).اليونيكود(املكانية، واحتاد الترميز املوحد     

االمتياز التابع هليكل األمـم املتحـدة األساسـي للبيانـات املكانيـة واملـساعدة الـيت قـدمها الفريـق                     
العامل من خالل تنظيم الـدورات التدريبيـة يف جمـال أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وتقـدمي إسـهامات               

). Africa GeoNyms(واقــع اجلغرافيــة يف أفريقيــا  مــشروع قاعــدة بيانــات ومعجــم أمســاء امل  يف
ــز املوحــد     ــل احتــاد الترمي ــسخة ) اليونيكــود(وأكــد ممث ــصدر   ٧أن الن  مــن اليونيكــود ســوف ت

  . ٢٠١٤ عام
  

  ))أ (١١البند (متطلبات احملتوى     
اقترحــت أســتراليا علــى فريــق اخلــرباء إعــادة النظــر يف أهــداف معــاجم أمســاء املواقــع        - ٨٢

ــة و ــة     . تعاريفهــااجلغرافي ــاد الطلــب علــى املعلومــات غــري التقليدي وعــرض تقريرهــا بإجيــاز ازدي
ــة      يف ــة أو التجاري ــة أو املؤقت ــة املتعلقــة عــادة باألمســاء غــري الرمسي معــاجم أمســاء املواقــع اجلغرافي
الدارجـــة وأرقـــام األصـــول، مثـــل الرمـــوز الربيديـــة ووحـــدات التعـــداد الـــسكاين اجلغـــرايف   أو
ووفقاً للتفاصيل الواردة يف التقرير، ال توجد حاليـاً تعـاريف           ). E/CONF.101/57/Add.1 انظر(

ولقـد وضـعت أسـتراليا      . “غـري الرمسيـة   ” أو   “الرمسية”ملا يشكل املعاجم أو البيانات اجلغرافية       
وُدعي فريـق اخلـرباء إىل إعـادة تـصور املعـاجم باعتبارهـا              . خمططاً عاماً لبعض التعاريف احملتملة    

يات الرمسية املتبعة يف تسمية األماكن، ومـصادر لألمسـاء غـري الرمسيـة لألمـاكن،        سجالت للعمل 
  . وخلفيات لروابط ثقافية ألمساء األماكن، وآليات لتيسري إيصال املعلومات

  
  ))ب (١١البند (مناذج البيانات وتصنيفاهتا     

     .مل تقدم أي ورقات يف إطار هذا البند    - ٨٣
  ))ج (١١ البند(تعهد البيانات     

ــة تتــــسم      - ٨٤ ــاء اجلغرافيــ ــاز إنــــشاء قاعــــدة بيانــــات لألمســ ــا بإجيــ ــر ماليزيــ عــــرض تقريــ
 ٢٠٠٤ومعجــــم ألمســــاء املواقــــع اجلغرافيــــة علــــى شــــبكة اإلنترنــــت منــــذ عــــام  مبوثوقيتــــها

وتــضم قاعــدة البيانــات األمســاء احملليــة واملعلومــات التارخييــة ). E/CONF.101/70/Add.1 انظــر(
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ومثة مناذج تـستخدم احلـروف العربيـة ومنـاذج          .  هبا املعدة الستخدام احلكومة    والبيانات املأذون 
ــة  ــة باللغـــة املالييـ ــاء مبقيـــاس  . مـــصحوبة بتـــسجيالت مسعيـ وسيتـــضمن التحـــديث احلـــايل أمسـ

  . ٢٠١٣ وسيصدر يف عام ١:  ١٠,٠٠٠
اء قدمت إندونيسيا تقريراً عن القوانني اجلديـدة الـيت تـنص علـى اجلمـع اإللزامـي ألمسـ                    - ٨٥

األمـــاكن يف قاعـــدة للبيانـــات تتعهـــدها الوكالـــة اإلندونيـــسية للمعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة 
، جتمـع األمسـاء ميـدانياً للمعجـم الـوطين           ٢٠٠٤ومنذ عـام    ). E/CONF.101/127/Add.1 انظر(

وجيــري حاليــاً االضــطالع . ١:  ٥٠,٠٠٠ و ١:  ٢٥,٠٠٠ألمســاء املواقــع اجلغرافيــة مبقيــاس 
والغـرض مـن ذلـك    . اء يف املنـاطق الـيت مل ختـضع للمـسح سـابقاً، مبـا يف ذلـك بـابوا                 جبمع األمس 

إدراج هــذا املعجــم يف هيكــل إندونيــسيا األساســي للبيانــات املكانيــة باعتبــاره املــصدر الرمســي  
  . لألمساء اجلغرافية

  ).E/CONF.101/103/Add.1انظر (مل يقدم تقرير اجلزائر   - ٨٦
  

  ))د (١١البند (شغيل البيين معايري البيانات والت    
يف تقريــر أســتراليا، نوقــشت مطابقــة احملــددات عــرب جمموعــات متعــددة مــن البيانــات،    - ٨٧

واقترح تقدمي الدعم لتحليل البيانات املتعدد القطاعات من خـالل ربـط املعلومـات عـن طريـق                  
 املعــاجم وإعــادة هندســة خــدمات). E/CONF.101/55/Add.1انظــر (إطــار للمعــاجم اجلغرافيــة 

ــة          ــه الوكال ــذي متول ــشروع ال ــز امل ــات هــو حمــور تركي ــط البيان ــات رب ــة باســتخدام آلي اجلغرافي
األسترالية للتنمية الدولية والذي أعدته منظمة الكومنولـث للبحـوث العلميـة والـصناعية بـدعم                

 وجيـري تطبيـق   . من مكتب كبري موظفي تكنولوجيا املعلومات يف األمانة العامة لألمم املتحـدة           
هــذا املــشروع علــى أســاس جتــرييب يف إندونيــسيا مــن خــالل التعــاون مــع الوكالــة اإلندونيــسية  

وقد ُشجِّع أعضاء فريق اخلـرباء علـى النظـر يف املـشاركة؛ وقـدم               . للمعلومات اجلغرافية املكانية  
  . أغسطس/ آب٨عرض مفصل يف إطار حلقة عمل يف 

املتعلـق باهليكـل األساسـي الـوطين للبيانـات           واحـدا لربناجمهـا      هـدفاً وحدد تقرير فنلندا      - ٨٨
 يتمثــل يف إتاحــة طريقــة الســتخدام أمســاء األمــاكن يف دعــم التــشغيل البــيين         ، وهــواملكانيــة

وتتعهـد اهليئـة الوطنيـة      ). E/CONF.101/76/Add.1انظـر   (جملموعات البيانات اجلغرافيـة املكانيـة       
ويف هــذا النمــوذج، ميكــن حتديــد . ةللمــساحة توحيــد أمســاء أمــاكن يف ســجل األمســاء اجلغرافيــ

وقـدمت هـذه الورقـة خمططـاً هلـذا النظـام متاحـاً مـن                . أكثر لكـل مـن املعـامل املكانيـة         تسمية أو 
  . خالل واجهة موحدة للخدمة الشبكية مزودة بالصور
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وعرض تقرير املكسيك بإجياز السبل الكفيلة باحلد من ازدواجية املعلومات وذكر أنـه               - ٨٩
 ثالثة معايري تقنية لوضع األمساء والبيانات اجلغرافية يف معيـار وطـين جديـد موحـد                 قد مت جتميع  

ــر ( ــة      ). E/CONF.101/140/Add.1انظ ــصطلحات العام ــتخدام امل ــاً اس ــار حالي ــذا املعي ــبني ه وي
 مكتـب  ١٠٠وقـام أكثـر مـن     . واألمساء الرمسية وغري الرمسية والشخصية، من بني أمساء أخـرى         

  .٢٠١٢ولة باستعراض هذا املعيار الذي سيصدر حبلول هناية عام وكيان على مستوى الد
ــات           - ٩٠ ــة بتخــزين احلــروف اخلاصــة للغ ــضمن تقريــر كنــدا مــوجزاً للمــسائل املرتبط وت

ولقــد اعتمــد اجمللــس ). E/CONF.101/142/Add.1انظــر (الــشعوب األصــلية الكنديــة وعرضــها 
الواردة يف جمموعة املعـايري القياسـية املعتمـدة         الكندي لألمساء اجلغرافية استخدام الرموز اللغوية       

ــة         ــات املختلفـ ــاء يف اللغـ ــرض األمسـ ــة بعـ ــاييس، واملتعلقـ ــد املقـ ــة لتوحيـ ــة الدوليـ ــدى املنظمـ   لـ
)ISO-639(     ــز احلــروف ــة واملوقــع الــشبكي اآلن ترمي ، ويتــضمن معجــم أمســاء املواقــع اجلغرافي

ــصيغة التحويــل املوحــد بقــوة     ــد ســويت اآل ). UTF-8( بــت ٨ب ــسائل املنفــصلة الــيت   وق ن امل
  .تعرض فيها احلروف على حنو صحيح يف برامج التصفح الشبكية أو يف براجميات معينة ال

ستراليا الغربية إلدماج املعجـم     أوعرضت أستراليا ورقة اجتماع عن مشروع يف والية           - ٩١
ــة احلكوم    ــة املكانيـ ــة وجمموعـــات البيانـــات اجلغرافيـ ــة يف العنونـ ــرايف للواليـ ــرىاجلغـ ــة األخـ . يـ

واستلزمت هذه العملية تنقية البيانات أثناء مطابقة بيانات األمساء اجلغرافيـة يف الواليـة بـاملعجم     
ونتيجـة ذلـك، تتـضمن جمموعـة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة اآلن رقمـاً تعريفيـاً                   . اجلغرايف الرمسي 

مســي، ممــا يعــود علــى  موحــداً جلميــع أمســاء املعــامل املــستمدة مباشــرة مــن املعجــم اجلغــرايف الر   
  . املستخدمني بفوائد مباشرة

  
ــاجم وخــــدمات اإلنترنــــت (خــــدمات البيانــــات والتطبيقــــات واملنتجــــات       ) مثــــل املعــ

  ))هـ(  ١١  البند(
ــاً           - ٩٢ ــة جمان ــة املتاح ــات األمســاء اجلغرافي ــد بيان ــف قواع ــاز خمتل ــان بإجي ــر الياب عــرض تقري
صــدار القــانون األساســي بــشأن التــشجيع  ومنــذ إ). E/CONF.101/35/Add.1انظــر (مبقابــل  أو

ــة يف عــام     ــة املكاني ــة املعلومــات  ٢٠٠٧علــى االســتفادة مــن املعلومــات اجلغرافي ، وضــعت هيئ
وتتـضمن جمموعـة البيانـات      . اجلغرافية املكانيـة يف اليابـان البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة األساسـية             

، ومـن املقـرر     ١:  ٢٥,٠٠٠ اسم جغـرايف منقـول عـن خـرائط مبقيـاس             ٤٧٠ ٠٠٠ حالياً حنو 
  . إتاحة البيانات لالستعمال العام لقاء رسم يف املستقبل القريب

وعرض تقرير نيوزيلندا بإجياز تفاصيل نظام جديد للمعجم اجلغرايف من املقـرر إتاحتـه                - ٩٣
كموقع شبكي ويف إطار خدمة البيانات احلالية من خالل مركز نيوزيلندا للمعلومـات اخلاصـة             
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ويقــوم اجمللــس النيوزيلنــدي   ). E/CONF.101/51/Add.1 (٢٠١٢ي، يف أواخــر عــام  باألراضــ
لألمساء اجلغرافية حالياً بتطوير نظام حديث قائم على املعايري لقاعدة بيانـات املعجـم اجلغـرايف،                

وسـيتيح النظـام    . من شأنه أن يتيح إمكانية احلصول على األمساء اجلغرافية الرمسية وغري الرمسيـة            
للمستخدمني داخل احلكومـة وخارجهـا علـى حـد سـواء إمكانيـة الوصـول املباشـر إىل           اجلديد  

  .هذه األمساء واالطالع على التحديثات
وعرض تقرير إستونيا بإجياز مخسة مصادر لألمساء اجلغرافية متاحة حالياً، مبـا يف ذلـك                 - ٩٤

). E/CONF.101/65/Add.1انظـر   (قاعدة بيانات أمساء األمـاكن، التابعـة ملعهـد اللغـة اإلسـتونية              
 صـيغة بديلــة  ٤٠٠ ٠٠٠ سـجل فيهــا أكثـر مــن   ١٤١ ٠٠٠وتتـضمن هــذه القاعـدة للبيانــات   

ومن الصعب إدماج قواعد البيانـات يف جمموعـة واحـدة شـاملة للبيانـات نظـراً لتنـوع                   . لألمساء
لــق البيانــات والــنظم املتاحــة الــذي يعكــس خمتلــف املعلومــات الــيت مجعهــا اللغويــون يف مــا يتع   

  .إال أن هذا قد حيدث يف املستقبل. بطريقة نطق األمساء وأصلها
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١وأفادت فنلندا أن اهليئة الوطنية للمـساحة أتاحـت، اعتبـاراً مـن                - ٩٥

ــاً، وذلــك مبوجــب        ــة اخلاصــة هبــا جمان ــات الطبغرافي ــاس إىل جمموعــات البيان وصــول عمــوم الن
ــة وا   ــن وزارة الزراعــ ــصادر عــ ــوم الــ ــات يف املرســ ــانون األول٢١لغابــ ــسمرب / كــ  ٢٠١١ديــ

ــا مــن خــالل     ). E/CONF.101/77/Add.1 انظــر( ــات أو اقتناؤه ــل جمموعــات البيان وميكــن ترتي
ولقـد شـهدت    . اخلدمات الشبكية، مـن قبيـل اخلـدمات الـشبكية املـزودة بالـصور أو بـاخلرائط                

ــا  ــسجيل    األشــهر اإلثن ــشر املاضــية ت ــشبكية ا  ٧٠ع ــة ال ــستخدماً يف اخلدم ــصور،   م ــزودة بال مل
 عمليـة ترتيـل     ٧ ٢٥٤ عملية ترتيل ناجحة مللفات بيانات األمسـاء احملـددة سـلفاً، و              ٤ ١١٩ و

  .ناجحة مللفات بيانات اخلرائط الصغرية احلجم
 األوروبيـة وقدم تقرير أملانيا معلومات مستكملة عـن حالـة مـشروع األمسـاء اجلغرافيـة                  - ٩٦

)EuroGeoNames) (  انظرE/CONF.101/94/Add.1 .(          ٢٠٠٦وخالل الفتـرة املمتـدة بـني عـام 
، أُنشئ هيكل أورويب لألمساء اجلغرافية من خـالل ربـط املعـاجم الرمسيـة الوطنيـة                 ٢٠٠٩وعام  

دير ويُـ . املستمدة من الوكاالت الوطنيـة املـشاركة املعنيـة برسـم اخلـرائط واستقـصاءات املـسح             
ــة     ــة األوروبي ــة  EuroGeographicsهــذا املــشروع منظمــة املعلومــات اجلغرافي ــة االحتادي  والوكال

وجيــري التركيــز حاليــاً علــى حتقيــق  . ٢٠٠٩لرســم اخلــرائط واجليوديــسيا يف أملانيــا، منــذ عــام  
. تغطية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، على األقل، وتوفري هيكـل قـائم علـى تغطيـة أمشـل      

  . ٢٠١٢أغسطس / آب٢دِّم عرض للنظام ولالجتاهات اجلديدة يف وقُ
وأوجــز تقريــر آخــر ألملانيــا كيــف تعاونــت احلكومــة االحتاديــة، والواليــات االحتاديــة      - ٩٧

ــة        ــة األملانيـ ــة اإللكترونيـ ــة اجلغرافيـ ــات للبوابـ ــدَّمت البيانـ ــاً وقَـ ــديات معـ  Geoportal.DEوالبلـ
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أداة للبحـث عــن البيانــات واألمــاكن والعنــاوين اجلغرافيــة  واسـتخَدَمت هــذه البوابــة الــيت تــوفر  
وتستـــضيف الوكالـــة ). E/CONF.101/95/Add.1انظـــر (املكانيـــة وخـــرائط مواضـــيعية ألملانيـــا 

  . االحتادية لرسم اخلرائط واجليوديسيا يف أملانيا هذه البوابة اجلغرافية وتتعهدها
ــدا دور املراقــب العــام للمــسح     - ٩٨ ــر بولن ــوطين   وحيــدد تقري  اجلغــرايف يف تعهــد الــسجل ال

ويف الوقـــت احلاضـــر، حيتـــوي املعجـــم ). E/CONF.101/102/Add.1انظـــر (لألمســـاء اجلغرافيـــة 
وحتــدد التــشريعات اآلن املعجــم اجلغــرايف  .  معلمــاً مــع خصائــصها ١٩٨ ٣٥٦اجلغــرايف علــى 

نــات إلكترونيــة بوصــفه القائمــة الرمسيــة لألمســاء املعــدة الســتخدام احلكومــة، وتتــيح قاعــدة بيا  
وتتـضمن  . جديدة مجع البيانات واستكماهلا وتبادهلا من خالل املوقع الشبكي للبوابة اجلغرافيـة           
  .جمموعة البيانات أمساء مواقع داخل بولندا وستشمل أمساء مواقع خارج حدودها

ــات         - ٩٩ ــوطين للمعلومـ ــد الـ ــام املعهـ ــف قـ ــاز كيـ ــا بإجيـ ــة كوريـ ــر مجهوريـ ــرض تقريـ وعـ
ــة ــذ  اجلغرافي ــة    ٢٠٠٣عــام من ــة بتطــوير نظــام إلدارة األمســاء اجلغرافي  مبــشاركة اإلدارات احمللي

وتتـاح حاليـاً نظـم جديـدة إلدارة األمسـاء اجلغرافيـة، مبـا يف                ). E/CONF.101/116/Add.1 انظر(
  .ذلك خدمة التبادل املفتوح للبيانات املترابطة عن طريق الصفحات الشبكية للمعهد

ــا  - ١٠٠ ــة االجتمـ ــت ورقـ ــة      وعرضـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــها مجهوريـ ــيت قدمتـ ع الـ
ويتـوىل النظـام    . مسؤوليات جلنة األمساء اجلغرافية التابعـة هلـا يف جمـال توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة                

وجيـري ختـزين   . ، وضع األمساء اجلغرافيةKumsugangsan 1.0اإلداري إلدارة األمساء اجلغرافية، 
، ويــدير هــذا النظــام األمســاء اجلغرافيــة اإلداريــة واحلــدود   MySQLالبيانــات يف قاعــدة بيانــات 

  . ١:  ٢٥,٠٠٠اإلدارية ويعرضها مبقياس 
  ). E/CONF.101/8/Add.1 و E/CONF.101/7/Add.1انظر ( مل ُيعرض تقريرا إسبانيا - ١٠١
 وأوجــز الــرئيس التقــارير املعروضــة علــى اللجنــة واعتــرب أن إنــشاء تطبيقــات تتــيح         - ١٠٢

  .يانات األمساء اجلغرافية ألغراض خمتلفة، هو من املسائل الرئيسيةاستخدام ب
  

   اللجنة الفنية الثالثة   - دال  
   )١٠البند (التسميات األجنبية     

 قّدم ممثل اليابان ورقة اجتمـاع تـبني الفـروق بـني املعـامل الربيـة واملعـامل البحريـة، مثـل                       - ١٠٣ 
ــروق، ال  . واحمليطــات البحــار  ــذه الف ــسبب ه ــة    وب ــسميات األجنبي ــة الت ــق ازدواجي  ميكــن تطبي

علـى أمسـاء البحـار؛ وبـدال مـن ذلـك، مـن األهـم التمييـز بـني األمسـاء احملليـة              والتسميات احمللية  
   . واألمساء الدولية
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وعــرض املــنظِّم املــشارك الجتماعــات الفريــق العامــل املعــين باألمســاء األجنبيــة تقريــر      - ١٠٤ 
انظــر ( األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا الفريــق منــذ انعقــاد املــؤمتر التاســع العامــل الــذي يــبني الفريــق 

 E/CONF.101/43/Add.1   (              وأشار التقرير إىل االجتماعات اخلمـسة الـيت عقـدها الفريـق العامـل
ــا       ــشوارا، روماني ــيت مشلــت حلقــات عمــل ُعقــدت يف تيمي ــاتش )٢٠٠٨(وال ) النمــسا(، وتاين

ها حلقـات   تناولتـ  وتـضمنت املواضـيع الرئيـسية الـيت          ).٢٠١٢(وجدانسك، بولندا    ،  )٢٠١٠(
واألمسـاء األجنبيـة، واملبـادئ التوجيهيـة واملعـايري املنظِّمـة        الفارق بـني األمسـاء احملليـة     العمل هذه   

ورغـــم . األجنبيـــة، واالجتاهـــات الـــسائدة يف اســـتخدام األمســـاء األجنبيـــة  الســـتخدام األمســـاء 
ومتـت اإلشـارة أيـضا إىل أن معظـم أعـضاء            . إىل نتـائج هنائيـة    التوصـل    املناقشات املكثفة، تعذّر    

التعاريف احلالية لألمساء احمللية واألمساء األجنبيـة وهـم يـرون أنـه              الفريق العامل غري راضني عن      
  .الركيزة اليت تقوم عليها بقية التعاريف جيب إعادة النظر فيها مبا أهنا تشكل 

ــدا قائمــة حمدّ    - ١٠٥  ــل بولن ــة  وعــرض ممث ــة باألمســاء اجلغرافي ــة ث ــوم  العاملي ــة تق ــة البولندي باللغ
توحيد األمساء اجلغرافية خارج مجهورية بولندا وُيرتقب نـشرها يف أواخـر عـام               بتحضريها جلنة   

