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الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠٣ 
– ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣  جنيف، ٣٠ حزيران/يونيه 

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

  مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
  تقرير األمني العام 

 مقدمة 
عقد مؤمتر األمم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، وفقـا ملقـرر الـس  - ١
ـــــران/يونيــــه ٢٠٠٠، يف مركــــز  االقتصـــادي واالجتمـــاعي ٢٣٠/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٦ حزي
املؤمترات لوزارة خارجية مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة يف برلـني يف الفـترة مـن ٢٧ آب/أغسـطس 
إىل ٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢. وحضـر املؤمتـر ٢٨٢ ممثـال ومراقبـا مـن ٨٨ بلـدا(١)، ووكــالتني 

متخصصتني(٢)، ومنظمة حكومية دولية واحدة(٣)، وأربع منظمات علمية دولية(٤). 
وقد أعد جـدول األعمـال املؤقـت للمؤمتـر الثـامن مؤمتـر األمـم املتحـدة السـابع املعـين  - ٢
ـــاين/ينــاير ١٩٩٧). ونظــر املؤمتــر يف تقــارير  بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة (نيويـورك، كـانون الث
احلكومـات والشـعب اللغويـة/اجلغرافيـة عـن احلالـة يف بلداـا ومناطقـها وعـن التقـدم احملــرز يف 
توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ انعقـاد املؤمتـر السـابع. وأنشـأ املؤمتـر ثـالث جلـان تقنيـــة ملعاجلــة 
جمموعـة متنوعـة مـن املسـائل احملـددة املتصلـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة علـى الصعيـد الوطـــين، 
وبقواعـد بيانـات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـــة وأصلــها، واملصطلحــات، ونظــم الكتابــة بــاحلروف 
الالتينية، وتعليم وممارسة دراسة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها، حسـبما حتـدد يف أحـد بنـود 

جدول أعمال املؤمتر. 
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واعتمد املؤمتر ١٦ قـرارا، وقـرار إعـراب عـن الشـكر. وعكسـت القـرارات الشـواغل  - ٣
ـــها يف جلســات عامــة ويف  املتعلقـة مبسـائل تتصـل بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة جـرى التطـرق إلي
اللجان التقنية الثالث للمؤمتر. وسيجري نشر وقائع املؤمتر يف جملـد واحـد حيتـوي علـى تقريـر 
املؤمتـر والقـرارات املتخـذة. وقـد ُوزعـت الورقـات التقنيـة املقدمـة إىل املؤمتـر علـى املشـتركني، 
وسيجري نشر معظمها، فضـال عـن تقريـر املؤمتـر، عـن طريـق موقـع اإلنـترنت اخلـاص بفريـق 
اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة، الـذي تعـده وترعـاه الشـعبة اإلحصائيــة 

باألمم املتحدة. 
  

النتائج اليت توصل إليها املؤمتر   أوال –
اسـتعرض املؤمتـر حالـة قـرارات مؤمتـر األمـم املتحـــدة الســابع املعــين بتوحيــد األمســاء  - ٤
اجلغرافية وأحاط علما بإنشـاء موقـع اإلنـترنت اخلـاص بفريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة 
التـابع لألمـم املتحـدة الـذي مت مؤخـرا. وسـلَّم املؤمتـر بأمهيـة مواصلــة تطويــر الــربامج الوطنيــة 
املتعلقـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، وإنشـاء ملفـات بيانـات عـن دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيــة 
وأصلها، ومعاجم جغرافية وقواعد بيانات لألمساء اجلغرافية، وبأمهية االسـتفادة مـن املعلومـات 
اليت ميكن احلصول عليها من العدد املــتزايد مـن مواقـع اإلنـترنت املتعلقـة بدراسـة أمسـاء املواقـع 
اجلغرافية وأصلها. وفضال عن ذلك، استعرض املؤمتر التطورات اليت استجدت يف نظم الكتابـة 
بـاحلروف الالتينيـة، والـــدورات التدريبيــة يف جمــال دراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصلــها، 
والتعاون مع الوكاالت واهليئات الوطنية والدولية. وأكـد املؤمتـر، إذ شـجعته هـذه اإلجنـازات، 
ضرورة مواصلة التوحيد على الصعيـد الوطـين وتعليـم وممارسـة دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة 

