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 الفصل األول
 تنظيم أعمال املؤمتر  

 االختصاصات -ألف  
ء اجلغرافيـة يف مقـر األمـم املتحـدة     ُعقد مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمسا   - ١

، وفقـاً ملقـرر اجمللـس االقتـصادي     ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠ إىل ٢١يف نيويورك، يف الفترة من   
 .٢٠٠٣يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٩٤واالجتماعي 

 
 افتتاح املؤمتر -باء  

االقتــصادية إدارة الــشؤون يف  األمــني العــام املــساعد للتنميــة االقتــصادية    املــؤمترافتــتح - ٢
 .واالجتماعية وأدىل ببيان

 
 احلضور -جيم  

دولة واحدة ليـست عـضوا يف األمـم    مراقب عن  دولة عضوا، و ٨٩ حضر املؤمتر ممثلو   - ٣
متخصـصتني، وجلنـة إقليميـة واحـدة،     وكالتني عن املتحدة، ومراقب عن هيئة واحدة، وممثلون     
 .)١(وأربع منظمات دولية علمية، ومخسة مراقبني

 
 انتخاب الرئيس -ل دا 

بالتزكيـة  أغـسطس،  / آب٢١ يف تقـد ُع، الـيت  انتخب املؤمتر يف جلـسته العامـة األوىل    - ٤
 .ألقت كلمة ترحيبورئيسة للمؤمتر، ) كندا(هيلني كريفوت 

إدارة الـشؤون  يف األمـني العـام املـساعد للتنميـة االقتـصادية           وخالل اجللسة ذاهتا، أدىل      - ٥
 . ببياناالقتصادية واالجتماعية

 .ببيان النرويج والتفيا وفرنسا يممثلكل من وخالل اجللسة ذاهتا أيضا، أدىل  - ٦
 

__________ 
ــرد )١(  ــى  تـــــــــ ــشاركني علـــــــــ ــة املـــــــــ ــع  قائمـــــــــ ــت  موقـــــــــ ــى اإلنترنـــــــــ ــع علـــــــــ ــؤمتر التاســـــــــ : املـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm. 
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 املسائل التنظيمية -هاء  
 اعتماد النظام الداخلي - ١ 

أغــسطس، النظــام  / آب٢١ العامــة األوىل، الــيت ُعقــدت يف  تهاعتمــد املــؤمتر يف جلــس  - ٧
 .)٢(الداخلي املؤقت

 
 إقرار جدول األعمال - ٢ 

أغـــسطس، جـــدول / آب٢١ العامـــة األوىل، الـــيت ُعقـــدت يف ته املـــؤمتر يف جلـــسقـــرأ - ٨
 وقـد عرضـت علـى املـؤمتر أيـضا الوثيقـة الـيت تنطـوي علـى                 ).E/CONF.98/1(األعمال املؤقت   

ويف ما يلي جـدول األعمـال    ).، باإلنكليزية فقطE/CONF.98/INF.2(شروح جدول األعمال 
 :الذي مت إقراره

 .اح املؤمترافتت - 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(  
اهنا وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء            تقارير احلكومات عن احلالة يف بلـد       - ٤ 

 .اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن
تقارير ُشعب فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية عـن احلالـة يف               - ٥ 

 .تلك الُشعب وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن
 :االجتماعات واملؤمترات - ٦ 
 فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛ )أ(  

__________ 
:  املؤمتر التاسـع علـى اإلنترنـت       موقع، على   E/CONF.98/135يف الوثيقة   بصيغته الواردة   يتاح النظام الداخلي،     )٢( 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm. 
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 االجتماعات والربامج داخل الُشعب وفيما بينها؛ )ب(  
 االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء؛ )ج(  
 .االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء )د(  
 نفيذ قرارات األمـم املتحـدة بـشأن توحيـد األمسـاء      لتاملتخذة واملقترحة   التدابري   - ٧ 

 .اجلغرافية
ــد     - ٨  ــة الناجتــة عــن توحي ــصادية واالجتماعي ــافع االقت ــى  املن ــة عل األمســاء اجلغرافي

 .الوطين والدويلالصعيدين 
 :الوطينعلى الصعيد التوحيد  - ٩ 
 مجع األمساء يف امليدان؛ )أ(  
 معاملة األمساء يف املكاتب؛ )ب(  
 معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛ )ج(  
 ألمساء؛املختصة بااهليكل اإلداري للسلطات الوطنية  )د(  
غرافية وأصـوهلا حملـرري اخلـرائط    املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجل     )هـ(  