وسُتنـشر القائمـة علـى شـكل ُنـسخ مطبوعـة وعلـى              ).   E/CONF.101/46/Add.1 انظر   (٢٠١٢
   . ترنتموقع اللجنة على شبكة اإلن  على  PDF شكل 

وقدم ممثل النمسا تقريرا تـضمن دراسـة للفـارق بـني األمسـاء احملليـة واألمسـاء األجنبيـة                - ١٠٦ 
النواحي اللغوية واالجتماعية والثقافية واجلغرافية والقانونية والسياسية وسـلّط الـضوء علـى              من  

فيــة واجملتمعــات احملليــة اجملتمعــات احملليــة يف عمليــة التــسمية وإىل العالقــة بــني املعــامل اجلغرا  دور 
انظـــــر (املعيـــــار األساســــي للفـــــصل بـــــني األمســــاء األجنبيـــــة واألمســــاء احملليـــــة     باعتبارهــــا  

 E/CONF.101/73/Add.1   (              ومتت اإلشارة إىل أن الفارق بني األمساء احمللية واألمسـاء األجنبيـة ال
ا السبب جيب أن حيـل اجملتمـع        احمللية اليت تتكلم لغات خمتلفة، وهلذ      يقتصر دائما على اجملتمعات     
ــار   ــدين  . لتعريــف هــذا الفــارق  احمللــي مكــان اللغــة كمعي ــراح تعــريفني جدي ــام، مت اقت ويف اخلت

   . ‘‘األجنيب االسم ’’ و‘‘ االسم احمللي’’ملصطلحي 
وقامــت النمــسا بتقــدمي مث ســحب تقريرهــا الــذي يتــضمن توصــيات بــشأن اســتخدام    - ١٠٧ 

   . سائل التعليم النمساويةاجلغرافية يف و األمساء 
وقّدم ممثل فرنسا تقريرا أكد فيه أن عمل املؤمتر وفريـق اخلـرباء، ال سـيما فيمـا خيـص                     - ١٠٨ 
، بالقــدر الكــايف ياعــأن ير أحيانــا، فيمــا يبــدو، منحــى التوحيــد دون االتــسميات األجنبيــة، حنــ 

الـيت تكرسـها مواثيـق األمـم املتحـدة          العليا املتـصلة حبريـة التعـبري ومحايـة التنـوع الثقـايف               املبادئ  
   ).   E/CONF.101/89/Add.1 انظر (
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وأفاد ممثـل مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف ورقـة اجتمـاع بأنـه جيـري تنقـيح                      - ١٠٩ 
التسميات األجنبية يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف إطـار عمليـة توحيـد للتـسميات                   

   . الصعيد الوطين على 
  

   ) ١٣البند (نظم الكتابة والنطق     
   )) أ (١٣البند (الكتابة باحلروف الالتينية     

، الـذي أقـر     ٢٠٠٩قدم ممثل بلغاريا تقريرا عن قانون نقل احلروف بني اللغات لـسنة              - ١١٠ 
).   E/CONF.101/12/Add.1 انظــر (نظــام وقواعــد كتابــة األجبديــة البلغاريــة بــاحلروف الالتينيــة    
الورقــة أن نظــام نقــل احلــروف يتطــابق مــع مبــادئ التحويــل املبــّسط للــنظم األجبديــة  وأكــدت  

وأعرب ممثل النمسا عن حتفظات بشأن عدم توافق النظام مـع           . بالوسائل اإللكترونية  لتحويلها  
املعتمــَدة للكتابــة بــاحلروف الالتينيــة، ألنــه ال يــستويف متامــا شــرط قابليــة التحويــل          املبــادئ 
وأفـاد مـنظّم اجتماعـات الفريـق العامـل املعـين          . سـلوفينيا هـذه التحفظـات       ممثل   وأيد. العكسي

بــأن الفريــق العامــل مل حيــصل علــى إمجــاع بــدعم  ) إســتونيا(الالتينيــة  بــنظم الكتابــة بــاحلروف 
   . املقتَرح النظام

 وعـرض ممثـل النمــسا بيانـا للمجلــس النمـساوي املعــين باألمسـاء اجلغرافيــة فيمـا يتعلــق       - ١١١ 
انظـــــــر (األحـــــــرف األجبديـــــــة الـــــــسرييلية األوكرانيـــــــة بـــــــاحلروف الالتينيـــــــة   بكتابـــــــة 

 E/CONF.101/40/Add.1   .(                وأكد اجمللس أن نظام الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة املقتـَرح مل يتقيـد
املؤمتر املتعلق بالنسخ احلريف القابل للتحويل العكـسي بـشكل           باملبدأ املنصوص عليه يف قرارات      

األجبديـة غـري الالتينيـة إىل حـروف التينيـة وطلـب مـن املـؤمتر                  فيه عند حتويل األحـرف      ال لبس   
وأوضـح أنـه ال ميكـن القبـول بنظـام معـّين،             . حتويـل مماثلـة    التشبث هبذا املبدأ وعدم قبول نظـم        

وأثناء املناقشة، أكد ممثـل النمـسا       . املعايري األخرى  ألنه مطّبق بشكل جيد، كمعيار ُيلغي مجيع        
وأيـد هـذا    .  بـني اللغـات    األوكـراين لنقـل احلـروف       النمسا لن تؤيـد ال النظـام البلغـاري وال            أن

االحتــاد الروســي وفرنــسا   املوقــف، ممثــل كــل مــن أملانيــا وســلوفينيا وهولنــدا، بينمــا أيــد ممــثال    
م العامل بـشأن مـسألة النظـا       الفريق  داخل  وأقر ممثل إستونيا بأن املناقشات      . النظامني املقترحني 

   . التشبث بأفكار مثالية  ودافع عن هذا اخليار بوصفه واقعيا بدال من ،األوكراين كانت صعبة
وقـــّدم مـــنظّم اجتماعـــات الفريـــق العامـــل املعـــين بـــنظم الكتابـــة بـــاحلروف الالتينيـــة     - ١١٢ 

ــة       ) إســتونيا( ــاحلروف الالتيني ــة ب ــة خمتلــف نظــم الكتاب ــسية يف حال ــرا عــن التطــورات الرئي تقري
وتــضّمن التقريــر ).   E/CONF.101/48/Add.1 انظــر (أعمــال الفريــق العامــل  درجــة يف جــدول امل

الكتابـــة بـــاحلروف الالتينيـــة لألمســـاء األرمينيـــة واألوكرانيـــة والبلغاريـــة  معلومـــات عـــن نظـــم 
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ــة   ــية واجلورجيـ ــة     والبيالروسـ ــية واملالديفيـ ــة والفارسـ ــة والعربيـ ــسرييلية املقدونيـ ــة والـ واخلمرييـ
، وبلغاريـا،  ) اإلسـالمية -مجهوريـة  (أن أوكرانيـا، وإيـران      وأشارت الورقة أيـضا إىل      . اليةوالنيب

عزمها تقـدمي نظـم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة اخلاصـة هبـا          وبيالروس وأوكرانيا قد أعربت عن      
   . للمصادقة عليها يف هذا املؤمتر

ــاحل        - ١١٣  ــة ب ــام الكتاب ــرا عــن نظ ــا تقري ــل أوكراني ــّدم ممث ــه   وق ــذي اعتمدت ــة ال روف الالتيني
انظــر (واملــستخَدم علــى الــصعيد الــوطين لكتابـة األمســاء اجلغرافيــة بــاحلروف الالتينيــة   حكومتـه  

 E/CONF.101/84/Add.1   .(     بـشأن النظـام    شـواغل   قد أعرب عـن     كان  وأوضح ممثل النمسا أنه
سة والعـشرين لفريـق اخلـرباء،       األوكراين للكتابة باحلروف الالتينية من قبلُ أثنـاء الـدورة الـساد            

   . أيد ممثل االحتاد الروسي النظام األوكراين للكتابة باحلروف الالتينية بينما 
   ).   E/CONF.101/96/Add.1 انظر (ومل ُيعرض التقرير املقدَّم من الشعبة العربية  - ١١٤ 
األمسـاء الفارسـية    وعرض ممثل مجهورية إيران اإلسالمية تقريرا وصف فيه نظام كتابة            - ١١٥ 
باحلروف الالتينية الذي أعده الفريق العامل املعين بالنسخ اللفظي التـابع للجنـة اإليرانيـة املعنيـة                  
ــة    ــد األمســاء اجلغرافي ــى    ).   E/CONF.101/118/Add.1 انظــر (بتوحي ــد اعُتمــد هــذا النظــام عل وق

فيـة بـاحلروف الالتينيـة، وهلـذا        كتابـة األمسـاء اجلغرا    حاليـاً يف    الوطين وجيري اسـتخدامه      الصعيد  
وأفـاد مـنظّم اجتماعـات الفريـق        . هـذا النظـام للموافقـة عليـه أثنـاء املـؤمتر            السبب جيري عـرض     

بـأن الفريـق العامـل أجـرى مناقـشات      ) إسـتونيا (بـاحلروف الالتينيـة    العامل املعين بـنظم الكتابـة    
 مــشروع قــرار يف هــذا الــصدد  بــاحلروف الالتينيــة وبــأن  بــشأن نظــام كتابــة األمســاء الفارســية  

املعَرب عنـها بـشأن قابليـة التحويـل العكـسي           الشواغل  سُيطرح أثناء املؤمتر للموافقة عليه رغم       
   . هلذا النظام

وعرض ممثل إستونيا تقريرا تطرق إىل مشاكل قابلية التحويل العكـسي لـنظم الكتابـة                  - ١١٦ 
ــرِح تقيــيم قابليــة   ).   E/CONF.101/141/Add.1 انظــر (بــاحلروف الالتينيــة   ويف هــذا التقريــر، اقُت
التحويل العكسي لنظم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة حبـساب عـدد الوحـدات الكتابيـة يف الـنص                     

األصل مث حساب النسبة املئوية للوحدات الكتابية الـيت مت حتويلـها إىل احلـروف الالتينيـة                  باللغة  
 توجد أي نظم تقبـل التحويـل العكـسي بـشكل     وحسب هذه املنهجية، ال   . لبس فيه  بشكل ال   

. جيـداً جـداً    يف املائة لقابلية التحويل العكـسي معـدال          ٩٠اعتبار معدل يفوق     تام، وهلذا ينبغي    
خباصـية القابليـة    نظم الكتابة باحلروف الالتينيـة      تتسم  التوصية بأن    وبناء على ذلك، ميكن فقط      

   .  إلزاميةاخلاصية  جعل هذه كن دونللتحويل العكسي، ول
إىل نظام كتابـة    )   E/CONF.101/CRP.2 (وتطرقت ورقة اجتماع قدمها ممثل بيالروس        - ١١٧ 
األمساء اجلغرافية البيالروسية باألجبدية الالتينية الذي اعتمدتـه اللجنـة احلكوميـة املعنيـة بـاملوارد                 
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ن النظــام قــد وأوضــحت الورقـة أ . ٢٠٠٧األراضــي واجليوديـسيا ورســم اخلــرائط يف عـام    مـن  
وأفـاد  . ٢٠١٢مـايو  /الفريق العامل املعين بـنظم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة يف أيـار          ُعرِض على   

بأنــه لــيس لــدى الفريــق العامــل أي اعتــراض علــى النظــام وأنــه  ) إســتونيا(  مــنظم االجتماعــات 
   . املؤمتر للموافقة عليه سيعرض مشروع قرار على 

ــّدم ممثـــــــل مجهوريـــــــة ك   - ١١٨  ــا الـــــــشعبية الدميقراطيـــــــة ورقـــــــة اجتمـــــــاع  وقـــــ وريـــــ
  ) E/CONF.101/CRP.15   (   تـــبني التنقيحـــات الـــيت أُدخلـــت علـــى نظـــام كتابـــة اللغـــة الكوريـــة

. ٢٠٠٠أغـسطس   /الالتينية الذي نشرته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة يف آب          باحلروف  
ردة يف هـذه الورقـة، ولكنـه       مجهوريـة كوريـا عـن حتفظاتـه بـشأن املقترحـات الـوا              وأعرب ممثل   

للتحــاور مــع مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة إلنــشاء نظــام موّحــد  أعــرب عــن اســتعداده 
   .الالتينية لكتابة اللغة الكورية باحلروف 

  
   )) ب (١٣البند (التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية     

 املخصـصة تقريـر الـشركة، وقـدم عرضـا           قدم ممثل شـركة اإلنترنـت لألمسـاء واألرقـام          - ١١٩ 
وتنسيق نظـام أمسـاء النطاقـات علـى اإلنترنـت لكفالـة أن يكـون كـل                   يبّين مسؤوليتها يف إدارة     

وأن يـستطيع مجيـع مـستخدمي اإلنترنـت إجيـاد            عنوان من عناوين اإلنترنـت خمتلفـا عـن غـريه،            
ــاوين صــاحلة   ــة ووصــفت ).   E/CONF.101/104/Add.1 انظــر (عن ــسريع   الورق ــسار ال ــة امل  عملي

)  IDN  ccTLD (لتحديد أمساء النطاقات املدّولة اسـتنادا إىل رمـز البلـد يف نطاقـات املرتبـة العليـا       
وهتدف هذه العملية إىل متكني البلدان واألقاليم من استخدام اسم بلدها أو إقليمها يف عنـاوين                

نـت لألمسـاء واألرقـام املخصـصة        وسلطت الورقة الضوء على مـا تلقتـه شـركة اإلنتر          . اإلنترنت 
   .اخلرباء من مساعدة من فريق 

  
   )) ج (١٣البند (كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة     

   .  مل ُتقدَّم أية ورقة يف إطار هذا البند- ١٢٠ 
  

   )) د (١٣البند (النطق     
ورقـة اجتمـاع تتـضمن      ) نـدا أيرل( عرض منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بالنطق         - ١٢١ 

وعــرض التقريــر األهــداف وخطــة العمــل واملواضــيع الــيت نوقــشت يف     . تقريــر الفريــق العامــل 
وسـلط  . امللفـات الـصوتية لتكـون مبثابـة دليـل للنطـق            اجتماعات الفريق، مبا يف ذلك اسـتخدام        

 صــوتية وضــع أدلــة نطــقعلــى تــشجيع الالتقريــر الــضوء علــى الــدور املقبــل للفريــق العامــل يف  
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ويف احلفـاظ علـى سـجل       وإسـداء املـشورة هبـذا الـشأن         ألمساء اجلغرافية على الـصعيد الـوطين،        ل
   . تدرج فيه مثل هذه األدلة على املوقع الشبكي لفريق اخلرباء 

  
   ) ١٤البند (أمساء البلدان     

ة الواليـــات املتحـــد( قـــدم مـــنظم اجتماعـــات الفريـــق العامـــل املعـــين بأمســـاء البلـــدان  - ١٢٢ 
 تقائمة بأمساء البلـدان الـيت مجعهـا فريـق اخلـرباء، وهـي تـضم قيـودا                  تقريرا يتضمن   ) األمريكية

ـــ   انظــر (بــشكل عــام بأهنــا دول مــستقلة    الــيت يعتــرف اجملتمــع الــدويل  ١٩٤تتعلــق بالبلــدان ال
 E/CONF.101/25/Add.1   .(    ــدمي أمســاء ــة هــو تق ــة أو اللغــات   واهلــدف مــن الوثيق ــدان باللغ البل

وأوضــح مــنظم االجتماعــات أن العمــل علــى . ستخدمة بــصفة رمسيــة يف كــل بلــد يف العــاملاملــ
 دخلــتإعــداد القائمــة قــد اســتمر علــى مــدى الــسنوات اخلمــس املاضــية، وأن تعــديالت قــد أُ   

. أن يضاف امسها إىل قائمة أمساء البلدان الـيت مجعهـا فريـق اخلـرباء      فلسطني  ممثل وطلب. عليها
كل من كندا وإسرائيل، واعترضـا علـى البيـان           ممثل  وأدىل ببيان أيضا    . ضاحاوقدمت األمانة إي  

   . بشأن الوثيقة وأدىل ممثل كل من تركيا وقربص ببيان . فلسطنيممثل  به الذي أدىل
 وأعــرب ممثــل اليونــان عــن عــدد مــن الــشواغل املتعلقــة برمــوز البلــدان واللغــات الــيت   - ١٢٣ 

د املقــاييس، فــضال عــن عالمــة اللغــة املتعلقــة بــإدراج مجهوريــة لتوحيــ وضــعتها املنظمــة الدوليــة 
 ألمـم املتحـدة   االبلـدان الـيت وضـعها فريـق خـرباء            مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف قائمة أمسـاء        

   .املعين باألمساء اجلغرافية
ــدان        - ١٢٤  الواليــات املتحــدة  ( وقــدم مــنظم اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بأمســاء البل

تتــضمن روابــط شــبكية للوصــول إىل قــوائم أمســاء البلــدان الــيت مجعتــها  ورقــة ثانيــة ) مريكيــةاأل
وأوضــــح مــــنظم ).   E/CONF.101/26/Add.1 انظــــر (الــــسلطات الوطنيــــة وســــلطات أخــــرى 

الوطنيـة ختتلـف عـن تلـك الـيت           االجتماعات أن بعض أمساء البلدان الـيت تـستخدمها الـسلطات            
   . أن الفريق العامل يرحب بأي إضافات إىل القائمةاستخدمها فريق اخلرباء، و

 وقــدم ممثــل بولنــدا قائمــة رمسيــة بأمســاء البلــدان وأمســاء األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم   - ١٢٥ 
 غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت الـيت تعتـرف       ٦٩البلدان وأمساء األقاليم الـ     الذايت، وتضمنت أمساء    

وأعرب ممثل األرجنـتني  ).   E/CONF.101/44/Add.1 انظر (واصم هبا بولندا، إىل جانب أمساء الع     
وأعـرب ممثـل فلـسطني عـن حتفظـات           . عن حتفظات بشأن بعض اجلوانب املتعلقـة هبـذه الورقـة          

   .فلسطني يف القائمةتنسيب قوية بشأن 
انظـــر  (، ُعـــرض علـــى الفريـــق التقريـــر املقـــدم مـــن جورجيـــا       ٩ ويف إطـــار البنـــد  - ١٢٦ 
 E/CONF.101/88/Add.1  .(   
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 وقــدم ممثــل قــربص تقريــرا يــصف قائمــة أمســاء البلــدان والعواصــم الــيت مجعتــها اللجنــة - ١٢٧ 
ــد    ــة بتوحي ــة املعني ــم املتحــدة       الدائم ــا لتوصــيات األم ــربص، وفق ــة يف ق ــر (األمســاء اجلغرافي انظ

 E/CONF.101/97/Add.1   (  ــل أن ــد أمســ    وأوضــح املمث ــة توحي اء القائمــة ترمــي إىل إظهــار كيفي
   . البلدان والعواصم يف اللغة اليونانية

  
   اللجنة التقنية الرابعة   -هاء   

   ) ١٢البند (املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية     
ــد    - ١٢٨  ــة يف البن ــة الرابع ــة التقني ــودة يف   ١٢ نظــرت اللجن ــة عــشرة املعق ــستها احلادي  يف جل
   . ٢٠١٢أغسطس /آب ٧
رير الذي عرضه ممثل أستراليا الـصعوبات الـيت تثـور عنـد حماولـة ربـط أمنـاط               وبّين التق  - ١٢٩ 

بلدان خمتلفة هبيكل معجم جغرايف ذي صلة ودجمها فيه، كمـا اتـضح مـن                متعددة السمات من    
ــسيا   إعــداد النمــوذج األويل إلطــار معجــم    ).   E/CONF.101/56/Add.1 انظــر (جغــرايف إلندوني

بـصيغة متعـددة اللغـات    (املـشتركة   وع الـذي يـستند إىل الـسمات         وأُوصي بإعداد قائمة من النـ     
األمــم املتحــدة لكــي تطبقهــا مجيــع البلــدان مــن أجــل املــسامهة يف إعــداد هيكــل    ) الكتابــاتو
   .  للبيانات املكانية، وبإنشاء جلنة خاصة لالضطالع هبذه املهمةي املقترحاألساس 
املــصطلحات العامــة يف اللغــات اإلقليميــة،   وقــدم ممثــل إندونيــسيا تقريــرا عــن توحيــد  - ١٣٠ 

وسُتـستخدم هـذه    ).   E/CONF.101/117/Add.1 انظـر    (٢٠١٤حبلـول عـام      وسينجز هذا العمل    
   .يف قاعدة البيانات املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية النماذج املوحدة للتحقق من األمساء 

ــق العامــل املعــين مبــص   - ١٣١  ــدم مــنظم اجتماعــات الفري ــة   وق ــع اجلغرافي طلحات أمســاء املواق
الفريق العامل خـالل أربعـة اجتماعـات ُعقـدت خـالل الفتـرة مـن                 تقريرا عن أعمال    ) السويد(

، أنــشأ الفريــق إطــارا ٢٠٠٨ويف عــام ).   E/CONF.101/137/Add.1 انظــر  (٢٠١٢ إىل ٢٠٠٧
وعلـى  . مسـاء العلـم   الـدويل للعلـوم املتـصلة باأل       للتعاون مع فريـق املـصطلحات التـابع للمجلـس           

اجلديـدة واملعدلـة، مل ُيجـر        غرافيـة   الرغم من املناقشات حول مصطلحات وتعـاريف األمسـاء اجل         
ينتظـر   ؛ وبـدال مـن ذلـك،        مسرد املصطلحات اخلاصـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة         أي تغيري على    
   . اجلغرافيةقاعدة البيانات املزمع إنشاؤها ملصطلحات أمساء املواقع إنشاء الفريق العامل 