وأصلها، فضال عن تطوير نظم الكتابة باحلروف الالتينية. 
وقُدمت تقارير قطرية إىل اجللسات العامـة للمؤمتـر: قـدم ٥٥ تقريـرا منـها حتريريـا(٥)،  - ٥
واثنان شفويا(٦). وتشمل االجتاهـات الرئيسـية، وفقـا ملـا جـاء يف التقـارير، مـا يلـي: (أ) زيـادة 
عــدد اهليئــات الوطنيــة املعنيــة باألمســاء الــيت جــرى إنشــــاؤها منـــذ انعقـــاد املؤمتـــر األخـــري؛ 
(ب) املراجعة اجلارية للسياسات واإلجراءات واملسائل التنظيميـة واملؤسسـية الرئيسـية املتصلـة 
بتوحيد األمساء اجلغرافية؛ (ج) حتقيــق إجنـازات تتجـاوز املعـاجم اجلغرافيـة واألطـالس التقليديـة 
لتشمل معاجم جغرافية رقميـة وقواعـد بيانـات قائمـة علـى نظـام املعلومـات اجلغرافيـة ومواقـع 

اإلنترنت. 
وقام املؤمتر، من خالل عمل اللجنـة األوىل املعنيـة بالـربامج الوطنيـة، بعـرض ومناقشـة  - ٦
جوانـب ألنشـطة التوحيـد الوطنيـة يف بلـــدان خمتلفــة، منــها اجلمــع امليــداين واملعاجلــة املكتبيــة 
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لألمساء، ومعاجلة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات، واهليكـل اإلداري للـهيئات الوطنيـة املعنيـة 
باألمساء، واملبادئ التوجيهية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها املوجهة إىل حمـرري 
اخلرائط وغريهم من احملررين. وأوصـى املؤمتـر بـأن توسـع احلكومـات نطـاق إجراءاـا القائمـة 
املتعلقة جبمع البيانات عن األمساء اجلغرافية ووضـع إجـراءات جلمـع األمسـاء مـن مجيـع املصـادر 
املقبولة لكي يتسىن تلبية احتياجـات مسـتعملي األمسـاء اجلغرافيـة بشـكل أفضـل (القـرار ١٠). 
وناقش املؤمتر أيضا العمل املضطلع به بشأن التسميات األجنبيـة؛ كمـا اعتمـد، بعـد أن الحـظ 
وجود اجتاه يف عدة بلدان إىل زيادة عدد التسميات األجنبية، بعض التدابري الـيت مـن شـأا أن 
تسـاعد يف احلـد مـــن اســتعمال تلــك التســميات (القــرار ٤). والحــظ املؤمتــر أمهيــة األمســاء 
اجلغرافية للحفاظ على ثقافات األقليات وجمموعات السكان األصليني والعمل النشـط اجلـاري 
ـــإعداد  االضطـالع بـه حاليـا يف تسـجيل هـذه األمسـاء واالعـتراف ـا والـترويج هلـا. وأوصـى ب
موجز عاملي هلذه األنشطة (القرار ١). وبعد أن سـلم املؤمتـر بالصعوبـات احملتمـل أن تصـادف 
ـــدم  يف تسـمية معلـم جغـرايف علـى اسـم شـخص ال يـزال علـى قيـد احليـاة أو تـويف مؤخـرا وبع
وجـود توجيـهات عامـة يف هـذا الصـدد، أوصـى بوضـع مبـادئ توجيهيـة وطنيـة ملعاجلـــة هــذه 