 .وغريهم من احملررين
 .التسميات األجنبية - ١٠ 
 .اعدة يف جمال نطق األمساء عن برامج املس املقدمةالتقارير - ١١ 
 :غرافية وأصوهلاملفات البيانات املتعلقة باألمساء اجل - ١٢ 
 إجراءات مجع البيانات؛ )أ(  
 عناصر البيانات الالزمة؛ )ب(  
 غرافية وأصوهلا؛معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء اجل )ج(  
 نظم املعاجلة اآللية للبيانات؛ )د(  
 وافق النظم وهياكلها؛ت )هـ(  
 املعاجم اجلغرافية الوطنية؛ )و(  
 .منشورات أخرى )ز(  
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 .غرافية وأصوهلا على اإلنترنتمواقع األمساء اجل - ١٣ 
 .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية - ١٤ 
 :املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد - ١٥ 
 تيبات التعاونية؛السياسات واإلجراءات والتر )أ(  
 .املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر )ب(  
 :نظم الكتابة - ١٦ 
 الكتابة باحلروف الالتينية؛ )أ(  
 التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛ )ب(  
 .األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبةتدوين  )ج(  
 :غرافية وأصوهلا جمال األمساء اجليف التدريس واملمارسة والتعاون الدويل - ١٧ 
 التدريس واملمارسة احلاليان؛ )أ(  
 غرافية وأصوهلا؛الدورات التدريبية يف جمال األمساء اجل )ب(  
 تبادل املشورة واملعلومات؛ )ج(  
 تبادل املوظفني؛ )د(  
 املساعدة التقنية؛ )هـ(  
 التعاون مع املنظمات الوطنية؛ )و(  
 ع املنظمات الدولية؛التعاون م )ز(  
 .التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي )ح(  
 .أمساء البلدان - ١٨ 
 .الترتيبات للمؤمتر العاشر - ١٩ 
 .اعتماد تقرير املؤمتر - ٢٠ 
 .اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل املؤمتر - ٢١ 
 .اختتام املؤمتر - ٢٢ 
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 انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس - ٣ 
أغــسطس، أعــضاء / آب٢١ الــيت ُعقــدت يف ، العامــة األوىلةلــساجلانتخــب املــؤمتر يف  - ٩

 :املكتب التالية أمساؤهم
 :نائبا الرئيس 
 )أستراليا(برايان غودتشايلد السيد   
 )موزامبيق(لويس أبراهامو السيد   
 :املقرر 
نــدا  يرلآاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و    (كــارولني بــورجيس   الــسيدة    

 )السويد(، يساعدها السيد ليف نلسون )الشمالية
 :رئيس التحرير 
، )يرلنـدا الـشمالية   أاململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        (بول وودمـان    السيد    

 والـسيد دونـال مـاك غيـولال إيـسبيغ     ) اجلزائـر (يساعده السيد إبراهيم عطـوي    
ــداأ( ــسيد فالدميــري بوغينــسكي  ) يرلن ــسيدة ســوزانا  و) االحتــاد الروســي (وال ال

 ).املكسيك(رودريغيز راموس 
 

 تنظيم األعمال - ٤ 
ــسة األوىل    - ١٠ ــؤمتر يف اجللـ ــق املـ ــضاوافـ ــه  أيـ ــيم أعمالـ ــى تنظـ ــو    علـ ــى النحـ ــرحعلـ  املقتـ

E/CONF.98/INF/3) املـؤمتر أيـضا    انتخـب   و .، وقام بإنشاء أربع جلـان تقنيـة       )نكليزية فقط ال، با
 :عمال إىل اللجان التقنية على النحو التايلمن جدول األا وأحال بنودأعضاء املكتب 

  األوىل التقنيةاللجنة 
 :الرئيس  

 )يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(ديفيد مونرو    
 :نائب الرئيس  
 )إندونيسيا(رودولف ماتنداس    
 :املقرر  
 )النمسا(، تساعده إيزولد هاوزنر )أستراليا(ويليام وات    
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 ))هـ(إىل ) أ( وبنوده الفرعية ٩البند (لتوحيد على الصعيد الوطين ا 
 الثانية التقنية اللجنة 
 :الرئيس  
 )أملانيا(جورن سيفرز    
 :سنائب الرئي  
 )اإلمارات العربية املتحدة(سيف القايدي    
 :املقرر  
ــاملر      ــةالواليــات املتحــدة (ترينــت ب ــساعده وينــدي شــو  ) األمريكي ، ت

 )ندانيوزيل(
) أ( وبنــوده الفرعيــة ١٢البنــد (ملفــات البيانــات املتعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا    