  
   ) ١٥البند (أمساء املواقع اجلغرافية تعليم     

ــد   - ١٣٢  ــة يف البنـــ ــرت اللجنـــ ــودة يف    ) ز (١٥ نظـــ ــشرة املعقـــ ــة عـــ ــستها احلاديـــ يف جلـــ
   . ٢٠١٢أغسطس /آب ٧
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أمسـاء  تعلـيم   وقدم منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بالـدورات التدريبيـة يف جمـال      - ١٣٣ 
ورقة مناقشة تقترح إضفاء الطـابع الرمسـي علـى دورة دراسـية مـدهتا               ) ولنداه(  املواقع اجلغرافية   

يف البلد يف إطار التعليم العايل والتـدريب املتخـصص يف            أسبوعان تتعلق بأمساء املواقع اجلغرافية      
).   E/CONF.101/30/Add.1 انظــر (  جمــال توحيــد أمســاء املواقــع اجلغرافيــة علــى الــصعيد الــوطين   

ــدورة الدراســية اســتنادا إىل معلومــات مــستقاة مــن دورات    وســُيعّد حمتــ  ــة   وى ال دراســية خمتلف
. واقُترحـت معـايري وبرنـامج الـدورة الدراسـية      . ٢٠٠٤أُجريت يف مجيع أحنـاء العـامل منـذ عـام            

البحث عن خرباء مـشاركني بتمويـل ذايت يرغبـون يف إلقـاء احملاضـرات ولـديهم وقـت                    وجيري  
   . مون الفرنسية والعربية والربتغاليةيتكل لذلك، وال سيما ممن 

 وعرض ممثل هولندا تقريرا عن دورة دراسية على اإلنترنت يف مـستوى البكـالوريوس     - ١٣٤ 
املواقـع اجلغرافيـة، وهـي مـن إعـداد فريـق اخلـرباء والرابطـة الدوليـة لرسـم                    يف علم دراسة أمسـاء      

تـشغيل  بكي ُمحـّدث ووظيفـة   فضال عن حمتـوى شـ      وحدة دراسية،    ٢٠اخلرائط، وتشمل اآلن    
اإلنترنـت مفيـدة ألن معظـم        والدورة الدراسـية علـى      ).   E/CONF.101/33/Add.1 انظر  (ُمحّدثة  

أهنــا  املـشاركني ال يـستطيعون االسـتفادة مـن التـدريب الــذي يقتـضي حـضورا شخـصيا، كمـا          
   .  املستوى يف املستقبليلترسي األسس لتدريب عا

مفـصلة عـن املـساعدة التقنيـة املقدمـة إىل          مـشورة   يا تقريرا يتضمن     وقدم ممثل إندونيس   - ١٣٥ 
احلكوميني احملليني يف مجيع أحناء إندونيسيا لبناء قدراهتم على أداء واجبـاهتم يف جمـال     املسؤولني  

وجتري التدريبات بقيادة الفريق الـوطين منـذ   ).   E/CONF.101/124/Add.1 انظر (توحيد األمساء   
دورات يف الـــسنة لتغطيـــة مجيـــع احملافظـــات واملقاطعـــات  ل علـــى أربـــع ، وتـــشتم٢٠١٠عـــام 

املهـارات والقـدرات وتيـسري زيـادة      ومضمون التدريب شامل، ويسعى إىل حتـسني       . والبلديات
   . فعالية االتصال بني األفرقة احمللية والوطنية

ية دولية رابعة تتعلـق      وقدم ممثل إندونيسيا ورقة ثانية أعلم فيها اللجنة بأن دورة تدريب           - ١٣٦ 
األمـم  اجلغرافيـة سـُتجرى يف يوغياكارتـا، إندونيـسيا، بالتعـاون مـع فريـق خـرباء                   بأمساء املواقـع    

ــن    املتحــدة  ــرة م ــة، يف الفت ــول٢١ إىل ١٧املعــين باألمســاء اجلغرافي انظــر  (٢٠١٢ســبتمرب / أيل
 E/CONF.101/126/Add.1   .(  مــشاركا مــن   ٦٠الــدورة مــا يــصل إىل    يــشارك يف  وُيتوقــع أن 

ــة جبنــوب شــرق آســيا، فــضال عــن       ــدة املعني ــشعبة اجلدي ــدان األعــضاء يف ال مــسؤولني مــن   البل
   . الوكاالت احلكومية املركزية واحمللية يف إندونيسيا

 وقدم ممثل الواليات املتحـدة األمريكيـة ورقـة اجتمـاع باسـم موظـف االتـصال التـابع            - ١٣٧ 
ا والتــاريخ بــشأن األنــشطة املــضطلع هبــا منــذ انقــضاء املــؤمتر للجغرافيــ ملعهــد البلــدان األمريكيــة 
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يف إســبانيا وإكــوادور وهنــدوراس وإعــداد  الـسابق، مبــا يف ذلــك إجــراء ثــالث دورات تدريبيــة  
   . املواقع اجلغرافية دورة دراسية على شبكة اإلنترنت يف جمال الدراسة التطبيقية ألمساء 

أفريقيـا، ورقـة اجتمـاع بـشأن        وسـط    رئيس شـعبة      وقدم مندوب بوركينا فاسو باسم     - ١٣٨ 
، الــيت ٢٠١٠نــوفمرب /التدريبيــة األوىل الــيت عقــدت يف ياونــدي يف تــشرين الثــاين حلقــة العمــل 

 مـشاركا مـن     ٤٠وتلقى  . يف إطار شراكة مع فريق اخلرباء      نظمها املعهد الوطين لرسم اخلرائط      
   . أمساء املواقع اجلغرافيةعلى  يبا تشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية والكامريون تدر

  
  ) ١٦البند (املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدويل     

ــد   - ١٣٩ ــة يف البنــــ ــستها) أ (١٦نظــــــرت اللجنــــ ــودة يف يف جلــــ ــة املعقــــ  / آب٦ الثامنــــ
  . ٢٠١٢ أغسطس

  
  ))أ (١٦البند (املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر     

ورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة ورقـة اجتمـاع بـشأن توحيـد اسـم البحـر                 قدمت مجه  - ١٤٠
الواقع بني شبه اجلزيرة الكورية واألرخبيل الياباين، طالبة مساعدة املـؤمتر يف حـل هـذه املـسألة                  

وطُلـب مـن املـؤمتر اسـتبدال اسـم          . ١٩٩٢اليت أثريت للمرة األوىل يف املؤمتر السادس، يف عام          
ي تسمية خلّفها حكم اليابان االستعماري يف شبه اجلزيـرة الكوريـة، باسـم              ، وه “حبر اليابان ”
، وطُلب منه إعطاء تفويض واضح للمنظمة اهليدروغرافية الدولية بـأن حتـذو             “البحر الشرقي ”

  .  والية املؤمترتعليقا خبصوص الرئيس وأبدى. حذوه
ينبغـي إثـارة تـسمية املعـامل        وأكدت ورقة االجتماع اليت قدمتها حكومة اليابان أنه ال           - ١٤١

، ُعِقــد ٢٠٠٧ومنــذ انعقــاد املــؤمتر التاســع، يف عــام   . اجلغرافيــة الفرديــة يف هــذا احملفــل الــتقين  
واعتـربت اليابـان أن تـسمية       . اجتماعان مع مجهورية كوريا، ولكنهما لألسف مل حيققـا تقـدما          

ــان ” ــع القــرن التاســع عــش     “حبــر الياب ــذ مطل ر، وأن البحــار  هــي اســم دويل راســخ للبحــر من
 للمنظمـة   A.4.2.6 وال القرار التقين     ٣/٢٠واحمليطات ال يتم التعامل معها يف سياق قرار املؤمتر          

، لكونـه غـري وارد   “اسـم دويل ”وتساءل الرئيس عـن تعريـف مـصطلح        . اهليدروغرافية الدولية 
 األمسـاء الـيت    وأجابت اليابـان أن   . مسرد املصطلحات املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية      يف  

 ولكن املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة مطالبـة بتحديـد         ؛تطلق على كل حبر تتعدد بتعدد اللغات      
  . لتوحيد ومن أجل الوسائل املالحية والسالمة البحريةا  ألغراضاسم دويل واحد

وقدم ممثـل مجهوريـة كوريـا ورقـة اجتمـاع، وأفـاد إن املـشاورات الثنائيـة مـع اليابـان                       - ١٤٢
ــا للقـــرار        مل  ولقـــرار املنظمـــة  ٣/٢٠- دحتـــرز تقـــدما بـــسبب تـــصلب موقفهـــا، وإنـــه وفقـ

 يف نفـس الوقـت،      “البحـر الـشرقي   ”، ال ينبغي استخدام تسمية      A.4.2.6اهليدروغرافية الدولية   
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وأكـدت مجهوريـة   . ألن املنطقة البحرية املعنية متثل حبراً شبه مغلق يشترك فيه أكثـر مـن بلـدين             
 أخذ يكتسب قبوال واسعا على املـستوى الـدويل، ألن عـددا             “حر الشرقي الب”كوريا أن اسم    

البحـــر ”متزايـــدا مـــن األطـــالس والكتـــب والورقـــات تـــشري إىل منطقـــة البحـــر املعنيـــة باســـم  
وأكــدت مجهوريــة كوريــا أيــضا أن املــؤمتر هــو احملفــل املناســب للتعامــل مــع هــذه    . “الــشرقي

وأشـارت مجهوريـة    . الوطنيـة والدوليـة   اجلغرافيـة   ء  املسألة، لكونه مكلفا بتشجيع توحيد األمسـا      
 يف نفـس الوقـت سيـسهم يف         “حبـر اليابـان   ” و   “البحر الشرقي ”كوريا إىل أن استخدام امسي      

 مـن الـسفن الـيت تبحـر يف منطقـة البحـر       ٤٠٠ ٠٠٠تعزيز الـسالمة أثنـاء املالحـة، ألن حـوايل       
  . “البحر الشرقي”تستخدم اسم 

ت للمـسميات ثنائيـة اللغـة ملنطقـة البحـر بـني فرنـسا واململكـة                 قدمت فرنسا توضيحا   - ١٤٣
ــدة ــذه  . املتحـ ــان إىل أن هـ ــارت اليابـ ــةوأشـ ــاللغتني ااألمثلـ ــدودة،  إل بـ ــسية حمـ ــة والفرنـ نكليزيـ

وأكدت فرنسا وقطر أن املسألة ميكـن حلـها بـإجراء مـشاورات             . تشمل البحار واحمليطات   وال
رنـسا، ردا علـى تقريـر إعالمـي تنـاول مداخلتـه، أن              وأوضـح ممثـل ف    . وثيقة بـني البلـدان املعنيـة      

الــذي ال يعكــس موقفــا بــشأن ) حبــر اليابــان (Mer du Japonفرنــسا تــستخدم فقــط مــصطلح 
  . التسمية الدولية، وحث يف الوقت نفسه على إجياد حل ثنائي لتسوية املسألة

 حـل مقبـول     وشجع الرئيس البلدان الثالثـة علـى مواصـلة بـذل جهودهـا للتوصـل إىل                - ١٤٤
  .مجيعا هلا
  

  )) ب (١٦البند (االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف     
  . مل تقدم أي ورقات يف إطار هذا البند - ١٤٥
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  الفصل الثالث 
  القرارات اليت اختذها املؤمتر     

مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عــشر املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة والــدورة        ١٠/١-د 
  العشرون لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية الثامنة و
  إن املؤمتر،   
ــد األمســاء       إذ يالحــظ   ــى توحي ــل عل ــدم احملــرز يف العم ــيت حتققــت والتق  اإلجنــازات ال

  اجلغرافية على الصعيدين الوطين والدويل، 
اء األمـم    الدور األساسي الذي يضطلع به املؤمتر احلـايل وفريـق خـرب            وإذ يالحظ أيضا    

  املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية يف دورته السابعة والعشرين، 
   بضرورة مواصلة هذا العمل اهلام بدعم من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وإذ يقر  
ــم      يوصــي  - ١   ــؤمتر األم ــد م ــدعو إىل عق ــأن ي ــصادي واالجتمــاعي ب  اجمللــس االقت

  ؛ ٢٠١٧اجلغرافية يف عام املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء 
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو إىل عقد الـدورة الثامنـة            أيضا يوصي  - ٢  

  ؛ ٢٠١٤والعشرين لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية يف النصف األول من عام 
سـتهالل   مكتب فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة ال              يدعو  - ٣  

  . عملية حبث لكيفية املضي يف حتسني أساليب عمل املؤمتر وتقريره للدورة املقبلة
  

ــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء        ١٠/٢-د  ــة والعــشرين لفري ــدورة الثامن تنظــيم ال
  اجلغرافية يف قارة آسيا

  إن املؤمتر،   
مسـاء اجلغرافيـة مت عقـدها        أن دورات فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باأل             إذ يالحظ   

  حىت اآلن يف أوروبا وأمريكا الشمالية ومرة واحدة يف أفريقيا، 
 ضــرورة إحــراز تقــدم أكــرب للعديــد مــن البلــدان اآلســيوية يف جمــال وإذ يالحــظ أيــضا  

  توحيد األمساء اجلغرافية، 
ق  بأن معظـم البلـدان اآلسـيوية تواجـه صـعوبات يف املـشاركة يف دورات فريـ                  وإذ يقر   

  خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية اليت تعقد يف أوروبا أو أمريكا الشمالية، 
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ــة      وإذ يؤكــد   ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة يف التنمي ــام لألمســاء اجلغرافي ــدور اهل ــى ال  عل
  والثقافية، وال سيما يف البلدان النامية، 

عــين باألمســاء اجلغرافيــة الثامنــة   بــأن تعقــد دورة فريــق خــرباء األمــم املتحــدة امل يوصــي  
والعشرون يف قارة آسـيا، وذلـك بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط                     
اهلادئ، وذلك يف أحد مراكز عمل األمم املتحدة، شريطة توفري مرافـق الـدعم الالزمـة، مبـا يف       

  . ست لألمم املتحدةذلك ما يلزم إلتاحة الترمجة الشفوية إىل اللغات الرمسية ال
  

  معايري حتديد وتقييم طبيعة األمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا   ١٠/٣-د 
  إن املؤمتر،   
 باعتبارهـا جـزءا مـن       اجلغرافيـة  إىل وجود عـدد مـن القـرارات يتنـاول األمسـاء              إذ يشري   

  ،غرافيةاجلالتراث الثقايف لكل شعب وضرورة احملافظة على التراث املتعلق باألمساء 
  بــشأن مبــادئ معاملــة األمســاء١/٤- د إىل التوصــية جــيم الــواردة يف قــرارهوإذ يــشري  
   يف املكاتب، اجلغرافية
 أنــه لتطــوير هــذه املبــادئ، مــن املستحــسن جتنــب التغــيريات غــري الــضرورية  وإذ يــرى  

ــة لأل      ــؤدي إىل كبــت عناصــر هام ــة األمســاء ال ينبغــي أن ت ــة، وأن معامل مســاء لألمســاء اجلغرافي
  ، اجلغرافية
 أنه ال يرد يف أي مبدأ مـن هـذه املبـادئ وصـف لكيفيـة التعـرف علـى                     وإذ يرى أيضا    

  االسم الذي ينبغي محايته لصفاته التراثية الثقافية، 
، من أجل االعتـراف مبثـل هـذا االسـم أو جمموعـة األمسـاء اجلغرافيـة ومحايتـها،                    يوصي  

  :باستخدام املعايري التالية
  سم، وفقا ملا يبينه تاريخ أقدم سجل ميكن احلصول عليه لالسم؛ عمر اال  )أ(  
استمرارية االسم، وفقا ملا تبينـه فتـرة اسـتخدامه بـشكل مـستمر حـىت الوقـت                    )ب(  

  احلاضر أو قدرته امللحوظة على جتاوز املراحل التارخيية؛ 
   اليت يشري إليها االسم؛ اجلغرافيةندرة االسم أو الظاهرة   )ج(  
 االســم أو قدرتــه علــى التجــسيد الواضــح لواقــع ثقــايف أو جغــرايف   “زيــةرم”  )د(  

تــارخيي، أو أي واقــع آخــر خيــتص بــه املكــان ويــشكل عنــصراً أساســياً يف اهلويــة احملليــة أو      أو
  اإلقليمية أو الوطنية؛ 
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جاذبيـــة االســـم، الـــيت تتوافـــق مـــع اإلحـــساس باالنتمـــاء املـــصاحب لالســـم     )هـ(  
  وللمكان الذي يعينه؛ 

القــدرة التــصويرية لالســم، أو قدرتــه علــى اإلهلــام باألفكــار أو الــصور القويــة   )و(  
والغنية لدى مستخدميه، دون أن تشري هذه الصور واألفكار بالـضرورة إىل تـاريخ أو طرائـف                 

  .دارجة حملياً
  

  يف أغراض جتاريةألمساء اجلغرافية ا استخدامعدم تشجيع   ١٠/٤-د 
  إن املؤمتر،   
سعى إىل حتقيـق غـرض جتـاري، وشـراء          يـ  الـذي استخدام األمساء اجلغرافية     بأن   إذ يقر   

  ، ال سيما يف املناطق احلضرية، مها ممارستان قائمتاناألمساء اجلغرافية وبيعها، 
 أن هذه املمارسات حتوِّل األماكن واألمساء اليت تؤثر عليها إىل سلع أساسـية          وإذ يرى   

ــروج الســتبدال األمســاء اجل   ــرجَّح أن ت ــل وهتــدد ســالمة     ي ــذ أمــد طوي ــا من ــة حملي ــة املتداول غرافي
  التسميات اجلغرافية لألمم، 

، الذي أقر فيه بأمهية األمساء اجلغرافية بوصفها جـزءا مـن            ٨/٩-د إىل قراره    وإذ يشري   
، الـذي أقـر فيـه بـأن األمسـاء اجلغرافيـة تـشكل               ٩/٤-دالتراث التارخيي والثقايف لألمة، وقـراره       

الثقايف غري املادي، باملعىن املقصود يف االتفاقية املتعلقـة حبمايـة التـراث الثقـايف               جزءا من التراث    
 تــشرين  ١٧غــري املــادي، الــيت اعتمــدهتا منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف          

  ،٢٠٠٣أكتوبر /األول
لثقــايف  أن التوجيهــات التنفيذيــة لتطبيــق االتفاقيــة املتعلقــة حبمايــة التــراث اوإذ يالحــظ  

غري املادي، تذكر أنه ينبغي أال هتدد األنشطة التجارية سالمة التراث الثقايف غـري املـادي، وأنـه               
 وكفالــة أال يــؤدي اســتغالل األمســاء جللــب منفعــة جتاريــة،ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لتجنــب 

  ين، االستخدام التجاري إىل تشويه معىن التراث الثقايف غري املادي وغرضه، للمجتمع املع
سعى إىل حتقيــق غــرض جتــاري وأن يــ الــذي أن اســتخدام األمســاء اجلغرافيــة وإذ يــرى  

ممارسـتان تـضران باسـتقرار األمسـاء اجلغرافيـة املتداولـة حمليـا              مهـا   شراء األمساء اجلغرافية وبيعهـا      
  جغرافية مفيدة،مرجعيات منذ أمد طويل وهتددان نوعية األمساء بوصفها 

أن عددا مـن األمسـاء اجلغرافيـة الناشـئة عـن ممارسـات جتاريـة                ، من ناحية،    وإذ يالحظ   
هي أمساء متداولة حمليا أيضا منـذ أمـد طويـل وتفيـد كنقـاط مرجعيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، أن              
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عددا من األمساء اجلغرافية املتداولة حمليا منذ أمد طويـل مسيـت تلقائيـا مـن جانـب مـستخدمني                    
  ا يف املنطقة،يف اإلقليم املعين نتيجة لوجود شركة م

 أن بعــض الــسلطات املعنيــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة يف مجيــع أحنــاء وإذ يالحــظ أيــضا  
العــامل قــد اعتمــدت بالفعــل معــايري لتقييــد أو حظــر تلــك املمارســات التجاريــة املتعلقــة بأمســاء   

  املواقع اجلغرافية، 
ــة بتثبــ    يوصــي   ــع اجلغرافي ــة بأمســاء املواق ــسلطات املعني ــأن تقــوم ال ــسميةيط  ب  األمســاء ت

اجلغرافية اليت تسعى إىل حتقيق غرض جتاري، وكـذلك املمارسـات املختلفـة الـيت تنطـوي علـى         
  . باعتماد معايري تعاجل هذه املسائلوذلك ،  يف األغراض التجاريةألمساء اجلغرافيةاستخدام ا

  
  شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب احملـيط اهلـادئ إىل شـعبة جنـوب               تقسيم  ١٠/٥-د 

  شرق آسيا وشعبة جنوب غرب احمليط اهلادئ 
  إن املؤمتر،   
 أن شعبة جنوب شرق آسـيا وجنـوب غـرب احملـيط اهلـادئ، بأعـضائها البـالغ         إذ يرى   

 املعــين باألمســاء  األمــم املتحــدةعــددهم اثنــان وعــشرون عــضوا، هــي أكــرب شــعبة لفريــق خــرباء
رة كــبرية عملــييت صــنع القــرار  اجلغرافيــة، وإذ يالحــظ أن ارتفــاع عــدد األعــضاء أعــاق بــصو  

  وتنفيذ األنشطة املتعلقة باألمساء اجلغرافية،
وافــق يف دورتــه   املعــين باألمســاء اجلغرافيــة األمــم املتحــدة أن فريــق خــرباءوإذ يالحــظ  

الــسابعة والعــشرين علــى تقــسيم شــعبة جنــوب شــرق آســيا وجنــوب غــرب احملــيط اهلــادئ إىل 
  ب احمليط اهلادئ، شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غر