املسألة (القرار ٢). 
وأحاط املؤمتر علمـا، مـن خـالل عمـل اللجنـة الثانيـة املعنيـة بالـربامج التقنيـة، بـالتقدم  - ٧
الـذي مت إحـرازه خـالل السـنوات األربـع املاضيـــة ســعيا إىل إنشــاء ملفــات بيانــات ومعــاجم 
ومواقـع علـى شـبكة اإلنـترنت بشـأن دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها. ونوقشـت مزايــا 
وصعوبات توزيع البيانات من خالل العدد املتزايد من مواقـع اإلنـترنت املتعلقـة بدراسـة أمسـاء 
املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها. كمـا اسـتعرض املؤمتـــر التعــاون مــع الوكــاالت واهليئــات الوطنيــة 
والدوليـة، وأحـاط علمـا بـالصالت الـيت أقيمـت مـع املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـــاييس/اللجنــة 
الفنيـة ٢١١ ومـع احتـاد اليونيكـود، وشـدد علـى ضـرورة تشـــجيع الصيــغ والقواعــد املوحــدة 
لتبادل البيانات املتعلقـة بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها (القـرار ٧). وأوصـى املؤمتـر مبواصلـة 
تنظيم اجتماعات مشتركة للشعب اللغوية/اجلغرافية وأفرقة العمـل التابعـة لفريـق اخلـرباء املعـين 
باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحـدة للتصـدي علـى حنـو جوهـري لالحتياجـات اإلقليميـة يف 
جماالت التدريب املتعلق بأمساء املواقع اجلغرافية وأصلها، وملفات البيانات واملعاجم اجلغرافيـة، 

ونظم الكتابة باحلروف الالتينية، والدعاية والتمويل، واملصطلحات (القرار ٥). 
وتنـاول عمـل اللجنـة الثالثـة الـربامج الدوليـة والتبـــادل الــدويل. فقــد ناقشــت اللجنــة  - ٨
ـــة  جوانـب تلـك املسـائل ذات الصلـة بنطـق األمسـاء اجلغرافيـة، واملصطلحـات، واملعـامل اجلغرافي
ـــة بــاحلروف الالتينيــة، وأمســاء البلــدان، وتعليــم  املشـتركة بـني دولتـني أو أكـثر، ونظـم الكتاب
وممارسة دراسة أمساء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها، والتعـاون الـدويل. وسـلم املؤمتـر بأمهيـة كتابـة 
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األمسـاء اجلغرافيـة بشـكل يعكـس نطقـها الصحيـح وأوصـــى بوضــع أدلــة يــهتدى ــا يف هــذا 
الصدد، وال سيما من أجل االستخدام يف بيئة رقمية. وُأوصي، فضال عن ذلـك، بإنشـاء فريـق 
عامل تابع لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحـدة باعتبـار ذلـك أمـرا مفيـدا 
ومـن احملتمـل أن يسـاعد يف التقليـل عمومـا مـن اسـتخدام التســـميات األجنبيــة (القــرار ١١). 
 G lossary of Terms used in the وأحاط املؤمتر علما بصدور منشور مؤخـرا حيمـل عنـوان
Standardization of Geographical Names (مسرد باملصطلحات املستخدمة يف توحيد األمساء 

اجلغرافيـة)، وأوصـى مبواصلـــة اســتعراض اإلضافــات والتعديــالت (القــرار ٣). وأكــد املؤمتــر 
األمهية املتواصلة لنظم الكتابة باحلروف الالتينية، وسره التصديق على تعديالت تتصـل بكتابـة 
اللغـة التاييـة بـاحلروف الالتينيـة (القـرار ١٣) واالسـتخدام الرمسـي للغـة الســـرييلية الصربيــة يف 
الوثـائق (القـرار ١٤). وفضـال عـن ذلـك، سـلم املؤمتـر باحلاجـة القائمـة إىل التعـاون بـني فريــق 
اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة وقسم املصطلحات واملراجع التـابع لألمانـة 