 ))ز( إىل
 )١٣البند (مواقع األمساء اجلغرافية وأصوهلا على اإلنترنت  
  الثالثة التقنيةاللجنة 
 :الرئيس  
 ) األمريكيةالواليات املتحدة(ليو ديلون    
 :نائب الرئيس  

 )النمسا (بيتر جوردان  
 :املقرر  

 )إستونيا(، يساعده بيتر بيل ) األمريكيةالواليات املتحدة(بيتر فيتشنيكي   
 )١٠البند (التسميات األجنبية  
 )١١البند (التقارير املقدمة عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء  
 ))ج(إىل ) أ( وبنوده الفرعية ١٦البند (نظم الكتابة  
 )١٨البند (أمساء البلدان  
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  الرابعة التقنيةاللجنة 
 :الرئيس  
 )هولندا(فرجان أورميلينغ    
 :نائب الرئيس  
 )النرويج(بوتولف هيليالند    
 :املقرر  
يرلنــــدا آاململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى و(كــــاثرين شــــيتهام    

 )جنوب أفريقيا(، يساعدها ترومان كيوهبيكا )الشمالية
 )١٤البند (ة يف توحيد األمساء اجلغرافية املصطلحات املستعمل 
 ))ب( و) أ( وبنداه الفرعيان ١٥البند (املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد  
 ١٧البنــد (التــدريس واملمارســة والتعــاون الــدويل يف جمــال األمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا   

 ))ح(إىل ) أ(وبنوده الفرعية 
 . يف جلسات عامة٢١ إىل ١٩  و٨ إىل ١وجرى النظر يف البنود  - ١١
 

 وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر - ٥ 
 مـن   ٣، وفقـا للمـادة      أغـسطس / آب ٢١اليت ُعقـدت يف      املؤمتر يف اجللسة األوىل      وافق - ١٢

جلنة وثائق التفويض من الرئيس ونـائيب الـرئيس واملقـرر وممثـل             أن تتألف   على  نظامه الداخلي،   
 بفحــص وثــائق تفــويض جلنــة وثــائق التفــويضيــضا أن تقــوم وقــرر أ. عــن شــعبة اإلحــصاءات

 .بدون إبطاءبكامل هيئته  وتقدمي تقريرها إىل املؤمتر ،املمثلني
 أغـسطس، / آب ٢٩ يف اجللـسة الثامنـة، الـيت ُعقـدت يف            جلنة وثائق التفـويض   وأفادت   - ١٣

 .بأهنا وجدت وثائق تفويض املمثلني سليمة
 

 الوثائق - واو 
، E/CONF.98/INF.5الوثائق اليت عرضت على املؤمتر، واملدرجـة يف الوثيقـة           ترد قائمة    - ١٤
 .)٣(املؤمتر التاسع على اإلنترنتموقع يف 

__________ 
 )٣( http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm. 
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 الفصل الثاين
 موجز أعمال املؤمتر  

 اجللسات العامة - ألف 
أغـسطس، علـى أمسـاء    / آب٢١أطلع الرئيس املؤمتر يف اجللسة األوىل، اليت ُعقـدت يف    - ١٥

ابقني يف فريق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة الـذين قـضوا                     األعضاء الس 
وهـم الـسيد أندريـه بيغوريـه والـسيد جـان رامونـدو              . حنبهم منذ انعقاد الـدورة الثامنـة للمـؤمتر        

 ).التفيا(، والسيدة زينتا غوبا )فرنسا(
 

رز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعن التقدم احمل  
 )٤البند  (املؤمتر الثامن

ــد   - ١٦ ــؤمتر يف البن ــسته الثالثــ   ٤نظــر امل ــه خــالل جل ــيت ُعقــدت يف   مــن جــدول أعمال ة، ال
وقــدم ممثــل اململكــة املتحــدة باســم فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء     . ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢٣

يف إطـــار هـــذا البنـــد وردت يعيـــا للتقـــارير الـــيت اجلغرافيـــة التـــابع لألمـــم املتحـــدة مـــوجزا جتم
)E/CONF.98/CRP.69 .(بلـدان  ضمنتها  قد  و. التقارير القطرية ملختلف  املواضيع العامة   تناول  و

عديدة معلومات عن السلطات الوطنية املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، والتـشريعات املتعلقـة بأمسـاء                 
ملفــات البيانـات واملعــاجم املتعلقـة بدراســة أمســاء   واملواقـع اجلغرافيــة وأصـوهلا، ونظــم الكتابـة،    