 مبنح شعبة جنوب شرق آسـيا وشـعبة جنـوب غـرب احملـيط اهلـادئ االعتـراف                   يوصي  
 باألمسـاء  خرباء األمم املتحـدة املعـين    فريق  لجغرافيتني تابعتني   /الكامل بوصفهما شعبتني لغويتني   

  . اجلغرافية
  

  كتابة األمساء اجلغرافية البيالروسية باحلروف الالتينية   ١٠/٦-د 
   املؤمتر، إن  
ــه اعُتإذ يالحــظ   ــاحلروف       أن ــة ب ــع اجلغرافي ــة أمســاء املواق ــيالروس نظــاٌم لكتاب مــد يف ب

  ، ٢٠٠٧ح يف عام قِّ، وأنه ُن٢٠٠٠الالتينية يف عام 
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ذ يف اخلــرائط واملعــاجم فِّــ بــأن النظــام ســليم مــن الناحيــة اللغويــة، وأنــه قــد نُ  وإذ يقــر  
  اجلغرافية لبيالروس، 

كتابـة  ”ام، علـى النحـو املـبني يف ورقـة غرفـة االجتمـاع املعنونـة                  باعتمـاد النظـ    يوصي  
ــة  )٤(“األمســاء اجلغرافيــة البيالروســية حبــروف األجبديــة الالتينيــة   ، بوصــفه النظــام الــدويل لكتاب

  . األمساء اجلغرافية البيالروسية باحلروف الالتينية
  

   كتابة األمساء اجلغرافية البلغارية باحلروف الالتينية  ١٠/٧-د 
  إن املؤمتر،   
 بــأن نظــام كتابــة األمســاء اجلغرافيــة البلغاريــة بــاحلروف الالتينيــة الــذي اعتمــده إذ يقــر  

   مل يعد مستخدما يف بلغاريا، ٣/١٠-داملؤمتر يف قراره 
 نظامـا آخـر للكتابـة بـاحلروف         ١٩٩٩ بأن بلغاريا قد نفـذت منـذ عـام           وإذ يقر أيضا    

 مبوجـب قـانون الكتابـة حبـروف         ٢٠٠٩تمد رمسيا يف عام     الالتينية، وضعت صيغته النهائية واع    
  على نطاق واسع، حالياً ذ نفِّيأجنبية، و
، بإعـادة النظـر يف مـدى صـالحية أي      ٩/٨-د إىل أن املؤمتر مسح، يف قـراره         وإذ يشري   

يف الراعيـة لـه   نظام كتابـة بـاحلروف الالتينيـة اعتمـد دوليـا، ومل تنفـذه رمسيـا الدولـة أو الـدول             
  عشر سنوات من اعتماده،غضون 
نظـام الكتابـة حبـروف     ” باعتماد النظـام، علـى النحـو املـبني يف الوثيقـة املعنونـة                يوصي  

ــا  ــة يف بلغاري ــاحلروف      )٥(“التيني ــة ب ــة البلغاري ــة األمســاء اجلغرافي ــدويل لكتاب ، بوصــفه النظــام ال
  .الالتينية

  
  نية كتابة األمساء اجلغرافية اإليرانية باحلروف الالتي  ١٠/٨-د 

  إن املؤمتر،   
 بـأن نظـام كتابـة األمسـاء اجلغرافيـة بـاحلروف الالتينيـة الـذي اعتمـده املـؤمتر يف                 إذ يقر   

   مل يعد مستخدما يف مجهورية إيران اإلسالمية،١/١٣-دقراره 

__________ 
ــروين      )٤(   ــع اإللكتـــــــــ ــاع يف املوقـــــــــ ــرف االجتمـــــــــ ــات غـــــــــ ــى ورقـــــــــ ــالع علـــــــــ ــن االطـــــــــ : ميكـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgnungegn/ ungegnConf10.html. 

: وميكــن االطــالع علــى الــنص الكامــل للوثيقــة يف املوقــع اإللكتــروين . E/CONF.101/12/Add.1انظــر الوثيقــة   )٥(  
http://unstats.un.org/ unsd/geoinfo/uncsgnungegn/ungegnConf10.html. 
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ضـع نظـام للكتابـة بـاحلروف         عامـا وُ   ٢٠ عـن  بأنه على مدى فترة تزيد       وإذ يقر أيضا    
 للغـة الفارسـية وجيـري حاليـا تنفيـذه يف قاعـدة البيانـات                “خ العريض النس”الالتينية أطلق عليه    

  الوطنية لألمساء اجلغرافية ويف خرائط التقسيمات اإلدارية يف مجهورية إيران اإلسالمية،
 إىل أن أشكال الكتابة الفارسية األصلية لألمساء اجلغرافية اإليرانية متاحـة يف             وإذ يشري   

اء اجلغرافيـة وأن األشـكال املكتوبـة بـاحلروف الالتينيـة سـتتاح يف        قاعدة البيانات الوطنية لألمسـ    
  قاعدة البيانات نفسها، 

مـرور فتـرة    ولـزوم   قدر أكرب من هذا النظام      تنفيذ   لضرورة أنه نظرا    وإذ يالحظ أيضا    
مهوريـة  جلانتقالية مناسبة قبل أن يتسىن تنفيذ هذا النظام بالكامل على الـصعيد الـدويل، ينبغـي             

  مساعدة عملية للبلدان املتلقية هلا لذلك الغرض، أن تقدم اإلسالمية إيران 
، بإعـادة النظـر يف مـدى صـالحية أي      ٩/٨-د إىل أن املؤمتر مسح، يف قـراره         وإذ يشري   

 يف الراعيـة لـه  نظام كتابـة بـاحلروف الالتينيـة اعتمـد دوليـا، ومل تنفـذه رمسيـا الدولـة أو الـدول             
  غضون عشر سنوات من اعتماده،

النظـام  ”، على النحو املبني يف الوثيقة املعنونـة  “النسخ العريض” باعتماد نظام    يوصي  
، بوصفه النظام الدويل لكتابـة األمسـاء اجلغرافيـة    )٦(“الفارسي اجلديد للكتابة باحلروف الالتينية    

  .اإليرانية باحلروف الالتينية
  

  تينية كتابة األمساء اجلغرافية األوكرانية باحلروف الال  ١٠/٩-د 
  إن املؤمتر،   
 نظامــا لكتابــة األمســاء اجلغرافيــة ٢٠١٠ بــأن أوكرانيــا اعتمــدت رمسيــا يف عــام إذ يقـر   

  ، ١٩٩٦باحلروف الالتينية كان تنقيحا لنظام كان مستخدما منذ عام 
 بأنـه علــى الـرغم مـن أن هـذا النظــام ال ميكـن الرجـوع عنـه بالكامــل،        وإذ يقـر أيـضا    

ــاً نفـــذ  فقـــد ــة،   مـــع ذلـــك متامـ ــرائط واملعـــاجم اجلغرافيـــة وقواعـــد البيانـــات األوكرانيـ يف اخلـ
اجملـــاالت املتعلقـــة فيمـــا عـــدا علـــى الالفتـــات العامـــة ويف جمـــاالت احليـــاة األخـــرى   وكـــذلك
  اجلغرافية،  باألمساء

__________ 
: وميكـن االطـالع علـى الـنص الكامـل للوثيقـة يف املوقـع اإللكتـروين              . E/CONF.101/118/Add.1انظر الوثيقـة      )٦(  

http://unstats.un.org/ unsd/geoinfo/uncsgnungegn/ungegnConf10.html. 
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نظـام الكتابـة بـاحلروف      ” باعتماد النظام، على النحو املبني يف الوثيقـة املعنونـة            يوصي  
، بوصـــفه النظـــام الـــدويل لكتابـــة األمســـاء اجلغرافيـــة األوكرانيـــة       )٧(“نيـــاالالتينيـــة يف أوكرا

  . الالتينية باحلروف
  
   بتوحيد األمساء اجلغرافية املتعلقدعم العمل   ١٠/١٠-د

  إن املؤمتر،   
 املعــين باألمســاء   األمــم املتحــدة  بالنتــائج اإلجيابيــة الــيت حققهــا فريــق خــرباء     إذ يقــر  

  اجلغرافية، 
فريــق اخلــرباء هــو اهليئــة الوحيــدة يف منظومــة األمــم املتحــدة الــيت تتنــاول  أن وإذ يــرى  

املشاكل املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة علـى الـصعيد الـدويل خـالل الفتـرة الفاصـلة بـني مـؤمترات                       
  األمم املتحدة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية، 

 مجيــع األوقــات ويف  يف كفالــة تعظــيم أنــشطة فريــق اخلــرباء يفعــن رغبتــه وإذ يعــرب  
  تعزيز الربامج اليت تعزز عملية التوحيد على الصعيدين الوطين والدويل بأكرب قدر من الفعالية،

بـدعم مـستمر     املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة،         األمم املتحدة   فريق خرباء  يواصل بأن   يوصي  
ة العامــة لألمــم مــن شــعبة اإلحــصاءات بــإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــ

 األساسـي ووفقـا للقـرارات الـيت         نظامـه  بنـشاط علـى النحـو احملـدد يف           القيام بواجباتـه  املتحدة،  
  . اختذهتا املؤمترات احلالية والسابقة

  
ــع      ١٠/١١-د ــاء املواقـــ ــة أمســـ ــال دراســـ ــبكة اإلنترنـــــت يف جمـــ ــة علـــــى شـــ دورة تدريبيـــ

  وأصلها اجلغرافية
   إن املؤمتر،  
تزايدة إىل تـدريب مـوظفني مـؤهلني لالضـطالع مبهـام تتعلـق بأمسـاء               باحلاجة امل  إذ يقر   

املواقـــع اجلغرافيـــة، بـــالنظر إىل الـــدور املتزايـــد األمهيـــة لتوحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة يف اهلياكـــل 
  األساسية الوطنية للبيانات املكانية، 

  بـأن بـضعة بلـدان فقـط هـي القـادرة علـى تـوفري التعلـيم املتخـصص يف             وإذ يقر أيـضا     
  جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية،

__________ 
: وميكــن االطــالع علــى الــنص الكامــل للوثيقــة يف املوقــع اإللكتــروين . E/CONF.101/84/Add.1انظــر الوثيقــة   )٧(  

http://unstats.un.org/ unsd/geoinfo/uncsgnungegn/ungegnConf10.html. 
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 أن عدد املشاركني يف الـدورات الدراسـية الدوليـة املتعلقـة بدراسـة أمسـاء                 وإذ يالحظ   
ــان إىل         ــن األحي ــون يف كــثري م ــدربوا ينتقل ــد ت ــذين ق ــة وأصــلها حمــدود وأن ال ــع اجلغرافي املواق

  أخرى،  وظائف
 املعـين    األمـم املتحـدة    لفريـق خـرباء    املوقـع اإللكتـروين      وُتـصان علـى    بأن ُتدمج    يوصي  

باألمساء اجلغرافية دورةٌ تدريبية يف جمال دراسة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصـلها، يعـدها الفريـق                   
والرابطــة الدوليــة لرســم اخلــرائط، بــدعم مــايل مــن شــعبة اإلحــصاءات التابعــة إلدارة الــشؤون   

دة، من أجـل املـسامهة يف التعلـيم والتـدريب          االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتح     
  .األساسيني للموظفني العاملني يف جمال أمساء املواقع اجلغرافية

  
  اإلعراب عن الشكر   ١٠/١٢-د

  إن املؤمتر،   
 الـشكر إىل األمـم املتحـدة للترتيبـات واخلـدمات املمتـازة              عـن خـالص    يعرب  - ١  

  بتوحيد األمساء اجلغرافية؛املقدمة ملؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين 
ــه   - ٢   ــن امتنانـ ــصاء يعـــرب عـ ــشعبة اإلحـ ــة إل اخلـــاص لـ ــشؤون ات التابعـ دارة الـ

 العامة لألمم املتحدة لتنظيمها املمتاز للمـسائل املتـصلة بـاملؤمتر    باألمانةاالقتصادية واالجتماعية  
  واملعرض التقين املصاحب له؛

علـى الطريقـة الفعالـة    التقنية اللجان رؤساء ل لرئيس املؤمتر و  يعرب عن امتنانه    - ٣  
  اليت أداروا هبا االجتماعات؛

واملــسؤولني التقنيــة  ألعــضاء مكتــب املــؤمتر واللجــان    يعــرب عــن تقــديره    - ٤  
ر أعمـال املـؤمتر     سَّوموظفي شعبة اإلحصاءات على عملهم الـشاق وتفـانيهم، الـذي يَـ            

  .بدرجة كبرية
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  املرفق
مم املتحدة احلادي عشر املعـين بتوحيـد        جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األ        

  األمساء اجلغرافية
  .افتتاح املؤمتر  - ١
  .انتخاب رئيس املؤمتر  - ٢
  :املسائل التنظيمية  - ٣

  اعتماد النظام الداخلي؛  )أ(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛  )ج(  
  تنظيم األعمال؛  )د(  
  .لني لدى املؤمتروثائق تفويض املمث  )هـ(  

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعن التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة                   - ٤
  ).للتوزيع فقط(منذ املؤمتر العاشر 

تقارير عن عمـل فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة وُشـَعبه وأفرقتـه                        - ٥
  .شرالعاملة وفرق عمله منذ املؤمتر العا

  .االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية والدولية واإلعالنات واملنشورات  - ٦
التدابري املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد األمساء اجلغرافيـة،              - ٧

  .مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية
  :التوحيد على الصعيد الوطين  - ٨

  اء يف امليدان؛مجع األمس  )أ(  
  معاملة األمساء يف املكاتب؛  )ب(  
  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  )ج(  
ــة والتـــشريعات      )د(   ــاء اجلغرافيـ ــة باألمسـ ــة املعنيـ ــهيئات الوطنيـ اهليكـــل اإلداري للـ

  والسياسات واإلجراءات املتصلة هبا؛
افيــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغر  )هـ(  

  .وغريهم من احملررين
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ــة     - ٩ ــا وهوي ــة وتراث ــة باعتبارهــا ثقاف مبــا فيهــا األمســاء بلغــات الــشعوب   (األمســاء اجلغرافي
  ).األصلية واألقليات واملناطق

  .التسميات األجنبية  - ١٠
  :ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية  - ١١

  عايريه؛متطلبات احملتوى وم  )أ(  
  إدارة البيانات وقابلية التشغيل البيين؛  )ب(  
  ).مثل املعاجم وخدمات اإلنترنت(خدمات البيانات والتطبيقات واملنتجات   )ج(  

  .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية  - ١٢
  :نظم الكتابة والنطق  - ١٣

  الكتابة باحلروف الالتينية؛  )أ(  
  ؛التينيةلكتابة حبروف غري التحويل إىل نظم ا  )ب(  
  كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة؛  )ج(  
  .النطق  )د(  

  .أمساء البلدان  - ١٤
  تعليم أمساء املواقع اجلغرافية   - ١٥
  :املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدويل  - ١٦

  املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر؛  )أ(  
  .تفاقات الثنائية واملتعددة األطرافاال  )ب(  

  .الترتيبات للمؤمتر الثاين عشر  - ١٧
  .اعتماد قرارات املؤمتر  - ١٨
  .اعتماد تقرير املؤمتر  - ١٩
  .اختتام املؤمتر  - ٢٠
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	الفصل الأول
	تنظيم أعمال المؤتمر
	ألف - الاختصاصات
	1 - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية في مقر الأمم المتحدة من 31 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2012، وفقاً لمقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/241 و 2011/251 و 2012/ 209.
	باء - افتتاح المؤتمر
	2 - افتتح المؤتمر مدير شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	جيم - الحضور
	3 - حضر المؤتمر 289 مشاركاً. وقائمة المشاركين متاحة على الموقع الشبكي التالي: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html.
	دال - انتخاب الرئيس
	4 - في الجلسة العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، انتخب المؤتمر، بالتزكية، السيد بوتولف هليلاند (النرويج) رئيسا للمؤتمر. وألقى الرئيس كلمة ترحيب.
	5 - وفي الجلسة نفسها، أدلى الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان.
	6 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ببيان ممثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية (E/CONF.101/CRP.41)، وكندا (E/CONF.101/CRP.42)، وإسرائيل (E/CONF.101/CRP.43)، وفلسطين (E/CONF.101/CRP.44)، ومصر (E/CONF.101/CRP.45)().
	هاء - المسائل التنظيمية
	1 - اعتماد النظام الداخلي

	7 - في الجلسة العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، اعتمد المؤتمر نظامه الداخلي المؤقت بصيغته الواردة في الوثيقة E/CONF.101/143.
	2 - إقرار جدول الأعمال

	8 - أقر المؤتمر في جلسته العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، جدول أعماله المؤقت (E/CONF.101/1). وكان جدول الأعمال الذي أُقر كالتالي:
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - انتخاب رئيس المؤتمر.
	3 - المسائل التنظيمية:
	(أ) اعتماد النظام الداخلي؛
	(ب) إقرار جدول الأعمال؛
	(ج) انتخاب أعضاء المكتب عدا الرئيس؛
	(د) تنظيم الأعمال؛
	(هـ) وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر.
	4 - تقارير الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز في توحيد الأسماء الجغرافية منذ المؤتمر التاسع (للتوزيع فقط).
	5 - تقارير عن عمل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية وشعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ المؤتمر التاسع.
	6 - الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية والإعلانات والمنشورات.
	7 - التدابير المتخذة والمقترحة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن توحيد الأسماء الجغرافية، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
	8 - التوحيد على الصعيد الوطني:
	(أ) جمع الأسماء في الميدان؛
	(ب) معاملة الأسماء في المكاتب؛
	(ج) معاملة الأسماء في المناطق المتعددة اللغات؛
	(د) الهيكل الإداري للهيئات الوطنية المعنية بالأسماء الجغرافية والتشريعات والسياسات والإجراءات المتصلة بها؛
	(هـ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين.
	9 - الأسماء الجغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا وهوية (بما فيها الأسماء بلغات الشعوب الأصلية والأقليات والمناطق).
	10 - التسميات الأجنبية.
	11 - ملفات بيانات ومعاجم أسماء المواقع الجغرافية:
	(أ) متطلبات المحتوى؛
	(ب) نماذج البيانات وتصنيفها؛
	(ج) تعهد البيانات؛
	(د) معايير البيانات والتشغيل البيني؛
	(هـ) خدمات البيانات والتطبيقات والمنتجات (مثل المعاجم وخدمات الإنترنت).
	12 - المصطلحات المستعملة في توحيد الأسماء الجغرافية.
	13 - نظم الكتابة والنطق:
	(أ) الكتابة بالحروف اللاتينية؛
	(ب) التحويل إلى نظم الكتابة بحروف غير لاتينية؛
	(ج) كتابة الأسماء المستعملة في اللغات غير المكتوبة؛
	(د) النطق.
	14 - أسماء البلدان.
	15 - تعليم أسماء المواقع الجغرافية 
	16 - المعالم التي تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدولي:
	(أ) المعالم المشتركة بين دولتين أو أكثر؛
	(ب) الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
	17 - الترتيبات للمؤتمر الحادي عشر.
	18 - اعتماد قرارات المؤتمر.
	19 - اعتماد تقرير المؤتمر.
	20 - اختتام المؤتمر.
	3 - انتخاب أعضاء المكتب عدا الرئيس

	9 - في الجلسة العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، انتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
	نائبا الرئيس:
	السيد عبد القادر طيب (ماليزيا)
	السيد ميلان أداميتش (سلوفينيا)
	المقرر:
	السيد بيدر غاميلتوفت (الدانمرك)، تساعده السيدة لوسي فالاغاي (بوتسوانا)
	رئيس التحرير:
	السيد ترنت بالمر (الولايات المتحدة الأمريكية)، يساعده السيد كلود تابسوبا (بوركينا فاسو)، والسيدة إيمان العريبي (مصر)، والسيدة سوزانا رودريغيز - راموس (المكسيك)، والسيدة نينا سيفاك (أوكرانيا)
	4 - تنظيم الأعمال

	10 - في الجلسة العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، وافق المؤتمر على تنظيم أعماله المقترح E/CONF.101/INF/3)، بالإنكليزية فقط)، وأنشأ أربع لجان تقنية. وانتخب المؤتمر أيضا أعضاء المكتب وأحال بنودا من جدول الأعمال إلى اللجان التقنية على النحو التالي:
	اللجنة التقنية الأولى (البندان 8 و 9)
	الرئيس:
	السيد ويليام وات (أستراليا)
	نائب الرئيس:
	السيدة نعيمة فريحة (تونس)
	المقرر:
	السيدة كارولين بورغيس (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، يساعدها السيد هوبرت برغمان (النمسا)
	اللجنة التقنية الثانية (البند 11) 
	الرئيس:
	السيد بيير - جيورجيو زاكيدو (ألمانيا)
	نائب الرئيس:
	السيدة إيمان العربي (مصر)
	المقرر:
	السيدة لورا كوستانسكي (أستراليا)، يساعدها السيد سنغجي تشو (جمهورية كوريا) 
	اللجنة التقنية الثالثة (البنود 10 و 13 و 14)
	الرئيس:
	السيد ليو ديلون (الولايات المتحدة الأمريكية)
	نائب الرئيس:
	السيد بيتر جوردان (النمسا)
	المقرر:
	السيد دونال ماك جيولا إسبايغ (أيرلندا)، يساعده السيد بيتر بال (إستونيا)
	اللجنة التقنية الرابعة (البنود 12 و 15 و 16)