العامة لألمم املتحدة فيما يتصل بأمساء البلدان (القرار ١٥). 
وسلطت األطروحات املقدمـة مـن املنظمـات العلميـة الدوليـة الضـوء علـى التطـورات  - ٩
واإلجنازات اهلامة اليت حتققت يف جمال التوحيد ورسـم اخلرائـط الرقميـة وغـري ذلـك مـن ألـوان 
التكنولوجيا املرتبطة باملعلومات اجلغرافية، وال سيما دورها وإسهامها يف دعـم بعـض جوانـب 
توحيد األمساء اجلغرافية. وقدمت هيئة التوحيد الدولية املسماة �منظمة املعلومـات اجلغرافيـة� 
(ISO/TC 211) عرضا إلجنازاا الراهنة يف جمال وضـع قواعـد موحـدة للوصـف املكـاين، ليـس 
ـدف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، بـل لتوفـري قوالـب منوذجيـــة للمعــاجم اجلغرافيــة، والبيانــات 
الواصفة للبيانات، واألوصاف املتصلة بالنوعيـة، واملصطلحـات، ومـا إىل ذلـك. وسـلط تقريـر 
املنظمة اهليدروغرافية الدولية الضوء على جانبني من جوانب العمل، مها عمـل اللجنـة الفرعيـة 
املعنيـة بأمسـاء املعـامل املوجـودة حتـت ســـطح البحــر التابعــة ملؤسســة اخلريطــة العامــة ألعمــاق 
 “Limits of Oceans and Seas” املعنـون S احمليطات والطبعة اجلديدة من املنشور اخلــاص 23-
(حدود احمليطات والبحار). وجـرى بـالتفصيل تنـاول العمـل الـذي يضطلـع بـه الـس الـدويل 
ON، يف عـام ٢٠٠١  OMA لـس، املسـماةلعلوم األعالم، مبا يف ذلك إصدار عدد من جملـة ا

خمصص ملوضوع �جوانب توحيد األمساء�. 
وأكدت املداوالت اليت أجرا جلان املؤمتر الثالث أن االعتراف يتزايد مبفهوم األمسـاء  - ١٠
اجلغرافية باعتبارها جزءا من التراث الثقايف والتـارخيي لألمـة، وشـجعت الـدول األعضـاء علـى 
تكثيـف اجلمـع املنتظـم لألمسـاء اجلغرافيـة وتكثيـف نشـرها علـى اجلمـهور العـــام، مبــا يف ذلــك 
االسـتعمال احمللـي لألمسـاء اجلغرافيـة (القـرار ٩). وأوصـى املؤمتـر، إذ الحـظ أن الفريـق العــامل 
املعين باملعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحـدة قـد حـدد معلومـات األمسـاء اجلغرافيـة املوحـدة 
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باعتبارها عنصرا حامسا وأساسيا للهياكل األساسية للبيانات املكانية، بأن ينشـط فريـق اخلـرباء 
املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة، من خالل األفرقة العاملة والشـعب التابعـة لـه، يف 
تيسـري توفـري معلومـات بشـأن األمسـاء اجلغرافيـة املوحـدة مـن الســـلطات الوطنيــة املختصــة إىل 
الفريق العامل السالف الذكر (القرار ٨). ومن التحديات اليت تواجهها الدوائر املعنية باألمسـاء 
اجلغرافية يف كل بلـد كيفيـة تعزيـز التعـاون مـع خـرباء رسـم اخلرائـط وغـريهم مـن املسـتعملني 
جلعـل األمسـاء اجلغرافيـة عنصـرا يف اهليـاكل األساسـية الوطنيـــة للبيانــات املكانيــة (القــرار ٦). 
وطلب املؤمتر، بعد أن نوه باحلاجة إىل مواد للتدريب والنشر، املساعدة من الشعبة اإلحصائيـة 

لألمم املتحدة يف هذا الصدد (القرار ١٥). 
ترد يف املرفقني األول والثاين، على التوايل، قائمة القرارات الـ ١٧ الـيت اختذهـا املؤمتـر  - ١١
الثـامن وجـدول األعمـال املؤقـت املقـترح ملؤمتـر األمـم املتحـدة التاسـع املعـين بتوحيـــد األمســاء 
اجلغرافية. وقد أدرجت األنشطة اليت أوصى ا املؤمتر واألنشطة الالزمـة لإلعـداد ملؤمتـر األمـم 
ـــيت تعتــرب ذات طــابع متواصــل، يف اخلطــة  املتحـدة التاسـع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، ال
متوسطة األجل يف إطار الربنامج الفرعي ٧-٥ املنبثق عن الربنـامج ٧، للفـترة مـن ٢٠٠٢ إىل 
٢٠٠٥، ومـن املتوقـع أن تـدرج هـذه األنشـطة يف امليزانيـة الربناجميـــة املقترحــة لفــترة الســنتني 
٢٠٠٤-٢٠٠٥. وال يتوقـع أن تـترتب علـى إدراج هـذه األنشـــطة أيــة نفقــات إضافيــة. ويف 
امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، تندرج هـذه األنشـطة، ذات الطـابع 

املتواصل، يف إطار الباب ٩ (الشؤون االقتصادية واالجتماعية). 
  

