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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشر مؤمتر األمم املتحدة
   ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ - يوليه/ متوز٣١، نيويورك

    من جدول األعمال١٩البند 
        اعتماد تقرير املؤمتر

  مشروع تقرير    
  

  )الدامنرك (غاميلتوفتالسيد بيدر : املقرر  
  

  تنظيم أعمال املؤمتر  
  

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

 اجمللــــس االقتــــصادي ات، وفقــــاً ملقــــرر٢٠١٢أغــــسطس /آب ٩إىل  يوليــــه/ متــــوز٣١مــــن 
  .٢٠٩/ ٢٠١٢  و٢٠١١/٢٥١  و٢٠٠٨/٢٤١واالجتماعي 

 
  افتتاح املؤمتر -باء  

ت التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة          مدير شـعبة اإلحـصاءا      املؤمتر افتتح  - ٢
  .باألمانة العامة

  
  احلضور -جيم   

قائمـة املـشاركني يف املوقـع الـشبكي         وميكن االطالع على    .  مشاركا ٨٧حضر املؤمتر     - ٣
  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm: التايل
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  انتخاب الرئيس -دال   
بالتزكيـة،   ،نتخب املـؤمتر   ا ،٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١ املعقودة يف    وىل العامة األ  اجللسةيف   - ٤

  .كلمة ترحيب ى الرئيسألقو . للمؤمترا رئيس)النرويج(السيد بوتولف هليالند 
إدارة الــشؤون يف األمــني العــام املــساعد للتنميــة االقتــصادية  ويف اجللــسة نفــسها، أدىل   - ٥

  . ببياناالقتصادية واالجتماعية
لسة العامة األوىل أيضا، أدىل ببيانات ممثلو الواليات املتحدة األمريكيـة وكنـدا             ويف اجل   - ٦

  .، ومتّت إتاحة هذه البيانات كورقات غرفة اجتماعوإسرائيل وفلسطني ومصر
  

  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
  .)١(الداخلي املؤقت

  
  إقرار جدول األعمال -  ٢  

 أعمالـه جـدول  أقر املـؤمتر  ، ٢٠١٢ يوليه/ متوز٣١يف   املعقودة   العامة األوىل ة  لساجليف   - ٨
  :أُقر كالتايلجدول األعمال الذي  وكان ).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(    

__________ 
ــ  )١(   ــة   النظــ ــواردة يف الوثيقــ ــصيغته الــ ــداخلي، بــ ــايل  E/CONF.101/143ام الــ ــشبكي التــ ــع الــ ــاح يف املوقــ : ، متــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm. 
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 تقارير احلكومات عن احلالة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء                   - ٤  
  .)للتوزيع فقط(التاسع اجلغرافية 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

 املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمـم املتحـدة بـشأن توحيـد األمسـاء               التدابري  - ٧  
  .اجلغرافية، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية

  :التوحيد الوطين  - ٨  
  مجع األمساء يف امليدان؛  )أ(    
  معاملة األمساء يف املكاتب؛  )ب(    
  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  )ج(    
ــة  اهليكـــــل اإلداري   )د(     ــاء اجلغرافيـــ ــة باألمســـ ــة املعنيـــ للـــــهيئات الوطنيـــ

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

  .اخلرائط وغريهم من احملررين
ــا وه      - ٩   ــة وتراث ــة باعتبارهــا ثقاف ــاء اجلغرافي ــة األمس ــاء بلغــات    (وي ــا فيهــا األمس مب

  ).الشعوب األصلية واألقليات واملناطق
  .التسميات األجنبية  - ١٠  
  :غرافيةاجلاملواقع أمساء ومعاجم ملفات بيانات   - ١١  
  ؛متطلبات احملتوى  )أ(    
  ؛وتصنيفهاالبيانات مناذج   )ب(    
  ؛البياناتتعهد   )ج(    
  ؛معايري البيانات والتشغيل البيين  )د(    
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مثــل املعــاجم وخــدمات (خــدمات البيانــات والتطبيقــات واملنتجــات   )هـ(    
  ).اإلنترنت