	الرئيس:
	السيد فرجان أورميلينغ (هولندا)
	نائب الرئيس:
	السيد ستافان نيشتروم (النرويج)
	المقرر:
	السيدة ويندي شو (نيوزيلندا)، يساعدها السيد ليف نيلسون (السويد)
	11 - أما البنود 1 إلى 7 و 17 إلى 20 من جدول الأعمال، فنُظِر فيها في جلسة عامة.
	5 - وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر

	12 - وفقا للمادة 3 من النظام الداخلي، وافق المؤتمر في جلسته العامة الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، على أن تتألف لجنة وثائق التفويض من الرئيس ونائبي الرئيس والمقرر وممثل عن شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة. وقرر أيضا أن تقوم لجنة وثائق التفويض بفحص وثائق تفويض الممثلين، وتقديم تقريرها إلى المؤتمر بكامل هيئته بدون إبطاء.
	13 - وفي الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في 8 آب/أغسطس 2012، أفادت لجنة وثائق التفويض بأنها وجدت وثائق تفويض الممثلين سليمة.
	واو - الوثائق
	14 - يمكن الاطّلاع على قائمة الوثائق ونصوص ورقات الاجتماع والتقارير التي عُرضت على المؤتمر في الموقع الشبكي للمؤتمر العاشر ((http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnConf10.html.
	الفصل الثاني
	موجز أعمال المؤتمر
	ألف - الجلسات العامة 
	15 - وجه الرئيس انتباه المؤتمر، في الجلسة الأولى التي عُقدت في 31 تموز/يوليه 2012، إلى الأعضاء السابقين في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية الذين قضوا نحبهم منذ انعقاد المؤتمر التاسع. ومن بينهم لويس أبراهامو (موزامبيق) وإيفا ماريا نارهي (فنلندا) وجاكوب رايس (إندونيسيا).
	تقارير الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز في توحيد الأسماء الجغرافية منذ المؤتمر التاسع (البند 4) 

	16 - نظر المؤتمر في البند 4 من جدول أعماله في جلسته السابعة، التي عُقدت في 3 آب/أغسطس 2012. وقدم ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، باسم فريق الخبراء، ورقة اجتماع تتضمن لمحة عامة مقتضبة وموجزا تجميعيا للتقارير التي وردت في إطار هذا البند. وبيَّن المواضيع العامة التي تناولتها التقارير القطرية والتي ناقشها المؤتمر فيما بعد. وقُدم ما مجموعه 54 تقريرا() في إطار هذا البند.
	تقارير عن عمل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية وشعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ انعقاد المؤتمر التاسع (البند 5)

	17 - نظر المؤتمر في البند 5 في جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، المعقودتين في 7 و 8 آب/أغسطس 2012. وقدم نائب الرئيس (هولندا)، باسم رئيس فريق الخبراء، لمحة عامة عن الجلسات والأعمال منذ انعقاد المؤتمر التاسع (انظر E/CONF.101/2/Add.1). ومنذ عام 2007، عقدت دورتان إحداهما في نيروبي (2009) والأخرى في فيينا (2011). وفيما بين الدورتين، تواصلت أعمال الشُّعب الجغرافية/اللغوية الثلاث والعشرين والأفرقة العاملة العشرة وفرقة العمل المعنية بأفريقيا وفريق التنسيق للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية. وجرى توسيع الموقع الشبكي لفريق الخبراء ليشمل وثائق المؤتمر والدورات، وقاعدة بيانات للأسماء الجغرافية العالمية، وعينة من الوثائق الوطنية المتعلقة بتوحيد الأسماء الجغرافية، وبوابة إلكترونية خاصة بالسلطات الوطنية، وقواعد بيانات إلكترونية بأسماء المواقع الجغرافية. واستمر الاتصال مع المنظمات الدولية المعنية بدراسة الأسماء الجغرافية واستخدامها وتوحيدها.
	18 - وقدم الرئيس (النرويج) ورقة اجتماع تتضمن موجزا تجميعيا للمعلومات الواردة في التقارير السبعة عشر(2) المقدمة في إطار البند 5. وكان مستوى النشاط الذي أبلغ عنه العديد من الشُّعب مرتفعاً ويدل على فائدة الشُّعب للبلدان التي توجد فيها قضايا مماثلة فيما يتعلق بالتوحيد. وجرى النظر في المسائل المتعلقة بالشُّعب.
	الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية والإعلانات والمنشورات (البند 6)

	19 - نظر المؤتمر في البند 6 خلال جلسته الأولى المعقودة في 31 تموز/يوليه. وأبلغ ممثل جنوب أفريقيا عن حلقة العمل الوطنية التي عقدها مجلس جنوب أفريقيا للأسماء الجغرافية ووزارة الفنون والثقافة في نيسان/أبريل 2012 (انظر الوثيقة E/CONF.101/47/Add.1). وركزت حلقة العمل على مشاركة الجمهور ومشاورته بشأن توحيد الأسماء الجغرافية، بما في ذلك مناقشة مسألة تنقيح قانون مجلس جنوب أفريقيا للأسماء الجغرافية.
	20 - وأبلغ موظف الاتصال التابع للمجلس الدولي لعلوم أسماء الأعلام عن أنشطة المجلس (انظر الوثيقة E/CONF.101/68/Add.1). ومنذ انعقاد المؤتمر التاسع، عقدت ندوتان إحداهما في تورنتو، كندا (2008) والأخرى في برشلونة، إسبانيا (2011). ومن المقرر عقد الندوة القادمة في عام 2014 (غلاسغو، اسكتلندا). ويعمل الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية التابع للمجلس الدولي بالتنسيق مع الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية التابع لفريق الخبراء.
	21 - وأبلغ ممثل جمهورية كوريا عن الحلقة الدراسية الدولية بشأن أسماء البحار التي استهلت عام 1995 وما أحرزت من تقدم سنوي منذ عام 2008 (انظر الوثيقة E/CONF.101/111/Add.1). ولئن ركزت الحلقة في البداية على مسائل معينة متعلقة بالتسمية، فقد توسع جدول أعمالها خلال السنوات الأخيرة.
	22- وأبلغ موظف الاتصال التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية عن أنشطة المنظمة ذات الصلة بتسمية المعالم المغمورة وإصدار المنشور ”حدود المحيطات والبحار“() (انظر الوثيقة E/CONF.101/130/Add.1). وتتعاون المنظمة مع المنظمات المعنية بتوحيد أسماء المعالم المغمورة. وعبَّر كل من ممثل جمهورية كوريا وممثل اليابان عن رأيه حول أسباب عدم رغبة المنظمة في اتخاذ أي قرار آخر بشأن حدود المحيطات والبحار في الوقت الراهن. وعبَّرت اليابان وجمهورية كوريا عن وجهات نظر مختلفة حول إمكانية تطبيق قرار المنظمة التقني ألف- 4 - 2 - 6 على المحيطات والبحار.
	التدابير المتخذة والمقترحة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن توحيد الأسماء الجغرافية، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية (البند 7) 

	23 - نظر المؤتمر في البند 7 أثناء جلستيه الأولى والثانية، المعقودتين في 31 تموز/ يوليه 2012. وقدم نائب الرئيس (هولندا) وأمانة المؤتمر وثيقة أعدها الرئيس (كندا) تتضمن قائمة بالقرارات الأحد عشر المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية (انظر الوثيقة E/CONF.101/3/Add.1).
	24 - وأبلغ ممثل نيوزيلندا عن تنفيذ المجلس النيوزيلندي للأسماء الجغرافية (Ngà Pou Taunaha o Aotearoa) خمسة من قرارات المؤتمر (انظر الوثيقة E/CONF.101/50/Add.1). وأورد التقرير أيضا القرارات الـعشرين الأخرى الحالية التي ستقدم نيوزيلندا تقارير عنها في المستقبل.
	25 - وأبلغ ممثل فنلندا عن مبادرة بشأن قانون يتعلق بأسماء الأماكن في فنلندا وإنشاء هيئة وطنية رسمية لأسماء الأماكن (انظر الوثيقة E/CONF.101/81/Add.1). ومن مبررات هذا الاقتراح الإشارات المرجعية إلى قرارات المؤتمر، والمنظمات الوطنية المعنية بالتوحيد، وفوائد توحيد أسماء الأماكن.
	26 - وأبلغ ممثل المكسيك عن التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المعتمدة في المؤتمرات السابقة (انظر الوثيقة E/CONF.101/107). ونُشرت نسخ من القرارات باللغة الإسبانية في الموقع الشبكي لشعبة أمريكا اللاتينية، لزيادة فهم القرارات لدى البلدان الأعضاء في الشعبة. وأُعرب عن الأمل في أن تساعد هذه المبادرة على تنفيذ القرارات وزيادة المشاركة في المستقبل.
	27 - وأبلغ البلد المنظم لاجتماع الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيذ (جمهورية كوريا) عن حالة قاعدة بيانات قرارات المؤتمر (انظر الوثيقة E/CONF.101/112/Add.1). ولا تتاح قاعدة البيانات حاليا إلا باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ولكن يمكن إعداد صيغ باللغات الرسمية الأخرى. ويمكن الاطلاع على قاعدة البيانات في الموقعين الشبكيين التاليين: www.land.go.kr/ungegn و http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/confGeneral.html. ويمكن البحث فيهما حسب المؤتمر أو الموضوع أو العنوان أو الكلمات المفاتيح؛ ويمكن تنزيل نصوص القرارات بالكامل.
	28 - وقدم عروضا خاصة ممثلو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والوكالة الإندونيسية للمعلومات الجغرافية المكانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وشعبة الإحصاءات (ممثلاً لمبادرة الأمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية)، والفريق المعني بالمعلومات الجغرافية الوطنية التابع للوكالة الأسترالية لعلوم الأرض (Geoscience Australia) وقسم رسم الخرائط في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
	الترتيبات للمؤتمر الحادي عشر (البند 17) 

	29 - قدم رئيس المؤتمر (النرويج)، في الجلسة الثالثة عشرة المعقودة في 8 آب/أغسطس 2012، وثيقة تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية. وأدى تحديث جدول الأعمال إلى إعادة تنظيم طفيفة.
	30 - وفي الجلسة نفسها، أقر المؤتمر مشروع جدول الأعمال المؤقت.
	اختتام المؤتمر (البند 20)

	31 - أدلى مدير شعبة الإحصاءات بملاحظات ختامية في الجلسة العامة السابعة عشرة المعقودة في 10 آب/أغسطس 2012. وبعدئذ أعلن الرئيس اختتام مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية.
	الإجراءات التي اتخذها المؤتمر 
	اعتماد قرارات المؤتمر (البند 18) 

	32 - في الجلستين العامتين 15 و 16، المعقودتين في 9 و 10 آب/أغسطس 2012، تلا المقرر نص مشاريع القرارات. واعتمد المؤتمر 11 قرارا صادرا عن الجلسة العامة واللجان التقنية (انظر الفصل الثالث أدناه) 
	اعتماد تقرير المؤتمر (البند 19) 

	33 - في الجلسات العامة للمؤتمر من 15 إلى 17، المعقودة في 9 و 10 آب/أغسطس 2012، نظر المؤتمر في البند 19 واستعرض نص مشروع تقرير المؤتمر الذي قدمه المقرر (باللغة الإنكليزية فقط). 
	34 - وأشار وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى أنه يرى أن الملاحظات التي أدلى بها وفد اليونان، المذكورة في الفقرة 123 من هذا التقرير، ليس لها أساس من الصحة تماما، نظرا لأن الرمزين القطري واللغوي للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، المتعلقين بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مقبولين عالميا، وأبدى أسفه من أنه قد أدرج في هذه الوثيقة ملاحظات لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بولاية المؤتمر. وأعرب وفد اليونان عن أسفه بشأن البيان الذي أدلى به وفد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وأشار إلى أن المداخلة السابق ذكرها لوفد اليونان كانت ذات طابع تقني محض، وتتعلق بشكل مباشر بالمعلومات الواردة في وثيقة معروضة في إطار البند 14 من جدول الأعمال وبالتالي فهي تندرج كلية ضمن نطاق أنشطة المؤتمر. 
	35 - وفي الجلسة 17، المعقودة في 10 آب/أغسطس، اعتمد المؤتمر تقريره، بشرط الاستشارة، انتظارا لإجراء مناقشات بين الأطراف المهتمة بشأن نص الفقرتين المتبقيتين، وفي أعقاب ذلك يضع المقرر التقرير في صورته النهائية ويقدمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتشاور مع الرئيس والمكتب والأمانة. 
	باء - اللجنة التقنية الأولى 
	التوحيد على الصعيد الوطني (البند 8)

	36 - نظرت اللجنة التقنية الأولى في البند 8 في جلساتها من الثانية إلى الرابعة، المعقودة في 31 تموز/يوليه و 1 آب/أغسطس 2012. 
	جمع الأسماء في الميدان (البند 8 (أ)) 

	37 - قدم ممثل إندونيسيا عرضا لتقرير يصف المبادئ التوجيهية لجمع أسماء المعالم الجغرافية الطبيعية في إندونيسيا (انظر E/CONF.101/123/Add.1). ويتناول التقرير أهداف المبادئ التوجيهية ونطاقها ويبين بالتفصيل مراحل الجمع. وناقشت اللجنة عمل إندونيسيا بشأن أنواع أخرى من المعالم، ومعالجة  المعالم العابرة للحدود واستخدام المعلومات التي جرى تجميعها في الميدان. 
	38 - وفي ورقة الاجتماع التي قدمها ممثل أستراليا، جرى بحث الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر لجمع المعلومات الجغرافية المكانية لاستخدامها في معاجم البلدان على الصعيد الوطني، وجرى وصف المواضيع والاستنتاجات الرئيسية للأبحاث التي أجريت، من قبيل ضرورة وجود شكل من أشكال مراقبة الجودة وكفالة التقيد بمبادئ فريق الخبراء. وجرى مناقشة توزيع ونشر وحجم البيانات التي جرى جمعها، وكذلك مستوى قبول الأسماء التي جرى جمعها. وأدلى ممثل شركة غوغل بتعليق. 
	معاملة الأسماء في المكاتب (البند 8 (ب)) 

	39 - وصف تقرير النمسا إطلاق النسخة الجديدة من الخريطة الطبوغرافية للنمسا بمقياس رسم 1:50000 و 1:250000 وبين التعديلات المتفق عليها (انظر E/CONF.101/138/Add.1). وتتوفر المنتجات بنمط خطوط المسح وفي شكل مطبوع، وتشمل الأسماء الرسمية في لغات الأقليات، من قبيل تلك الموجودة في اللغة السلوفينية. 
	40 - وعرض ممثل فنلندا تقريرا يصف قائمة مستكملة ومتاحة حاليا على الإنترنت بأسماء الأماكن باللغة السويدية في فنلندا (انظر E/CONF.101/79/Add.1). وتضمن المجلد معلومات بشأن كيفية تهجئة الأسماء ونطقها، وكذلك الأسماء باللغة الفنلندية حسب الاقتضاء. 
	41 - وأشار تقرير آخر أصدرته فنلندا إلى الاندماجات بين البلديات في البلد وحدد توصيات المجلس اللغوي الفنلندي لمعالجة أسماء البلديات السابقة (انظر E/CONF.101/82/Add.1). أما بالنسبة للخرائط التي أعدتها الهيئة الوطنية للمساحة في فنلندا، فسيتم الحفاظ على أسماء البلديات القديمة على الخرائط إذا استمر استخدامها باعتبارها أسماء لمستوطنات. وجرت مناقشة عملية اختيار اسم جديد، وكذلك أسلوب عرض الأسماء بلغات الأقليات. 
	42 - وفي تقرير لاحق قدمته فنلندا، جرى بحث معالجة العناوين في الجزر ذات الأسماء المتطابقة التي تميَّز من خلال إضافة معرِّف، من قبيل اسم أحد المعالم المحلية  (انظر E/CONF.101/83/Add.1). وجرى في التقرير عرض توصيات لمعالجة هذه المسائل. 
	43 - [لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن صياغة هذه الفقرة] 
	44 - وأورد تقرير السويد وصفا لإدراج فقرة بشأن الممارسات الجيدة في تسمية الأماكن في قانون الحفاظ على التراث السويدي، وعلق على التقييمات التي جرى الاضطلاع بها في عامي 2006 و 2011 وأشار إلى إضافة ميانكيلي إلى نص القانون (انظر E/CONF.101/129/Add.1). وناقشت اللجنة آفاق إجراء تقييم ثالث وطرق الترويج لذلك. 
	45 - ووصف تقرير إندونيسيا العملية المتواصلة الرامية لتوحيد أسماء الجزر في إندونيسيا وأوضح التسلسل الزمني لمختلف مراحل العمل. وعلاوة على ذلك، جرى بحث مشاكل جمع البيانات وإصدار عدة استنتاجات (انظر E/CONF.101/134/Add.1). 
	46 - واقترح ممثل كندا إعداد مشروع قرار لمعالجة اعتماد معايير تحديد وتقييم وحماية الطابع التراثي الثقافي للأسماء الجغرافية (انظر E/CONF.101/135/Add.1). 
	47 - وفي تقرير ثان صادر عن كندا، جرى بحث مسألة استخدام الأسماء التجارية باعتبارها أسماء جغرافية وجرى وصف الآثار السلبية لهذه الممارسة على استقرار ونوعية الأسماء الجغرافية (انظر E/CONF.101/136/ Add.1). واقتُرح في التقرير اعتماد قرار يحد من استخدام هذه الأسماء. ونوقشت مسألة ما إذا كانت هذه الأسماء مسجلة في قواعد البيانات الوطنية للأسماء الجغرافية أم لا. 
	48 - وأفاد ممثل المكسيك بإحراز تقدم في توحيد المقاييس على الصعيد الوطني (انظر E/CONF.101/139/Add.1). وأشير إلى عدم وجود سلطة وطنية معنية بالأسماء الجغرافية، وإلى أن المسائل المتعلقة بالأسماء الجغرافية يتولاها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. وجرى وصف التقدم الذي أحرزه المعهد، وأشير إلى أنه يجري الاضطلاع بالمزيد من المشاورات من أجل توضيح تهجئة الأسماء. 
	49 - وقدم ممثل الصين ورقة اجتماع تتضمن مقدمة موجزة لتخطيط الأسماء الجغرافية في الصين، حيث تقتضي التنمية الحضرية السريعة تطبيق الكثير من الأسماء الجديدة. ووصفت الورقة الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك قواعد خمس أساسية للبت في أي اسم. وتتضمن عملية تحديد الأسماء الجديدة جميع الأطراف المعنية والإدارة المحلية. 
	50 - وقدم ممثل النرويج ورقة اجتماع بشأن تحديد أسماء الشوارع ووصف تشريعات جديدة دخلت حيز النفاذ في عام 2010. وجرى تشجيع استخدام الأسماء المحلية في التطورات العمرانية الجديدة، ونادرا ما تُقبل الأسماء التجارية. وجرى أيضا الإشارة إلى مسؤوليات التسمية لدى مختلف السلطات والحاجة إلى التقيد بقواعد التهجئة والشروط الواردة في قانون أسماء الأماكن.
	معاملة الأسماء في المناطق المتعددة اللغات (البند 8 (ج))

	51 - قدّم ممثل بولندا ورقة اجتماع تصف معاملة أسماء أماكن الأقليات في بولندا والتقدم المحرز في مجال إدخال الأسماء بلغات الأقليات، وهي قائمة مستكملة بالأسماء تظهر على موقع لجنة توحيد الأسماء الجغرافية خارج جمهورية بولندا، على الإنترنت.
	الهيكل الإداري للهيئات الوطنية المعنية بالأسماء الجغرافية والتشريعات والسياسات والإجراءات المتصلة بها (البند 8 (د))

	52 - تحدّث ممثل جنوب أفريقيا عن اكتمال تعيين أعضاء مجلس جنوب أفريقيا للأسماء الجغرافية، في شباط/فبراير 2011 (انظر E/CONF.101/37/Add.1). وترد تفاصيل التعيينات في الورقة؛ ويعقد المجلس اجتماعاته ويقوم بأداء مهامه.
	53 - واستعرض ممثل لاتفيا بإيجاز التغييرات التي أجريت على القوانين التشريعية المتعلقة بتوحيد الأسماء الجغرافية في لاتفيا (انظر E/CONF.101/90/ Add.1). وقد أُدرج الحفاظ على الأسماء للمرة الأولى. ومن المتوقع أن يتاح نص الأنظمة المتعلقة بمعلومات الأسماء الجغرافية، على الإنترنت باللغة الإنكليزية.
	54 - وتحدّث ممثل جمهورية كوريا عن إنشاء اللجنة الكورية المعنية بالأسماء الجغرافية، التي تجمع مهام لجنتين سابقتين معنيتين بالأسماء (انظر E/CONF.101/114/Add.1). واستعرض بإيجاز إجراءات الموافقة، وتغيير الأسماء الجغرافية، بما في ذلك الأسماء الجغرافية البحرية.
	55 - وأورد ممثل إندونيسيا بالتفصيل النظام المتعلق بالتوجيهات الخاصة بإنشاء لجنة توحيد الأسماء الطبوغرافية، الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية (انظر E/CONF.101/120/Add.1). وشمل تقرير إندونيسيا نص القانون الذي ينص على تكوين ومسؤوليات مختلف اللجان المنشأة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات والمقاطعات/البلديات. واضطلع الخبراء اللغويون بدور استشاري في وضع قواعد تهجئة موحدة.
	56 - وشمل تقرير ثان قدمته إندونيسيا نص النظام المتعلق بالتوجيهات الخاصة بتوحيد الأسماء الطبوغرافية، الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية، ويورد بالتفصيل المبادئ العامة والإجراءات الواجب اتباعها (انظر E/CONF.101/121/Add.1).
	57 - وقدّم ممثل إندونيسيا تقريراً آخر يتضمن بالتفصيل معلومات أساسية عن عملية توحيد الأسماء في المناطق الإدارية الحكومية، وأهدافها (انظر E/CONF.101/125/Add.1).
	58 - وقدّمت إندونيسيا تقريراً رابعاً ذكرت فيه الحاجة الملحة إلى توحيد أسماء الجزر في إندونيسيا. وحتى الآن، جرى توحيد أسماء 466 13 جزيرة (انظر E/CONF.101/122/Add.1).
	59 - وقدّم ممثل بوركينا فاسو ورقة اجتماع حول إنشاء لجنة وطنية معنية بأسماء المواقع الجغرافية، حلت محل الهيئة المتوقفة عن العمل المنشأة في عام 1986. ونوقشت أسباب فشل اللجنة الأصلية. ويقع تمويل اللجنة الجديدة على عاتق وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية والأمن.
	60 - وبحث ممثل النرويج في ورقة اجتماع مسألة توحيد أسماء حيازات الملكية الواحدة. ففي معظم الأحيان، يُقاوم أصحاب الحيازات عملية توحيد الأسماء التي تختلف عن تهجئة اسم عائلة المالك. واقترحت وزارة الثقافة إدخال تعديل على قانون أسماء الأماكن لعام 1990 وقامت بإعداده، وهو يميّز بين أسماء المزارع وأسماء القطع الزراعية الصغيرة.
	المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين (البند 8 (هـ))