توصيات للمجلس   ثانيا -
ـــة وأصلــها  نظـرا ملـا يقدمـه توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وملفـات بيانـات األمسـاء اجلغرافي - ١٢
واملعاجم اجلغرافية من مسامهات قيمة ألعمال صـانعي القـرارات، واملشـتغلني برسـم اخلرائـط، 
واللغويني، واملشتغلني بالتخطيط واجلمـهور بوجـه عـام، ونظـرا ملـا يواصـل فريـق خـرباء األمـم 
املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة واملؤمتــرات املعنيــة بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة تقدميــه مـــن 
مسامهات ضرورية للـدول األعضـاء يف جمـال املعلومـات اجلغرافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جمـاالت 

رسم اخلرائط، أوصى املؤمتر الس مبا يلي: 
تأييد توصيته بعقد مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة  (أ)

ملدة مثانية أيام عمل يف النصف الثاين من عام ٢٠٠٧؛ 
أيضا تأييد توصيته بعقد الدورة الثانية والعشرين لفريــق خـرباء األمـم املتحـدة  (ب)

املعين باألمساء اجلغرافية يف عام ٢٠٠٤؛ 
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مطالبـة األمـني العـام بـأن يتخـذ، عنـد االقتضـاء ويف حـــدود املــوارد املتاحــة،  (ج)
التدابـري الالزمـة لتنفيـذ التوصيـات األخـرى الصـادرة عـن مؤمتـر األمـــم املتحــدة الثــامن املعــين 
بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بأعمـال فريـــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين 

باألمساء اجلغرافية. 
 

احلواشي 
االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، استراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة  (١)
املتحدة، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية – اإلسالمية)، أيرلندا، إيطاليا، بـاراغواي، 
ـــايلند، تركيــا، تونــس،  بـروين دار السـالم، بلغاريـا، بنغالديـش، بوتـان، بوتسـوانا، بولنـدا، بـريو، ت
ـــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة،  جامايكـا، اجلزائ
اجلمهورية العربية السـورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الو 
الدميقراطية الشعبية، مجهوريــة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، الدامنـرك، 
رومانيـا، زامبيـا، سـان تومـي وبرينسـييب، سـلوفينيا، السـودان، السـويد، سويسـرا، شـيلي، الصـــني، 
عمـان، غينيـا، فـانواتو، فرنسـا، فـرتويال، فنلنـدا، فييـت نـام، قـــربص، قطــر، الكامــريون، الكرســي 
الرسويل، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، التفيا، لبنان، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، مدغشقر املغرب، 
املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، 
ــدا،  موزامبيـق، ميامنـار، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، نيجرييـا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هنغاريـا، هولن

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، يوغوسالفيا، اليونان. 
املنظمة البحرية الدولية، البنك الدويل.  (٢)

معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ.  (٣)
الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلرائـط، املنظمـة اهليدروغرافيـة الدوليـة، املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقــاييس،  (٤)

مجعية أمساء اجلنوب األفريقي. 
قدمتها: االحتاد الروسـي، األردن، إسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، أملانيـا، أوغنـدا، أوكرانيـا،  (٥)
ـــريو، تــايلند، تركيــا، اجلزائــر،  إيـران (مجهوريـة – اإلسـالمية)، أيرلنـدا، إيطاليـا، بلغاريـا، بولنـدا، ب
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة، مجهوريـة مولدوفـا، 
جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، غينيا، فانواتو، فرنسا، فنلنـدا، 
فييت نام، قربص، قطر، كمبوديا، كندا، التفيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، اململكـة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، 

هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، يوغوسالفيا، اليونان. 
قدمتهما ميامنار والسودان.  (٦)
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املرفق األول 
 قائمة القرارات اليت اختذها املؤمتر الثامن 

للترويج لألمساء اجلغرافية املستعملة لدى األقليات وجمموعات السكان األصليني.  - ١
املمارسات املتعلقة بتسمية املعامل اجلغرافية مسميات تذكارية.  - ٢

الفريـق العـامل املعـين باملصطلحـات التـابع لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمســاء  - ٣
اجلغرافية. 