  .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية  - ١٢  
  :نظم الكتابة  - ١٣  
  الكتابة باحلروف الالتينية؛  )أ(    
  ؛رومانيةالتحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري   )ب(    
  ؛ يف اللغات غري املكتوبةاألمساء املستعملةكتابة   )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(    
  .االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف  )ب(    
  .عشراحلادي بات للمؤمتر الترتي  - ١٧  
  .املؤمترقرارات اعتماد   - ١٨  
  .املؤمترتقرير اعتماد   - ١٩  
  .اختتام املؤمتر  - ٢٠  

  
  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس -  ٣  

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

  :نائبا الرئيس
  )ماليزيا(السيد عبد القادر طيب  
  )سلوفينيا(السيد ميالن أداميتش  
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  :املقرر
   )بوتسوانا(، تساعده السيدة لوسي فاالغاي )الدامنرك(بيدر غاميلتوفت  السيد 

  :رئيس التحرير
ــاملري     ــسيد ترينــت ب ــة (ال ــات املتحــدة األمريكي ــسوبا   ) الوالي ــود تاب ــسيد كل ــساعده ال ي

رامـوس   - والـسيدة سـوزانا رودريغـيس     ) مصر(يد إميان العرييب    والس) بوركينا فاسو (
  ).أوكرانيا(والسيدة نينا سيفاك ) املكسيك(

  
  تنظيم األعمال -  ٤  

وافـق املـؤمتر علـى تنظـيم      ،٢٠١٢ يوليـه / متـوز ٣١ يف  املعقودةالعامة األوىلة لساجليف   - ١٠
ــه ــرحأعمال ــط إل، با(E/CONF.101/INF/3  املقت ــة فق ــام)نكليزي ــة  ، وق ــع جلــان تقني ــشاء أرب  . بإن

جدول األعمـال إىل اللجـان التقنيـة علـى     ا من وأحال بنودأعضاء املكتب  املؤمتر أيضا   انتخب  و
  :النحو التايل

 مـن جـدول األعمـال والبنـود الفرعيـة          ٨البند  (التوحيد الوطين   :  األوىل  التقنية اللجنة 
مبـا فيهـا األمسـاء بلغـات الـشعوب      ( وهوية  واألمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا    )) هـ( - )أ(

  )) من جدول األعمال٩البند (األصلية واألقليات واملناطق 
  :الرئيس

  )أستراليا(السيد ويلييم وات   
  :نائب الرئيس

  )تونس(السيدة نعيمة فرحية   
  :املقرر

، )اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية  (الــسيدة كــارولني بــورغيس   
  )النمسا(اعدها السيد هوبرت برغمان يس

  
 مـن   ١١البنـد    (غرافيـة اجلاملواقـع   أمسـاء   ومعـاجم   ملفات بيانات    :الثانية التقنية   اللجنة  

  ))هـ( - )أ(جدول األعمال والبنود الفرعية 
  :الرئيس

  )أملانيا ( جيورجية زاكيدو- السيد بيري 
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  :سنائب الرئي
  )مصر(السيد إميان العرييب   
  :املقرر

ــ  ــسكي ةسيدال ــشو   )أســتراليا( الورا كوستان ــسيد ســنغجي ت ــساعدها ال ــة (، ي مجهوري
  ) كوريا

  
نظــم  ؛)مــن جــدول األعمــال ١٠البنــد (التــسميات األجنبيــة  : الثالثــةاللجنــة التقنيــة  
؛ أمســاء البلــدان ))د( - )أ(والبنــود الفرعيــة   مــن جــدول األعمــال ١٣البنــد ( والنطــق الكتابــة

  )ال من جدول األعم١٤البند (
  :الرئيس

  ) األمريكيةالواليات املتحدة(ليو ديلون السيد  
 :نائب الرئيس

  )النمسا(بيتر جوردان السيد  
 :املقرر

  )إستونيا(، يساعده السيد بيتر بال )أيرلندا(السيد دونال ماك جيوال إسبايغ  
  

 ١٢بنـد  ال(املصطلحات املستعملة يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة          :الرابعة التقنية   اللجنة  
؛ املعامل الـيت    ) من جدول األعمال   ١٥البند  (افية  ؛ تعليم أمساء املواقع اجلغر    )من جدول األعمال  