	61 - عرض منسق المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين (النمسا) بإيجاز في ورقة اجتماع أهداف ومحتوى المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لفريق الخبراء، وسُجِّل تقديم أكثر من 40 من المبادئ التوجيهية أو مشاريع مبادئ حتى الآن. وشُجِّعت البلدان التي لم تقم بتجميع المبادئ التوجيهية على القيام بذلك.
	62 - وضم تقرير ماليزيا المبادئ التوجيهية التي وضعتها لتحديد الأسماء الجغرافية لديها، وشملت 21 من مبادئ التسميات الرئيسية وإجراءات تقديم الطلب والهياكل التنظيمية المعنية بتوحيد الأسماء (انظر E/CONF.101/5/Add.1).
	63 - وعرض ممثل الدانمرك تقريرا يتضمن الطبعة المستكملة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية للدانمرك، بما في ذلك التذييلات المتعلقة بغرينلاند وجزر فارو (انظر E/CONF.101/10/Add.1). وتضم النسخة المقدمة تصويبات تحريرية طفيفة وموقعاً جديداً على شبكة الإنترنت للأسماء المعتمدة.
	64 - وعرض ممثل هولندا تقريرا يوجز مضمون الطبعة الرابعة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لهولندا ويتضمن معلومات عن اللغات، وأحرف الأبجدية الهولندية، وقواعد التهجئة للأسماء الجغرافية، ويحدد السلطات المسؤولة عن توحيد الأسماء (انظر E/CONF.101/31/Add.1). والمبادئ التوجيهية متاحة على الموقع التالي: http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen/downloads/toponymic_guidelines.pdf .
	65 - وتضمن تقرير النمسا الإعلان عن نشر الطبعة السابعة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية، وتفاصيل عن التغيرات الرئيسية التي طرأت منذ الطبعة السابقة (انظر E/CONF.101/42/Add.1).
	66 - وقُدّم تقرير يصف الطبعة الرابعة المنقحة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لإستونيا ويتضمن معلومات تتعلق باللغة، والطبقات اللغوية، واللهجات وأسماء لغات الأقليات، ووصفا للهيئات المعنية بالأسماء (انظر E/CONF.101/66/Add.1). ويتضمن كذلك وصفا للتغييرات الرئيسية المتصلة بالمعلومات المتعلقة بالمواد المرجعية.
	67 - وعرض ممثل فنلندا النسخة المستكملة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية لفنلندا (انظر E/CONF.101/78/Add.1). وعرض كذلك المعلومات المستكملة المتعلقة بتوزيع السكان واللغات، وقائمة المنشورات والتغيرات التي طرأت على الهيكل الإداري.
	68 - وعُرضت في تقرير المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية في أوكرانيا (انظر E/CONF.101/86/Add.1). وقد صدرت المبادئ التوجيهية في عام 2011، وشملت معلومات تتعلق باللغة، والتقسيمات الإقليمية، وأسماء لغات الأقليات، وشرحا لقواعد تهجئة الحروف الأوكرانية، وتفاصيل عن الكتابة بالحروف اللاتينية.
	69 - [لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن صياغة هذه الفقرة]
	70 - وصف تقرير هنغاريا الذي قُدم في ورقة اجتماع، محتوى الطبعة الرابعة من المعلومات عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية، بما في ذلك معلومات عن اللغة، وأسماء السلطات، والمواد المرجعية ومسارد بالأسماء.
	الأسماء الجغرافية باعتبارها ثقافة وتراثاً وهوية (بما فيها الأسماء بلغات الشعوب الأصلية والأقليات والمناطق) (البند 9)

	71 - نظرت اللجنة في البند 9 في جلستها الرابعة المعقودة في 1 آب/أغسطس 2012.
	72 - وقدّم ممثل تونس تقريراً تم جمعه بالاشتراك مع أعضاء الشعبة العربية المعنية بالمسائل المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية الناشئة من الربيع العربي (انظر E/CONF.101/28/Add.1). وحلل التقرير أثر التغييرات السياسية على تمثيل أسماء الأماكن، مع إيراد أمثلة من تونس ومصر وليبيا.
	73 - وتحدث ممثل النمسا عن الزيادة في عدد أسماء المستوطنات الرسمية الثنائية اللغة (الألمانية - السلوفينية) في كارانتن (انظر E/CONF.101/39/ Add.1). واستعرض التقرير بإيجاز الحالة ووصف الأنظمة الجديدة المتعلقة بمركز 164 اسما رسميا ثنائي اللغة لمستوطنات. 
	74 - وتحدث ممثل أستراليا عن مشاريع أسماء الشعوب الأصلية الأسترالية، مركزاً على أهمية التعامل مع تراث الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس وثقافتهم (انظر E/CONF.101/52/Add.1). وأشار التقرير إلى التقدم المحرز في مجال تسجيل واستخدام الأسماء الأصلية في أستراليا، ووصف المبادرات الوطنية والتغييرات التشريعية.
	75 - ووصف تقرير ثان قدمته أستراليا عملية التسمية التذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لفيلق جيش أستراليا ونيوزيلندا الذي نزل في غاليبولي، تركيا، في عام 2015 (انظر E/CONF.101/54/Add.1). وأُستعرضت مراحل المشروع وذكرت أسماء الإدارات الداعمة. وستعمل هذه الأسماء على إحياء ذكرى الرجال والنساء الذين خدموا في قوات الدفاع الأسترالية والنيوزيلندية. كما ستدرج الأسماء المحلية في غاليبولي بالتشاور مع تركيا.
	76 - وتحدث ممثل تونس عن أسماء أماكن المشاهد الطبيعية الجغرافية التونسية، مع التركيز على اللغات وتراث الأسماء من الفترة الاستعمارية التي لا تزال تظهر على منتجات رسم الخرائط (انظر E/CONF.101/61/Add.1). وقد ساهم افتقار المسّاحين الميدانيين إلى المعرفة اللغوية، والمشاكل المتعلقة ببحوث الدراسات، والافتقار إلى الأدوات المناسبة في تشويه الأسماء الجغرافية. وتناول أيضا تأثير ثورة عام 2011. 
	77 - وعرض ممثل كندا تقريراً عرض فيه بإيجاز مشروعاً للتنسيق مع ”بيكانغيكوم فيرست نيشن (أمة بيكانغيكوم الأولى)“، في أونتاريو لجمع 17 اسماً من الأسماء الطبوغرافية بلغة أوجيبواي (انظر E/CONF.101/133/Add.1). ونوقشت عملية التشاور، والعرض الملائم للأسماء والمعلومات الأساسية لهذا القرار للمطابقة بين الأسماء المزدوجة.
	78 - ووصفت ورقة اجتماع قدمها ممثل النرويج عن مشروع تجريبي لنشر الوعي في المجتمع المحلي بأسماء الأماكن المحلية الأساليب الممكنة لعملية جمع وعرض الأسماء الجغرافية وأصلها وتعزيزها.
	79 - وقدّم ممثل الصين ورقة اجتماع تتضمن موجزاً عن الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي للأسماء الجغرافية في الصين.
	80 - وقدمت جورجيا تقريرا عن المصطلحات الجورجية المتعلقة بالبلدان والشعوب (انظر E/CONF.101/88/Add.1).
	جيم - اللجنة التقنية الثانية
	ملفات بيانات ومعاجم أسماء المواقع الجغرافية (البند 11)

	81 - عرض منظم الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم أسماء المواقع الجغرافية موجزاً للأعمال المضطلع بها منذ المؤتمر التاسع (انظر E/CONF.101/91/Add.1). وأولي اهتمام خاص في التقرير للتعاون مع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، والاتحاد المفتوح للجغرافيا المكانية، واتحاد الترميز الموحد (اليونيكود). وحُدِّدت في التقرير جوانب برنامج عمل مركز الامتياز التابع لهيكل الأمم المتحدة الأساسي للبيانات المكانية والمساعدة التي قدمها الفريق العامل من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وتقديم إسهامات في مشروع قاعدة بيانات ومعجم أسماء المواقع الجغرافية في أفريقيا (Africa GeoNyms). وأكد ممثل اتحاد الترميز الموحد (اليونيكود) أن النسخة 7 من اليونيكود سوف تصدر عام 2014. 
	متطلبات المحتوى (البند 11 (أ))

	82 - اقترحت أستراليا على فريق الخبراء إعادة النظر في أهداف معاجم أسماء المواقع الجغرافية وتعاريفها. وعرض تقريرها بإيجاز ازدياد الطلب على المعلومات غير التقليدية في معاجم أسماء المواقع الجغرافية المتعلقة عادة بالأسماء غير الرسمية أو المؤقتة أو التجارية أو الدارجة وأرقام الأصول، مثل الرموز البريدية ووحدات التعداد السكاني الجغرافي (انظر E/CONF.101/57/Add.1). ووفقاً للتفاصيل الواردة في التقرير، لا توجد حالياً تعاريف لما يشكل المعاجم أو البيانات الجغرافية ”الرسمية“ أو ”غير الرسمية“. ولقد وضعت أستراليا مخططاً عاماً لبعض التعاريف المحتملة. ودُعي فريق الخبراء إلى إعادة تصور المعاجم باعتبارها سجلات للعمليات الرسمية المتبعة في تسمية الأماكن، ومصادر للأسماء غير الرسمية للأماكن، وخلفيات لروابط ثقافية لأسماء الأماكن، وآليات لتيسير إيصال المعلومات. 
	نماذج البيانات وتصنيفاتها (البند 11 (ب))

	83 - لم تقدم أي ورقات في إطار هذا البند. 
	تعهد البيانات (البند 11 (ج))

	84 - عرض تقرير ماليزيا بإيجاز إنشاء قاعدة بيانات للأسماء الجغرافية تتسم بموثوقيتها ومعجم لأسماء المواقع الجغرافية على شبكة الإنترنت منذ عام 2004 (انظر E/CONF.101/70/Add.1). وتضم قاعدة البيانات الأسماء المحلية والمعلومات التاريخية والبيانات المأذون بها المعدة لاستخدام الحكومة. وثمة نماذج تستخدم الحروف العربية ونماذج مصحوبة بتسجيلات سمعية باللغة الملايية. وسيتضمن التحديث الحالي أسماء بمقياس 10.000 : 1 وسيصدر في عام 2013. 
	85 - قدمت إندونيسيا تقريراً عن القوانين الجديدة التي تنص على الجمع الإلزامي لأسماء الأماكن في قاعدة للبيانات تتعهدها الوكالة الإندونيسية للمعلومات الجغرافية المكانية (انظر E/CONF.101/127/Add.1). ومنذ عام 2004، تجمع الأسماء ميدانياً للمعجم الوطني لأسماء المواقع الجغرافية بمقياس 25.000 : 1 و 50.000 : 1. ويجري حالياً الاضطلاع بجمع الأسماء في المناطق التي لم تخضع للمسح سابقاً، بما في ذلك بابوا. والغرض من ذلك إدراج هذا المعجم في هيكل إندونيسيا الأساسي للبيانات المكانية باعتباره المصدر الرسمي للأسماء الجغرافية. 
	86 - لم يقدم تقرير الجزائر (انظر E/CONF.101/103/Add.1).
	معايير البيانات والتشغيل البيني (البند 11 (د))

	87 - في تقرير أستراليا، نوقشت مطابقة المحددات عبر مجموعات متعددة من البيانات، واقترح تقديم الدعم لتحليل البيانات المتعدد القطاعات من خلال ربط المعلومات عن طريق إطار للمعاجم الجغرافية (انظر E/CONF.101/55/Add.1). وإعادة هندسة خدمات المعاجم الجغرافية باستخدام آليات ربط البيانات هو محور تركيز المشروع الذي تموله الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية والذي أعدته منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية بدعم من مكتب كبير موظفي تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويجري تطبيق هذا المشروع على أساس تجريبي في إندونيسيا من خلال التعاون مع الوكالة الإندونيسية للمعلومات الجغرافية المكانية. وقد شُجِّع أعضاء فريق الخبراء على النظر في المشاركة؛ وقدم عرض مفصل في إطار حلقة عمل في 8 آب/أغسطس. 
	88 - وحدد تقرير فنلندا هدفاً واحدا لبرنامجها المتعلق بالهيكل الأساسي الوطني للبيانات المكانية، وهو يتمثل في إتاحة طريقة لاستخدام أسماء الأماكن في دعم التشغيل البيني لمجموعات البيانات الجغرافية المكانية (انظر E/CONF.101/76/Add.1). وتتعهد الهيئة الوطنية للمساحة توحيد أسماء أماكن في سجل الأسماء الجغرافية. وفي هذا النموذج، يمكن تحديد تسمية أو أكثر لكل من المعالم المكانية. وقدمت هذه الورقة مخططاً لهذا النظام متاحاً من خلال واجهة موحدة للخدمة الشبكية مزودة بالصور. 
	89 - وعرض تقرير المكسيك بإيجاز السبل الكفيلة بالحد من ازدواجية المعلومات وذكر أنه قد تم تجميع ثلاثة معايير تقنية لوضع الأسماء والبيانات الجغرافية في معيار وطني جديد موحد (انظر E/CONF.101/140/Add.1). ويبين هذا المعيار حالياً استخدام المصطلحات العامة والأسماء الرسمية وغير الرسمية والشخصية، من بين أسماء أخرى. وقام أكثر من 100 مكتب وكيان على مستوى الدولة باستعراض هذا المعيار الذي سيصدر بحلول نهاية عام 2012.
	90 - وتضمن تقرير كندا موجزاً للمسائل المرتبطة بتخزين الحروف الخاصة للغات الشعوب الأصلية الكندية وعرضها (انظر E/CONF.101/142/Add.1). ولقد اعتمد المجلس الكندي للأسماء الجغرافية استخدام الرموز اللغوية الواردة في مجموعة المعايير القياسية المعتمدة لدى المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، والمتعلقة بعرض الأسماء في اللغات المختلفة (ISO-639)، ويتضمن معجم أسماء المواقع الجغرافية والموقع الشبكي الآن ترميز الحروف بصيغة التحويل الموحد بقوة 8 بت (UTF-8). وقد سويت الآن المسائل المنفصلة التي لا تعرض فيها الحروف على نحو صحيح في برامج التصفح الشبكية أو في برامجيات معينة.
	91 - وعرضت أستراليا ورقة اجتماع عن مشروع في ولاية أستراليا الغربية لإدماج المعجم الجغرافي للولاية في العنونة ومجموعات البيانات الجغرافية المكانية الحكومية الأخرى. واستلزمت هذه العملية تنقية البيانات أثناء مطابقة بيانات الأسماء الجغرافية في الولاية بالمعجم الجغرافي الرسمي. ونتيجة ذلك، تتضمن مجموعة بيانات الأسماء الجغرافية الآن رقماً تعريفياً موحداً لجميع أسماء المعالم المستمدة مباشرة من المعجم الجغرافي الرسمي، مما يعود على المستخدمين بفوائد مباشرة. 
	خدمات البيانات والتطبيقات والمنتجات (مثل المعاجم وخدمات الإنترنت) (البند 11 (هـ))

	92 - عرض تقرير اليابان بإيجاز مختلف قواعد بيانات الأسماء الجغرافية المتاحة مجاناً أو بمقابل (انظر E/CONF.101/35/Add.1). ومنذ إصدار القانون الأساسي بشأن التشجيع على الاستفادة من المعلومات الجغرافية المكانية في عام 2007، وضعت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان البيانات الجغرافية المكانية الأساسية. وتتضمن مجموعة البيانات حالياً نحو 000 470 اسم جغرافي منقول عن خرائط بمقياس 25.000 : 1، ومن المقرر إتاحة البيانات للاستعمال العام لقاء رسم في المستقبل القريب. 
	93 - وعرض تقرير نيوزيلندا بإيجاز تفاصيل نظام جديد للمعجم الجغرافي من المقرر إتاحته كموقع شبكي وفي إطار خدمة البيانات الحالية من خلال مركز نيوزيلندا للمعلومات الخاصة بالأراضي، في أواخر عام 2012 (E/CONF.101/51/Add.1). ويقوم المجلس النيوزيلندي للأسماء الجغرافية حالياً بتطوير نظام حديث قائم على المعايير لقاعدة بيانات المعجم الجغرافي، من شأنه أن يتيح إمكانية الحصول على الأسماء الجغرافية الرسمية وغير الرسمية. وسيتيح النظام الجديد للمستخدمين داخل الحكومة وخارجها على حد سواء إمكانية الوصول المباشر إلى هذه الأسماء والاطلاع على التحديثات.
	94 - وعرض تقرير إستونيا بإيجاز خمسة مصادر للأسماء الجغرافية متاحة حالياً، بما في ذلك قاعدة بيانات أسماء الأماكن، التابعة لمعهد اللغة الإستونية (انظر E/CONF.101/65/Add.1). وتتضمن هذه القاعدة للبيانات 000 141 سجل فيها أكثر من 000 400 صيغة بديلة للأسماء. ومن الصعب إدماج قواعد البيانات في مجموعة واحدة شاملة للبيانات نظراً لتنوع البيانات والنظم المتاحة الذي يعكس مختلف المعلومات التي جمعها اللغويون في ما يتعلق بطريقة نطق الأسماء وأصلها. إلا أن هذا قد يحدث في المستقبل.
	95 - وأفادت فنلندا أن الهيئة الوطنية للمساحة أتاحت، اعتباراً من 1 أيار/مايو 2012، وصول عموم الناس إلى مجموعات البيانات الطبغرافية الخاصة بها مجاناً، وذلك بموجب المرسوم الصادر عن وزارة الزراعة والغابات في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر E/CONF.101/77/Add.1). ويمكن تنزيل مجموعات البيانات أو اقتناؤها من خلال الخدمات الشبكية، من قبيل الخدمات الشبكية المزودة بالصور أو بالخرائط. ولقد شهدت الأشهر الإثنا عشر الماضية تسجيل 70 مستخدماً في الخدمة الشبكية المزودة بالصور، و 119 4 عملية تنزيل ناجحة لملفات بيانات الأسماء المحددة سلفاً، و 254 7 عملية تنزيل ناجحة لملفات بيانات الخرائط الصغيرة الحجم.
	96 - وقدم تقرير ألمانيا معلومات مستكملة عن حالة مشروع الأسماء الجغرافية الأوروبية (EuroGeoNames) (انظر E/CONF.101/94/Add.1). وخلال الفترة الممتدة بين عام 2006 وعام 2009، أُنشئ هيكل أوروبي للأسماء الجغرافية من خلال ربط المعاجم الرسمية الوطنية المستمدة من الوكالات الوطنية المشاركة المعنية برسم الخرائط واستقصاءات المسح. ويُدير هذا المشروع منظمة المعلومات الجغرافية الأوروبية EuroGeographics والوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا في ألمانيا، منذ عام 2009. ويجري التركيز حالياً على تحقيق تغطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الأقل، وتوفير هيكل قائم على تغطية أشمل. وقُدِّم عرض للنظام وللاتجاهات الجديدة في 2 آب/أغسطس 2012. 
	97 - وأوجز تقرير آخر لألمانيا كيف تعاونت الحكومة الاتحادية، والولايات الاتحادية والبلديات معاً وقَدَّمت البيانات للبوابة الجغرافية الإلكترونية الألمانية Geoportal.DE واستخدَمَت هذه البوابة التي توفر أداة للبحث عن البيانات والأماكن والعناوين الجغرافية المكانية وخرائط مواضيعية لألمانيا (انظر E/CONF.101/95/Add.1). وتستضيف الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا في ألمانيا هذه البوابة الجغرافية وتتعهدها. 
	98 - ويحدد تقرير بولندا دور المراقب العام للمسح الجغرافي في تعهد السجل الوطني للأسماء الجغرافية (انظر E/CONF.101/102/Add.1). وفي الوقت الحاضر، يحتوي المعجم الجغرافي على 356 198 معلماً مع خصائصها. وتحدد التشريعات الآن المعجم الجغرافي بوصفه القائمة الرسمية للأسماء المعدة لاستخدام الحكومة، وتتيح قاعدة بيانات إلكترونية جديدة جمع البيانات واستكمالها وتبادلها من خلال الموقع الشبكي للبوابة الجغرافية. وتتضمن مجموعة البيانات أسماء مواقع داخل بولندا وستشمل أسماء مواقع خارج حدودها.
	99 - وعرض تقرير جمهورية كوريا بإيجاز كيف قام المعهد الوطني للمعلومات الجغرافية منذ عام 2003 بمشاركة الإدارات المحلية بتطوير نظام لإدارة الأسماء الجغرافية (انظر E/CONF.101/116/Add.1). وتتاح حالياً نظم جديدة لإدارة الأسماء الجغرافية، بما في ذلك خدمة التبادل المفتوح للبيانات المترابطة عن طريق الصفحات الشبكية للمعهد.
	100 - وعرضت ورقة الاجتماع التي قدمتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤوليات لجنة الأسماء الجغرافية التابعة لها في مجال توحيد الأسماء الجغرافية. ويتولى النظام الإداري لإدارة الأسماء الجغرافية، Kumsugangsan 1.0، وضع الأسماء الجغرافية. ويجري تخزين البيانات في قاعدة بيانات MySQL، ويدير هذا النظام الأسماء الجغرافية الإدارية والحدود الإدارية ويعرضها بمقياس 25.000 : 1. 
	101 - لم يُعرض تقريرا إسبانيا (انظر E/CONF.101/7/Add.1 و E/CONF.101/8/Add.1). 
	102 - وأوجز الرئيس التقارير المعروضة على اللجنة واعتبر أن إنشاء تطبيقات تتيح استخدام بيانات الأسماء الجغرافية لأغراض مختلفة، هو من المسائل الرئيسية.
	دال - اللجنة الفنية الثالثة 
	التسميات الأجنبية (البند 10)