الفريـق العـامل املعـين بالتسـميات األجنبيـة التـابع لفريـق خـــرباء األمــم املتحــدة املعــين  - ٤
باألمساء اجلغرافية. 

االجتماعــات املشــتركة: اجتماعــــات لغويـــة لفريـــق خـــرباء األمـــم املتحـــدة املعـــين  - ٥
بالتسميات اجلغرافية/تقسيمات جغرافية وأفرقة عاملة. 

إدراج بيانات األمساء اجلغرافية يف اهلياكل األساسية للبيانـات املكانيـة علـى الصعيديـن  - ٦
الوطين واإلقليمي. 

أشكال ومعايري تبادل البيانات املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها.  - ٧
تقدمي املساعدة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية.  - ٨

األمساء اجلغرافية بوصفها من التراث الثقايف.  - ٩
إجراءات مجع البيانات املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها.  - ١٠

الفريق العامل املعين بطريقة نطق األمساء اجلغرافية.  - ١١
توحيد أمساء البلدان.  - ١٢

كتابة األمساء اجلغرافية التايلندية باحلروف الالتينية.  - ١٣
كتابة األمساء السرييلية الصربية باحلروف الالتينية.  - ١٤

تقدمي الدعم للتدريب واملنشورات.  - ١٥
مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة والـدورة الثانيـة والعشـرون  - ١٦

لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية. 
التصويت على اإلعراب عن الشكر.  - ١٧
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املرفق الثاين 
جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد 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)

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  (هـ)
تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة  - ٤

منذ املؤمتر الثامن. 
تقارير شعب فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلـك  - ٥

الشعب وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن. 
االجتماعات واملؤمترات:  - ٦

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛  (أ)
االجتماعات والربامج داخل الشعب وفيما بينها؛  (ب)

االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء؛  (ج)
االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء.  (د)

التدابري اليت اتخذت أو اقترحت لتنفيـذ قـرارات األمـم املتحـدة بشـأن توحيـد األمسـاء  - ٧
اجلغرافية. 

املنافع االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية.  - ٨
التوحيد الوطين:  - ٩
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مجع األمساء يف امليدان؛  (أ)
معاملة األمساء يف املكاتب؛  (ب)

معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  (ج)
اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية لألمساء؛  (د)

املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـــها، حملــرري  (هـ)
اخلرائط وغريهم من احملررين. 

التسميات األجنبية.  - ١٠
التقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء.  - ١١

ملفات البيانات عن دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها:  - ١٢
إجراءات مجع البيانات؛  (أ)
عناصر البيانات الالزمة؛  (ب)

معايري وأشكال نقل البيانات عن أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها؛  (ج)
نظم املعاجلة اآللية للبيانات؛  (د)

توافق النظم وهياكلها؛  (هـ)
املعاجم اجلغرافية الوطنية؛  (و)

منشورات أخرى.  (ز)
مواقع اإلنترنت املعنية بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها.  - ١٣

املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية.  - ١٤
املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد:  - ١٥

السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية؛  (أ)
املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر.  (ب)

نظم الكتابة:  - ١٦
الكتابة باحلروف الالتينية؛  (أ)

التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛  (ب)
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كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة.  (ج)
التدريس واملمارسة يف دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها، والتعاون الدويل:  - ١٧

التدريس واملمارسة القائمان؛  (أ)
الدورات التدريبية يف دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها؛  (ب)

تبادل املشورة واملعلومات؛  (ج)
تبادل املوظفني؛  (د)
املساعدة التقنية؛  (هـ)

التعاون مع املنظمات الوطنية؛  (و)
التعاون مع املنظمات الدولية؛  (ز)

التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي.  (ح)
أمساء البلدان.  - ١٨

الترتيبات للمؤمتر العاشر.  - ١٩
اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل انعقاد املؤمتر.  - ٢٠

اعتماد تقرير املؤمتر.  - ٢١
اختتام املؤمتر.  - ٢٢

 

 