من جـدول األعمـال والبنـدان الفرعيـان          ١٦البند  (البلد الواحد والتعاون الدويل      عدى سيادة تت
  ))ب( و) أ(

  :الرئيس
  )هولندا(فرجان أورميلينغ السيد  

  :نائب الرئيس
  )النرويج(ان نيشتروم السيد ستاف 
  :املقرر

  )السويد(، يساعدها السيد ليف نيلسون )نيوزيلندا(السيدة ويندي شو  
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  . يف جلسات عامة٢٠ إىل ١٧  و٧ إىل ١  جدول األعمالوجرى النظر يف بنود - ١١
  

  وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -  ٥  
يف   املعقـودة  العامـة األوىل   ته جلـس  يف 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 التفـويض وقرر أيضا أن تقوم .  باألمم املتحدة  وممثل عن شعبة اإلحصاءات   
  .يئته بدون إبطاء وتقدمي تقريرها إىل املؤمتر بكامل ه،وثائق تفويض املمثلني

جلنــة  أفــادت ،٢٠١٢أغــسطس / آب٨الثانيــة عــشرة املعقــودة يف العامــة ة لــساجليف و  - ١٣
  .بأهنا وجدت وثائق تفويض املمثلني سليمة وثائق التفويض

  
  الوثائق  -واو   

  .)٢(قائمة الوثائق اليت عرضت على املؤمتر متاحة يف املوقع الشبكي للمؤمتر العاشر  - ١٤
  

__________ 
  )٢(  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm.  
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	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 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:
	(أ) الكتابة بالحروف اللاتينية؛
	(ب) التحويل إلى نظم الكتابة بحروف غير رومانية؛
	(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 ترينت بالمير (الولايات المتحدة الأمريكية) يساعده السيد كلود تابسوبا (بوركينا فاسو) والسيد إيمان العريبي (مصر) والسيدة سوزانا رودريغيس - 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)، وقام بإنشاء أربع لجان تقنية. وانتخب المؤتمر أيضا أعضاء المكتب وأحال بنودا من جدول الأعمال إلى اللجان التقنية على النحو التالي:
	اللجنة التقنية الأولى: التوحيد الوطني (البند 8 من جدول الأعمال والبنود الفرعية (أ) - (هـ)) والأسماء الجغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا وهوية (بما فيها الأسماء بلغات الشعوب الأصلية والأقليات والمناطق (البند 9 من جدول الأعمال))
	الرئيس:
	السيد ويلييم 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: ملفات بيانات ومعاجم أسماء المواقع الجغرافية (البند 11 من جدول الأعمال والبنود الفرعية (أ) - (هـ))
	الرئيس:
	السيد بيير - جيورجية زاكيدو (ألمانيا)
	نائب الرئيس:
	السيد إيمان العريبي (مصر)
	المقرر:
	السيدة لاورا كوستانسكي (أستراليا)، يساعدها السيد سنغجي تشو (جمهورية كوريا) 
	اللجنة التقنية الثالثة: التسميات الأجنبية (البند 10 من جدول الأعمال)؛ نظم الكتابة والنطق (البند 13 من جدول الأعمال والبنود الفرعية (أ) - (د))؛ أسماء البلدان (البند 14 من جدول الأعمال)
	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: المصطلحات المستعملة في توحيد الأسماء الجغرافية (البند 12 من جدول الأعمال)؛ تعليم أسماء المواقع الجغرافية (البند 15 من جدول الأعمال)؛ المعالم التي تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدولي (البند 16 من جدول الأعمال والبندان الفرعيان (أ) و (ب))
	الرئيس:
	السيد فرجان أورميلينغ (هولندا)
	نائب الرئيس:
	السيد ستافان نيشتروم (النرويج)
	المقرر:
	السيدة ويندي شو (نيوزيلندا)، يساعدها السيد ليف نيلسون (السويد)
	11 - وجرى النظر في بنود جدول الأعمال 1 إلى 7 و 17 إلى 20 في جلسات 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 - قائمة الوثائق التي عرضت على المؤتمر متاحة في الموقع الشبكي للمؤتمر العاشر().