	103 - قدّم ممثل اليابان ورقة اجتماع تبين الفروق بين المعالم البرية والمعالم البحرية، مثل البحار والمحيطات. وبسبب هذه الفروق، لا يمكن تطبيق ازدواجية التسميات الأجنبية والتسميات المحلية على أسماء البحار؛ وبدلا من ذلك، من الأهم التمييز بين الأسماء المحلية والأسماء الدولية. 
	104 - وعرض المنظِّم المشارك لاجتماعات الفريق العامل المعني بالأسماء الأجنبية تقرير الفريق العامل الذي يبين الأنشطة التي اضطلع بها الفريق منذ انعقاد المؤتمر التاسع (انظر E/CONF.101/43/Add.1) وأشار التقرير إلى الاجتماعات الخمسة التي عقدها الفريق العامل والتي شملت حلقات عمل عُقدت في تيميشوارا، رومانيا (2008)، وتايناتش (النمسا) (2010)، وجدانسك، بولندا (2012). وتضمنت المواضيع الرئيسية التي تناولتها حلقات العمل هذه الفارق بين الأسماء المحلية والأسماء الأجنبية، والمبادئ التوجيهية والمعايير المنظِّمة لاستخدام الأسماء الأجنبية، والاتجاهات السائدة في استخدام الأسماء الأجنبية. ورغم المناقشات المكثفة، تعذّر التوصل إلى نتائج نهائية. وتمت الإشارة أيضا إلى أن معظم أعضاء الفريق العامل غير راضين عن التعاريف الحالية للأسماء المحلية والأسماء الأجنبية وهم يرون أنه يجب إعادة النظر فيها بما أنها تشكل الركيزة التي تقوم عليها بقية التعاريف.
	105 - وعرض ممثل بولندا قائمة محدّثة بالأسماء الجغرافية العالمية باللغة البولندية تقوم بتحضيرها لجنة توحيد الأسماء الجغرافية خارج جمهورية بولندا ويُرتقب نشرها في أواخر عام 2012 (انظر E/CONF.101/46/Add.1). وستُنشر القائمة على شكل نُسخ مطبوعة وعلى شكل PDF على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت. 
	106 - وقدم ممثل النمسا تقريرا تضمن دراسة للفارق بين الأسماء المحلية والأسماء الأجنبية من النواحي اللغوية والاجتماعية والثقافية والجغرافية والقانونية والسياسية وسلّط الضوء على دور المجتمعات المحلية في عملية التسمية وإلى العلاقة بين المعالم الجغرافية والمجتمعات المحلية باعتبارها المعيار الأساسي للفصل بين الأسماء الأجنبية والأسماء المحلية (انظر E/CONF.101/73/Add.1) وتمت الإشارة إلى أن الفارق بين الأسماء المحلية والأسماء الأجنبية لا يقتصر دائما على المجتمعات المحلية التي تتكلم لغات مختلفة، ولهذا السبب يجب أن يحل المجتمع المحلي مكان اللغة كمعيار لتعريف هذا الفارق. وفي الختام، تم اقتراح تعريفين جديدين لمصطلحي ’’الاسم المحلي‘‘ و ’’الاسم الأجنبي‘‘. 
	107 -  وقامت النمسا بتقديم ثم سحب تقريرها الذي يتضمن توصيات بشأن استخدام الأسماء الجغرافية في وسائل التعليم النمساوية. 
	108 - وقدّم ممثل فرنسا تقريرا أكد فيه أن عمل المؤتمر وفريق الخبراء، لا سيما فيما يخص التسميات الأجنبية، نحا أحيانا، فيما يبدو، منحى التوحيد دون أن يراعي، بالقدر الكافي المبادئ العليا المتصلة بحرية التعبير وحماية التنوع الثقافي التي تكرسها مواثيق الأمم المتحدة (انظر E/CONF.101/89/Add.1). 
	109 - وأفاد ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ورقة اجتماع بأنه يجري تنقيح التسميات الأجنبية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار عملية توحيد للتسميات على الصعيد الوطني. 
	نظم الكتابة والنطق (البند 13) 
	الكتابة بالحروف اللاتينية (البند 13 (أ)) 

	110 - قدم ممثل بلغاريا تقريرا عن قانون نقل الحروف بين اللغات لسنة 2009، الذي أقر نظام وقواعد كتابة الأبجدية البلغارية بالحروف اللاتينية (انظر E/CONF.101/12/Add.1). وأكدت الورقة أن نظام نقل الحروف يتطابق مع مبادئ التحويل المبسّط للنظم الأبجدية لتحويلها بالوسائل الإلكترونية. وأعرب ممثل النمسا عن تحفظات بشأن عدم توافق النظام مع المبادئ المعتمدَة للكتابة بالحروف اللاتينية، لأنه لا يستوفي تماما شرط قابلية التحويل العكسي. وأيد ممثل سلوفينيا هذه التحفظات. وأفاد منظّم اجتماعات الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية (إستونيا) بأن الفريق العامل لم يحصل على إجماع بدعم النظام المقترَح. 
	111 - وعرض ممثل النمسا بيانا للمجلس النمساوي المعني بالأسماء الجغرافية فيما يتعلق بكتابة الأحرف الأبجدية السيريلية الأوكرانية بالحروف اللاتينية (انظر E/CONF.101/40/Add.1). وأكد المجلس أن نظام الكتابة بالحروف اللاتينية المقترَح لم يتقيد بالمبدأ المنصوص عليه في قرارات المؤتمر المتعلق بالنسخ الحرفي القابل للتحويل العكسي بشكل لا لبس فيه عند تحويل الأحرف الأبجدية غير اللاتينية إلى حروف لاتينية وطلب من المؤتمر التشبث بهذا المبدأ وعدم قبول نظم تحويل مماثلة. وأوضح أنه لا يمكن القبول بنظام معيّن، لأنه مطبّق بشكل جيد، كمعيار يُلغي جميع المعايير الأخرى. وأثناء المناقشة، أكد ممثل النمسا أن النمسا لن تؤيد لا النظام البلغاري ولا الأوكراني لنقل الحروف بين اللغات. وأيد هذا الموقف، ممثل كل من ألمانيا وسلوفينيا وهولندا، بينما أيد ممثلا الاتحاد الروسي وفرنسا النظامين المقترحين. وأقر ممثل إستونيا بأن المناقشات داخل الفريق العامل بشأن مسألة النظام الأوكراني كانت صعبة، ودافع عن هذا الخيار بوصفه واقعيا بدلا من التشبث بأفكار مثالية. 
	112 -  وقدّم منظّم اجتماعات الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية (إستونيا) تقريرا عن التطورات الرئيسية في حالة مختلف نظم الكتابة بالحروف اللاتينية المدرجة في جدول أعمال الفريق العامل (انظر E/CONF.101/48/Add.1). وتضمّن التقرير معلومات عن نظم الكتابة بالحروف اللاتينية للأسماء الأرمينية والأوكرانية والبلغارية والبيلاروسية والجورجية والخميرية والسيريلية المقدونية والعربية والفارسية والمالديفية والنيبالية. وأشارت الورقة أيضا إلى أن أوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبلغاريا، وبيلاروس وأوكرانيا قد أعربت عن عزمها تقديم نظم الكتابة بالحروف اللاتينية الخاصة بها للمصادقة عليها في هذا المؤتمر. 
	113 - وقدّم ممثل أوكرانيا تقريرا عن نظام الكتابة بالحروف اللاتينية الذي اعتمدته حكومته والمستخدَم على الصعيد الوطني لكتابة الأسماء الجغرافية بالحروف اللاتينية (انظر E/CONF.101/84/Add.1). وأوضح ممثل النمسا أنه كان قد أعرب عن شواغل بشأن النظام الأوكراني للكتابة بالحروف اللاتينية من قبلُ أثناء الدورة السادسة والعشرين لفريق الخبراء، بينما أيد ممثل الاتحاد الروسي النظام الأوكراني للكتابة بالحروف اللاتينية. 
	114 - ولم يُعرض التقرير المقدَّم من الشعبة العربية (انظر E/CONF.101/96/Add.1). 
	115 - وعرض ممثل جمهورية إيران الإسلامية تقريرا وصف فيه نظام كتابة الأسماء الفارسية بالحروف اللاتينية الذي أعده الفريق العامل المعني بالنسخ اللفظي التابع للجنة الإيرانية المعنية بتوحيد الأسماء الجغرافية (انظر E/CONF.101/118/Add.1). وقد اعتُمد هذا النظام على الصعيد الوطني ويجري استخدامه حالياً في كتابة الأسماء الجغرافية بالحروف اللاتينية، ولهذا السبب يجري عرض هذا النظام للموافقة عليه أثناء المؤتمر. وأفاد منظّم اجتماعات الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية (إستونيا) بأن الفريق العامل أجرى مناقشات بشأن نظام كتابة الأسماء الفارسية بالحروف اللاتينية وبأن مشروع قرار في هذا الصدد سيُطرح أثناء المؤتمر للموافقة عليه رغم الشواغل المعرَب عنها بشأن قابلية التحويل العكسي لهذا النظام. 
	116 -  وعرض ممثل إستونيا تقريرا تطرق إلى مشاكل قابلية التحويل العكسي لنظم الكتابة بالحروف اللاتينية (انظر E/CONF.101/141/Add.1). وفي هذا التقرير، اقتُرِح تقييم قابلية التحويل العكسي لنظم الكتابة بالحروف اللاتينية بحساب عدد الوحدات الكتابية في النص باللغة الأصل ثم حساب النسبة المئوية للوحدات الكتابية التي تم تحويلها إلى الحروف اللاتينية بشكل لا لبس فيه. وحسب هذه المنهجية، لا توجد أي نظم تقبل التحويل العكسي بشكل تام، ولهذا ينبغي اعتبار معدل يفوق 90 في المائة لقابلية التحويل العكسي معدلا جيداً جداً. وبناء على ذلك، يمكن فقط التوصية بأن تتسم نظم الكتابة بالحروف اللاتينية بخاصية القابلية للتحويل العكسي، ولكن دون جعل هذه الخاصية إلزامية. 
	117 - وتطرقت ورقة اجتماع قدمها ممثل بيلاروس (E/CONF.101/CRP.2) إلى نظام كتابة الأسماء الجغرافية البيلاروسية بالأبجدية اللاتينية الذي اعتمدته اللجنة الحكومية المعنية بالموارد من الأراضي والجيوديسيا ورسم الخرائط في عام 2007. وأوضحت الورقة أن النظام قد عُرِض على الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف اللاتينية في أيار/مايو 2012. وأفاد منظم الاجتماعات (إستونيا) بأنه ليس لدى الفريق العامل أي اعتراض على النظام وأنه سيعرض مشروع قرار على المؤتمر للموافقة عليه. 
	118 - وقدّم ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ورقة اجتماع (E/CONF.101/CRP.15) تبين التنقيحات التي أُدخلت على نظام كتابة اللغة الكورية بالحروف اللاتينية الذي نشرته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في آب/أغسطس 2000. وأعرب ممثل جمهورية كوريا عن تحفظاته بشأن المقترحات الواردة في هذه الورقة، ولكنه أعرب عن استعداده للتحاور مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لإنشاء نظام موحّد لكتابة اللغة الكورية بالحروف اللاتينية.
	التحويل إلى نظم الكتابة بحروف غير لاتينية (البند 13 (ب)) 

	119 - قدم ممثل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة تقرير الشركة، وقدم عرضا يبيّن مسؤوليتها في إدارة وتنسيق نظام أسماء النطاقات على الإنترنت لكفالة أن يكون كل عنوان من عناوين الإنترنت مختلفا عن غيره، وأن يستطيع جميع مستخدمي الإنترنت إيجاد عناوين صالحة (انظر E/CONF.101/104/Add.1). ووصفت الورقة عملية المسار السريع لتحديد أسماء النطاقات المدوّلة استنادا إلى رمز البلد في نطاقات المرتبة العليا (IDN ccTLD) وتهدف هذه العملية إلى تمكين البلدان والأقاليم من استخدام اسم بلدها أو إقليمها في عناوين الإنترنت. وسلطت الورقة الضوء على ما تلقته شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة من مساعدة من فريق الخبراء.
	كتابة الأسماء المستعملة في اللغات غير المكتوبة (البند 13 (ج)) 

	120 - لم تُقدَّم أية ورقة في إطار هذا البند. 
	النطق (البند 13 (د)) 

	121 - عرض منظم اجتماعات الفريق العامل المعني بالنطق (أيرلندا) ورقة اجتماع تتضمن تقرير الفريق العامل. وعرض التقرير الأهداف وخطة العمل والمواضيع التي نوقشت في اجتماعات الفريق، بما في ذلك استخدام الملفات الصوتية لتكون بمثابة دليل للنطق. وسلط التقرير الضوء على الدور المقبل للفريق العامل في التشجيع على وضع أدلة نطق صوتية للأسماء الجغرافية على الصعيد الوطني، وإسداء المشورة بهذا الشأن وفي الحفاظ على سجل تدرج فيه مثل هذه الأدلة على الموقع الشبكي لفريق الخبراء. 
	أسماء البلدان (البند 14) 

	122 - قدم منظم اجتماعات الفريق العامل المعني بأسماء البلدان (الولايات المتحدة الأمريكية) تقريرا يتضمن قائمة بأسماء البلدان التي جمعها فريق الخبراء، وهي تضم قيودات تتعلق بالبلدان الـ 194 التي يعترف المجتمع الدولي بشكل عام بأنها دول مستقلة (انظر E/CONF.101/25/Add.1). والهدف من الوثيقة هو تقديم أسماء البلدان باللغة أو اللغات المستخدمة بصفة رسمية في كل بلد في العالم. وأوضح منظم الاجتماعات أن العمل على إعداد القائمة قد استمر على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن تعديلات قد أُدخلت عليها. وطلب ممثل فلسطين أن يضاف اسمها إلى قائمة أسماء البلدان التي جمعها فريق الخبراء. وقدمت الأمانة إيضاحا. وأدلى ببيان أيضا ممثل كل من كندا وإسرائيل، واعترضا على البيان الذي أدلى به ممثل فلسطين. وأدلى ممثل كل من تركيا وقبرص ببيان بشأن الوثيقة. 
	123 - وأعرب ممثل اليونان عن عدد من الشواغل المتعلقة برموز البلدان واللغات التي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، فضلا عن علامة اللغة المتعلقة بإدراج جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في قائمة أسماء البلدان التي وضعها فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية.
	124 - وقدم منظم اجتماعات الفريق العامل المعني بأسماء البلدان (الولايات المتحدة الأمريكية) ورقة ثانية تتضمن روابط شبكية للوصول إلى قوائم أسماء البلدان التي جمعتها السلطات الوطنية وسلطات أخرى (انظر E/CONF.101/26/Add.1). وأوضح منظم الاجتماعات أن بعض أسماء البلدان التي تستخدمها السلطات الوطنية تختلف عن تلك التي استخدمها فريق الخبراء، وأن الفريق العامل يرحب بأي إضافات إلى القائمة. 
	125 - وقدم ممثل بولندا قائمة رسمية بأسماء البلدان وأسماء الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتضمنت أسماء البلدان وأسماء الأقاليم الـ 69 غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعترف بها بولندا، إلى جانب أسماء العواصم (انظر E/CONF.101/44/Add.1). وأعرب ممثل الأرجنتين عن تحفظات بشأن بعض الجوانب المتعلقة بهذه الورقة. وأعرب ممثل فلسطين عن تحفظات قوية بشأن تنسيب فلسطين في القائمة.
	126 - وفي إطار البند 9، عُرض على الفريق التقرير المقدم من جورجيا (انظر E/CONF.101/88/Add.1).
	127 - وقدم ممثل قبرص تقريرا يصف قائمة أسماء البلدان والعواصم التي جمعتها اللجنة الدائمة المعنية بتوحيد الأسماء الجغرافية في قبرص، وفقا لتوصيات الأمم المتحدة (انظر E/CONF.101/97/Add.1) وأوضح الممثل أن القائمة ترمي إلى إظهار كيفية توحيد أسماء البلدان والعواصم في اللغة اليونانية. 
	هاء - اللجنة التقنية الرابعة 
	المصطلحات المستعملة في توحيد الأسماء الجغرافية (البند 12) 

	128 - نظرت اللجنة التقنية الرابعة في البند 12 في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 7 آب/أغسطس 2012. 
	129 - وبيّن التقرير الذي عرضه ممثل أستراليا الصعوبات التي تثور عند محاولة ربط أنماط متعددة السمات من بلدان مختلفة بهيكل معجم جغرافي ذي صلة ودمجها فيه، كما اتضح من إعداد النموذج الأولي لإطار معجم جغرافي لإندونيسيا (انظر E/CONF.101/56/Add.1). وأُوصي بإعداد قائمة من النوع الذي يستند إلى السمات المشتركة (بصيغة متعددة اللغات والكتابات) لكي تطبقها جميع البلدان من أجل المساهمة في إعداد هيكل الأمم المتحدة الأساسي المقترح للبيانات المكانية، وبإنشاء لجنة خاصة للاضطلاع بهذه المهمة. 
	130 - وقدم ممثل إندونيسيا تقريرا عن توحيد المصطلحات العامة في اللغات الإقليمية، وسينجز هذا العمل بحلول عام 2014 (انظر E/CONF.101/117/Add.1). وستُستخدم هذه النماذج الموحدة للتحقق من الأسماء في قاعدة البيانات المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية.
	131 - وقدم منظم اجتماعات الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية (السويد) تقريرا عن أعمال الفريق العامل خلال أربعة اجتماعات عُقدت خلال الفترة من 2007 إلى 2012 (انظر E/CONF.101/137/Add.1). وفي عام 2008، أنشأ الفريق إطارا للتعاون مع فريق المصطلحات التابع للمجلس الدولي للعلوم المتصلة بالأسماء العلم. وعلى الرغم من المناقشات حول مصطلحات وتعاريف الأسماء الجغرافية الجديدة والمعدلة، لم يُجر أي تغيير على مسرد المصطلحات الخاصة بتوحيد الأسماء الجغرافية؛ وبدلا من ذلك، ينتظر الفريق العامل إنشاء قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها لمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية. 
	تعليم أسماء المواقع الجغرافية (البند 15) 

	132 - نظرت اللجنة في البند 15 (ز) في جلستها الحادية عشرة المعقودة في 7 آب/أغسطس 2012. 
	133 - وقدم منظم اجتماعات الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال تعليم أسماء المواقع الجغرافية (هولندا) ورقة مناقشة تقترح إضفاء الطابع الرسمي على دورة دراسية مدتها أسبوعان تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية في البلد في إطار التعليم العالي والتدريب المتخصص في مجال توحيد أسماء المواقع الجغرافية على الصعيد الوطني (انظر E/CONF.101/30/Add.1). وسيُعدّ محتوى الدورة الدراسية استنادا إلى معلومات مستقاة من دورات دراسية مختلفة أُجريت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2004. واقتُرحت معايير وبرنامج الدورة الدراسية. ويجري البحث عن خبراء مشاركين بتمويل ذاتي يرغبون في إلقاء المحاضرات ولديهم وقت لذلك، ولا سيما ممن يتكلمون الفرنسية والعربية والبرتغالية. 
	134 - وعرض ممثل هولندا تقريرا عن دورة دراسية على الإنترنت في مستوى البكالوريوس في علم دراسة أسماء المواقع الجغرافية، وهي من إعداد فريق الخبراء والرابطة الدولية لرسم الخرائط، وتشمل الآن 20 وحدة دراسية، فضلا عن محتوى شبكي مُحدّث ووظيفة تشغيل مُحدّثة (انظر E/CONF.101/33/Add.1). والدورة الدراسية على الإنترنت مفيدة لأن معظم المشاركين لا يستطيعون الاستفادة من التدريب الذي يقتضي حضورا شخصيا، كما أنها ترسي الأسس لتدريب عالي المستوى في المستقبل. 
	135 - وقدم ممثل إندونيسيا تقريرا يتضمن مشورة مفصلة عن المساعدة التقنية المقدمة إلى المسؤولين الحكوميين المحليين في جميع أنحاء إندونيسيا لبناء قدراتهم على أداء واجباتهم في مجال توحيد الأسماء (انظر E/CONF.101/124/Add.1). وتجري التدريبات بقيادة الفريق الوطني منذ عام 2010، وتشتمل على أربع دورات في السنة لتغطية جميع المحافظات والمقاطعات والبلديات. ومضمون التدريب شامل، ويسعى إلى تحسين المهارات والقدرات وتيسير زيادة فعالية الاتصال بين الأفرقة المحلية والوطنية. 
	136 - وقدم ممثل إندونيسيا ورقة ثانية أعلم فيها اللجنة بأن دورة تدريبية دولية رابعة تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية ستُجرى في يوغياكارتا، إندونيسيا، بالتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، في الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2012 (انظر E/CONF.101/126/Add.1). ويُتوقع أن يشارك في الدورة ما يصل إلى 60 مشاركا من البلدان الأعضاء في الشعبة الجديدة المعنية بجنوب شرق آسيا، فضلا عن مسؤولين من الوكالات الحكومية المركزية والمحلية في إندونيسيا. 
	137 - وقدم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ورقة اجتماع باسم موظف الاتصال التابع لمعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ بشأن الأنشطة المضطلع بها منذ انقضاء المؤتمر السابق، بما في ذلك إجراء ثلاث دورات تدريبية في إسبانيا وإكوادور وهندوراس وإعداد دورة دراسية على شبكة الإنترنت في مجال الدراسة التطبيقية لأسماء المواقع الجغرافية. 
	138 - وقدم مندوب بوركينا فاسو باسم رئيس شعبة وسط أفريقيا، ورقة اجتماع بشأن حلقة العمل التدريبية الأولى التي عقدت في ياوندي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، التي نظمها المعهد الوطني لرسم الخرائط في إطار شراكة مع فريق الخبراء. وتلقى 40 مشاركا من تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون تدريبا على أسماء المواقع الجغرافية. 
	المعالم التي تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدولي (البند 16) 

	139 - نظرت اللجنة في البند 16 (أ) في جلستها الثامنة المعقودة في 6 آب/ أغسطس 2012. 
	المعالم المشتركة بين دولتين أو أكثر (البند 16 (أ))

	140 - قدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ورقة اجتماع بشأن توحيد اسم البحر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والأرخبيل الياباني، طالبة مساعدة المؤتمر في حل هذه المسألة التي أثيرت للمرة الأولى في المؤتمر السادس، في عام 1992. وطُلب من المؤتمر استبدال اسم ”بحر اليابان“، وهي تسمية خلّفها حكم اليابان الاستعماري في شبه الجزيرة الكورية، باسم ”البحر الشرقي“، وطُلب منه إعطاء تفويض واضح للمنظمة الهيدروغرافية الدولية بأن تحذو حذوه. وأبدى الرئيس تعليقا بخصوص ولاية المؤتمر. 
	141 - وأكدت ورقة الاجتماع التي قدمتها حكومة اليابان أنه لا ينبغي إثارة تسمية المعالم الجغرافية الفردية في هذا المحفل التقني. ومنذ انعقاد المؤتمر التاسع، في عام 2007، عُقِد اجتماعان مع جمهورية كوريا، ولكنهما للأسف لم يحققا تقدما. واعتبرت اليابان أن تسمية ”بحر اليابان“ هي اسم دولي راسخ للبحر منذ مطلع القرن التاسع عشر، وأن البحار والمحيطات لا يتم التعامل معها في سياق قرار المؤتمر 3/20 ولا القرار التقني A.4.2.6 للمنظمة الهيدروغرافية الدولية. وتساءل الرئيس عن تعريف مصطلح ”اسم دولي“، لكونه غير وارد في مسرد المصطلحات المستخدمة في توحيد الأسماء الجغرافية. وأجابت اليابان أن الأسماء التي تطلق على كل بحر تتعدد بتعدد اللغات؛ ولكن المنظمة الهيدروغرافية الدولية مطالبة بتحديد اسم دولي واحد لأغراض التوحيد ومن أجل الوسائل الملاحية والسلامة البحرية. 
	142 - وقدم ممثل جمهورية كوريا ورقة اجتماع، وأفاد إن المشاورات الثنائية مع اليابان لم تحرز تقدما بسبب تصلب موقفها، وإنه وفقا للقرار د-3/20 ولقرار المنظمة الهيدروغرافية الدولية A.4.2.6، لا ينبغي استخدام تسمية ”البحر الشرقي“ في نفس الوقت، لأن المنطقة البحرية المعنية تمثل بحراً شبه مغلق يشترك فيه أكثر من بلدين. وأكدت جمهورية كوريا أن اسم ”البحر الشرقي“ أخذ يكتسب قبولا واسعا على المستوى الدولي، لأن عددا متزايدا من الأطالس والكتب والورقات تشير إلى منطقة البحر المعنية باسم ”البحر الشرقي“. وأكدت جمهورية كوريا أيضا أن المؤتمر هو المحفل المناسب للتعامل مع هذه المسألة، لكونه مكلفا بتشجيع توحيد الأسماء الجغرافية الوطنية والدولية. وأشارت جمهورية كوريا إلى أن استخدام اسمي ”البحر الشرقي“ و ”بحر اليابان“ في نفس الوقت سيسهم في تعزيز السلامة أثناء الملاحة، لأن حوالي 000 400 من السفن التي تبحر في منطقة البحر تستخدم اسم ”البحر الشرقي“. 
	143 - قدمت فرنسا توضيحات للمسميات ثنائية اللغة لمنطقة البحر بين فرنسا والمملكة المتحدة. وأشارت اليابان إلى أن هذه الأمثلة باللغتين الإنكليزية والفرنسية محدودة، ولا تشمل البحار والمحيطات. وأكدت فرنسا وقطر أن المسألة يمكن حلها بإجراء مشاورات وثيقة بين البلدان المعنية. وأوضح ممثل فرنسا، ردا على تقرير إعلامي تناول مداخلته، أن فرنسا تستخدم فقط مصطلح Mer du Japon (بحر اليابان) الذي لا يعكس موقفا بشأن التسمية الدولية، وحث في الوقت نفسه على إيجاد حل ثنائي لتسوية المسألة. 
	144 - وشجع الرئيس البلدان الثلاثة على مواصلة بذل جهودها للتوصل إلى حل مقبول لها جميعا.
	الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف (البند 16 (ب)) 

	145 - لم تقدم أي ورقات في إطار هذا البند. 
	الفصل الثالث 
	القرارات التي اتخذها المؤتمر 
	د-10/1  مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية والدورة الثامنة والعشرون لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يلاحظ الإنجازات التي تحققت والتقدم المحرز في العمل على توحيد الأسماء الجغرافية على الصعيدين الوطني والدولي، 
	وإذ يلاحظ أيضا الدور الأساسي الذي يضطلع به المؤتمر الحالي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية في دورته السابعة والعشرين، 
	وإذ يقر بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
	1 - يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يدعو إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية في عام 2017؛ 
	2 - يوصي أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يدعو إلى عقد الدورة الثامنة والعشرين لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية في النصف الأول من عام 2014؛ 
	3 - يدعو مكتب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية لاستهلال عملية بحث لكيفية المضي في تحسين أساليب عمل المؤتمر وتقريره للدورة المقبلة. 
	د-10/2 تنظيم الدورة الثامنة والعشرين لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية في قارة آسيا
	إن المؤتمر، 
	إذ يلاحظ أن دورات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية تم عقدها حتى الآن في أوروبا وأمريكا الشمالية ومرة واحدة في أفريقيا، 
	وإذ يلاحظ أيضا ضرورة إحراز تقدم أكبر للعديد من البلدان الآسيوية في مجال توحيد الأسماء الجغرافية، 
	وإذ يقر بأن معظم البلدان الآسيوية تواجه صعوبات في المشاركة في دورات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية التي تعقد في أوروبا أو أمريكا الشمالية، 
	وإذ يؤكد على الدور الهام للأسماء الجغرافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في البلدان النامية، 
	يوصي بأن تعقد دورة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية الثامنة والعشرون في قارة آسيا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وذلك في أحد مراكز عمل الأمم المتحدة، شريطة توفير مرافق الدعم اللازمة، بما في ذلك ما يلزم لإتاحة الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. 
	د-10/3 معايير تحديد وتقييم طبيعة الأسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا 
	إن المؤتمر، 
	إذ يشير إلى وجود عدد من القرارات يتناول الأسماء الجغرافية باعتبارها جزءا من التراث الثقافي لكل شعب وضرورة المحافظة على التراث المتعلق بالأسماء الجغرافية،
	وإذ يشير إلى التوصية جيم الواردة في قراره د-1/4 بشأن مبادئ معاملة الأسماء الجغرافية في المكاتب، 
	وإذ يرى أنه لتطوير هذه المبادئ، من المستحسن تجنب التغييرات غير الضرورية للأسماء الجغرافية، وأن معاملة الأسماء لا ينبغي أن تؤدي إلى كبت عناصر هامة للأسماء الجغرافية، 
	وإذ يرى أيضا أنه لا يرد في أي مبدأ من هذه المبادئ وصف لكيفية التعرف على الاسم الذي ينبغي حمايته لصفاته التراثية الثقافية، 
	يوصي، من أجل الاعتراف بمثل هذا الاسم أو مجموعة الأسماء الجغرافية وحمايتها، باستخدام المعايير التالية:
	(أ) عمر الاسم، وفقا لما يبينه تاريخ أقدم سجل يمكن الحصول عليه للاسم؛ 
	(ب) استمرارية الاسم، وفقا لما تبينه فترة استخدامه بشكل مستمر حتى الوقت الحاضر أو قدرته الملحوظة على تجاوز المراحل التاريخية؛ 
	(ج) ندرة الاسم أو الظاهرة الجغرافية التي يشير إليها الاسم؛ 
	(د) ”رمزية“ الاسم أو قدرته على التجسيد الواضح لواقع ثقافي أو جغرافي أو تاريخي، أو أي واقع آخر يختص به المكان ويشكل عنصراً أساسياً في الهوية المحلية أو الإقليمية أو الوطنية؛ 
	(هـ) جاذبية الاسم، التي تتوافق مع الإحساس بالانتماء المصاحب للاسم وللمكان الذي يعينه؛ 
	(و) القدرة التصويرية للاسم، أو قدرته على الإلهام بالأفكار أو الصور القوية والغنية لدى مستخدميه، دون أن تشير هذه الصور والأفكار بالضرورة إلى تاريخ أو طرائف دارجة محلياً.
	د-10/4 عدم تشجيع استخدام الأسماء الجغرافية في أغراض تجارية
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بأن استخدام الأسماء الجغرافية الذي يسعى إلى تحقيق غرض تجاري، وشراء الأسماء الجغرافية وبيعها، هما ممارستان قائمتان، لا سيما في المناطق الحضرية، 
	وإذ يرى أن هذه الممارسات تحوِّل الأماكن والأسماء التي تؤثر عليها إلى سلع أساسية يرجَّح أن تروج لاستبدال الأسماء الجغرافية المتداولة محليا منذ أمد طويل وتهدد سلامة التسميات الجغرافية للأمم، 
	وإذ يشير إلى قراره د-8/9، الذي أقر فيه بأهمية الأسماء الجغرافية بوصفها جزءا من التراث التاريخي والثقافي للأمة، وقراره د-9/4، الذي أقر فيه بأن الأسماء الجغرافية تشكل جزءا من التراث الثقافي غير المادي، بالمعنى المقصود في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
	وإذ يلاحظ أن التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي، تذكر أنه ينبغي ألا تهدد الأنشطة التجارية سلامة التراث الثقافي غير المادي، وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتجنب استغلال الأسماء لجلب منفعة تجارية، وكفالة ألا يؤدي الاستخدام التجاري إلى تشويه معنى التراث الثقافي غير المادي وغرضه، للمجتمع المعني، 
	وإذ يرى أن استخدام الأسماء الجغرافية الذي يسعى إلى تحقيق غرض تجاري وأن شراء الأسماء الجغرافية وبيعها هما ممارستان تضران باستقرار الأسماء الجغرافية المتداولة محليا منذ أمد طويل وتهددان نوعية الأسماء بوصفها مرجعيات جغرافية مفيدة،
	وإذ يلاحظ، من ناحية، أن عددا من الأسماء الجغرافية الناشئة عن ممارسات تجارية هي أسماء متداولة محليا أيضا منذ أمد طويل وتفيد كنقاط مرجعية، ومن ناحية أخرى، أن عددا من الأسماء الجغرافية المتداولة محليا منذ أمد طويل سميت تلقائيا من جانب مستخدمين في الإقليم المعني نتيجة لوجود شركة ما في المنطقة،
	وإذ يلاحظ أيضا أن بعض السلطات المعنية بأسماء المواقع الجغرافية في جميع أنحاء العالم قد اعتمدت بالفعل معايير لتقييد أو حظر تلك الممارسات التجارية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية، 
	يوصي بأن تقوم السلطات المعنية بأسماء المواقع الجغرافية بتثبيط تسمية الأسماء الجغرافية التي تسعى إلى تحقيق غرض تجاري، وكذلك الممارسات المختلفة التي تنطوي على استخدام الأسماء الجغرافية في الأغراض التجارية، وذلك باعتماد معايير تعالج هذه المسائل. 
	د-10/5 تقسيم شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ إلى شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب المحيط الهادئ 
	إن المؤتمر، 
	إذ يرى أن شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ، بأعضائها البالغ عددهم اثنان وعشرون عضوا، هي أكبر شعبة لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، وإذ يلاحظ أن ارتفاع عدد الأعضاء أعاق بصورة كبيرة عمليتي صنع القرار وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأسماء الجغرافية،
	وإذ يلاحظ أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية وافق في دورته السابعة والعشرين على تقسيم شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ إلى شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب المحيط الهادئ، 
	يوصي بمنح شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب المحيط الهادئ الاعتراف الكامل بوصفهما شعبتين لغويتين/جغرافيتين تابعتين لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية. 
	د -10/6 كتابة الأسماء الجغرافية البيلاروسية بالحروف اللاتينية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يلاحظ أنه اعتُمد في بيلاروس نظامٌ لكتابة أسماء المواقع الجغرافية بالحروف اللاتينية في عام 2000، وأنه نُقِّح في عام 2007، 
	وإذ يقر بأن النظام سليم من الناحية اللغوية، وأنه قد نُفِّذ في الخرائط والمعاجم الجغرافية لبيلاروس، 
	يوصي باعتماد النظام، على النحو المبين في ورقة غرفة الاجتماع المعنونة ”كتابة الأسماء الجغرافية البيلاروسية بحروف الأبجدية اللاتينية“()، بوصفه النظام الدولي لكتابة الأسماء الجغرافية البيلاروسية بالحروف اللاتينية. 
	د-10/7 كتابة الأسماء الجغرافية البلغارية بالحروف اللاتينية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بأن نظام كتابة الأسماء الجغرافية البلغارية بالحروف اللاتينية الذي اعتمده المؤتمر في قراره د-3/10 لم يعد مستخدما في بلغاريا، 
	وإذ يقر أيضا بأن بلغاريا قد نفذت منذ عام 1999 نظاما آخر للكتابة بالحروف اللاتينية، وضعت صيغته النهائية واعتمد رسميا في عام 2009 بموجب قانون الكتابة بحروف أجنبية، وينفِّذ حالياً على نطاق واسع، 
	وإذ يشير إلى أن المؤتمر سمح، في قراره د-9/8، بإعادة النظر في مدى صلاحية أي نظام كتابة بالحروف اللاتينية اعتمد دوليا، ولم تنفذه رسميا الدولة أو الدول الراعية له في غضون عشر سنوات من اعتماده،
	يوصي باعتماد النظام، على النحو المبين في الوثيقة المعنونة ”نظام الكتابة بحروف لاتينية في بلغاريا“()، بوصفه النظام الدولي لكتابة الأسماء الجغرافية البلغارية بالحروف اللاتينية.
	د-10/8 كتابة الأسماء الجغرافية الإيرانية بالحروف اللاتينية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بأن نظام كتابة الأسماء الجغرافية بالحروف اللاتينية الذي اعتمده المؤتمر في قراره د-1/13 لم يعد مستخدما في جمهورية إيران الإسلامية،
	وإذ يقر أيضا بأنه على مدى فترة تزيد عن 20 عاما وُضع نظام للكتابة بالحروف اللاتينية أطلق عليه ”النسخ العريض“ للغة الفارسية ويجري حاليا تنفيذه في قاعدة البيانات الوطنية للأسماء الجغرافية وفي خرائط التقسيمات الإدارية في جمهورية إيران الإسلامية،
	وإذ يشير إلى أن أشكال الكتابة الفارسية الأصلية للأسماء الجغرافية الإيرانية متاحة في قاعدة البيانات الوطنية للأسماء الجغرافية وأن الأشكال المكتوبة بالحروف اللاتينية ستتاح في قاعدة البيانات نفسها، 
	وإذ يلاحظ أيضا أنه نظرا لضرورة تنفيذ قدر أكبر من هذا النظام ولزوم مرور فترة انتقالية مناسبة قبل أن يتسنى تنفيذ هذا النظام بالكامل على الصعيد الدولي، ينبغي لجمهورية إيران الإسلامية أن تقدم مساعدة عملية للبلدان المتلقية لها لذلك الغرض، 
	وإذ يشير إلى أن المؤتمر سمح، في قراره د-9/8، بإعادة النظر في مدى صلاحية أي نظام كتابة بالحروف اللاتينية اعتمد دوليا، ولم تنفذه رسميا الدولة أو الدول الراعية له في غضون عشر سنوات من اعتماده،
	يوصي باعتماد نظام ”النسخ العريض“، على النحو المبين في الوثيقة المعنونة ”النظام الفارسي الجديد للكتابة بالحروف اللاتينية“()، بوصفه النظام الدولي لكتابة الأسماء الجغرافية الإيرانية بالحروف اللاتينية.
	د-10/9 كتابة الأسماء الجغرافية الأوكرانية بالحروف اللاتينية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بأن أوكرانيا اعتمدت رسميا في عام 2010 نظاما لكتابة الأسماء الجغرافية بالحروف اللاتينية كان تنقيحا لنظام كان مستخدما منذ عام 1996، 
	وإذ يقر أيضا بأنه على الرغم من أن هذا النظام لا يمكن الرجوع عنه بالكامل، فقد نفذ تماماً مع ذلك في الخرائط والمعاجم الجغرافية وقواعد البيانات الأوكرانية، وكذلك على اللافتات العامة وفي مجالات الحياة الأخرى فيما عدا المجالات المتعلقة بالأسماء الجغرافية، 
	يوصي باعتماد النظام، على النحو المبين في الوثيقة المعنونة ”نظام الكتابة بالحروف اللاتينية في أوكرانيا“()، بوصفه النظام الدولي لكتابة الأسماء الجغرافية الأوكرانية بالحروف اللاتينية. 
	د-10/10 دعم العمل المتعلق بتوحيد الأسماء الجغرافية 
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بالنتائج الإيجابية التي حققها فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، 
	وإذ يرى أن فريق الخبراء هو الهيئة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تتناول المشاكل المتعلقة بالأسماء الجغرافية على الصعيد الدولي خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتوحيد الأسماء الجغرافية، 
	وإذ يعرب عن رغبته في كفالة تعظيم أنشطة فريق الخبراء في جميع الأوقات وفي تعزيز البرامج التي تعزز عملية التوحيد على الصعيدين الوطني والدولي بأكبر قدر من الفعالية،
	يوصي بأن يواصل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، بدعم مستمر من شعبة الإحصاءات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، القيام بواجباته بنشاط على النحو المحدد في نظامه الأساسي ووفقا للقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الحالية والسابقة. 
	د-10/11 دورة تدريبية على شبكة الإنترنت في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصلها
	إن المؤتمر، 
	إذ يقر بالحاجة المتزايدة إلى تدريب موظفين مؤهلين للاضطلاع بمهام تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية، بالنظر إلى الدور المتزايد الأهمية لتوحيد الأسماء الجغرافية في الهياكل الأساسية الوطنية للبيانات المكانية، 
	وإذ يقر أيضا بأن بضعة بلدان فقط هي القادرة على توفير التعليم المتخصص في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية،
	وإذ يلاحظ أن عدد المشاركين في الدورات الدراسية الدولية المتعلقة بدراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصلها محدود وأن الذين قد تدربوا ينتقلون في كثير من الأحيان إلى وظائف أخرى، 
	يوصي بأن تُدمج وتُصان على الموقع الإلكتروني لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية دورةٌ تدريبية في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصلها، يعدها الفريق والرابطة الدولية لرسم الخرائط، بدعم مالي من شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل المساهمة في التعليم والتدريب الأساسيين للموظفين العاملين في مجال أسماء المواقع الجغرافية.
	د-10/12 الإعراب عن الشكر 
	إن المؤتمر، 
	1 - يعرب عن خالص الشكر إلى الأمم المتحدة للترتيبات والخدمات الممتازة المقدمة لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية؛
	2 - يعرب عن امتنانه الخاص لشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيمها الممتاز للمسائل المتصلة بالمؤتمر والمعرض التقني المصاحب له؛
	3 - يعرب عن امتنانه لرئيس المؤتمر ولرؤساء اللجان التقنية على الطريقة الفعالة التي أداروا بها الاجتماعات؛
	4 - يعرب عن تقديره لأعضاء مكتب المؤتمر واللجان التقنية والمسؤولين وموظفي شعبة الإحصاءات على عملهم الشاق وتفانيهم، الذي يَسَّر أعمال المؤتمر بدرجة كبيرة.
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