معلومـات عـن تراثهـا الثقـايف، وأمسـاء األقليـات            عـدة   بلدان  ت   وقدم .املواقع اجلغرافية وأصوهلا  
دراسـة أمسـاء املواقـع    ومشلت املواضيع األخـرى    . والشعوب األصلية والتسميات التذكارية فيها    

، واألمساء البحرية، والعالقـة بـني األنـشطة اخلاصـة     اجلغرافية وأصلها على املستوى دون الوطين    
والنــهج املتبعــة علــى الــصعيدين بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا وبــني بــرامج رســم اخلــرائط، 

 . دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلايف اإلقليمي والدويل 
قـارير القطريـة الـيت    وقد وضـع هـذا املـوجز التجميعـي بـالنظر إىل العـدد الكـبري مـن الت               - ١٧

، وأشـار إىل  عمليـة مفيـدة  أن مجع املعلومات على هذا النحـو كـان       ب املؤمتر   أقرو. تلقتها األمانة 
جع وشـ . املوجزات التجميعية مـستقبال   حيتذى يف   آنفة الذكر كنموذج    باخلالصة  أنه سيستعني   

يـة املـضطلع هبــا يف    علـى مواصـلة تقـدمي ورقـات عـن األنـشطة املتعلقـة باألمسـاء اجلغراف        نياملمـثل 
 . مل يعرض كل منها على حدةإنوقد وزعت كافة الورقات، و. بلداهنم إىل املؤمترات التالية
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 :وقدمت التقارير الوطنية التالية - ١٨
وهولنــدا  ) Add.1 و E/CONF.98/12(واالحتــاد الروســي  ) Add.1 و E/CONF.98/7(إســرائيل 

)E/CONF.98/17   و Add.1 (  وأستراليا)E/CONF.98/21   و Add.1 (    ومجهورية إيران اإلسـالمية
)E/CONF.98/23 و Add.1 ( ــا ــسا ) Add.1 و E/CONF.98/29(وتركيـ  E/CONF.98/37(والنمـ
واململكـة املتحـدة    ) E/CONF.98/45(واليابـان   ) Add.1 و   E/CONF.98/43(وإيطاليا  ) Add.1 و
)E/CONF.98/48 و Add.1 ( والـــــــــــــــــسويد)E/CONF.98/56 و Add.1 (دونيـــــــــــــــــسيا وإن
)E/CONF.98/67و Add.1 ( وهنغاريـــا)E/CONF.98/88و Add.1 ( وليتوانيـــا)E/CONF.98/90 
والربازيـل  ) Add.1  وE/CONF.98/95(وكرواتيا ) Add.1 وE/CONF.98/91(وأملانيا  ) Add.1 و
)E/CONF.98/96و  Add.1 ( وكنــــــــــــــــــــــدا)E/CONF.98/101و  Add.1/EN و Add.1/FR (

ــيالروس ) Add.1 وE/CONF.98/118(وجامايكــا  ــة ) Add.1 وE/CONF.98/119(وب واجلماهريي
ــة  ــة الليبيـــــــ ــدا ) E/CONF.98/128(العربيـــــــ ــا ) Add.1 وE/CONF.98/132(وفنلنـــــــ والتفيـــــــ

)E/CONF.98/134و  Add.1 ( وإســــــــــــــــــــــــتونيا)E/CONF.98/CRP.1 ( وبلجيكــــــــــــــــــــــــا
)E/CONF.98/CRP.6/EN   و CRP.6/FR (      والواليات املتحـدة األمريكيـة)E/CONF.98/CRP.8 (

ــبانيا  كرانيـــــــــــا ووأ) E/CONF.98/CRP.17(ونيوزيلنـــــــــــدا ) E/CONF.98/CRP.10(وإســـــــــ
)E/CONF.98/CRP.24/EN و CRP.24/RUS (  ــا ــروين ) E/CONF.98/CRP.27(وســري النك وب

ــسالم  ــان ) E/CONF.98/CRP.28(دار الــــــــــ ــدامنرك ) E/CONF.98/CRP.31(ولبنــــــــــ والــــــــــ
)E/CONF.98/CRP.35 (  ــا ــة كوريــ ) E/CONF.98/CRP.61 و E/CONF.98/CRP.41(ومجهوريــ
ــدا أو ــشيكية  ) E/CONF.98/CRP.50(يرلن ــة الت ــام و) E/CONF.98/CRP.56(واجلمهوري ــت ن  فيي
)E/CONF.98/CRP.63 (  ــو ــا فاســــــــــــــ ــا ) E/CONF.98/CRP.65(وبوركينــــــــــــــ وكوبــــــــــــــ
)E/CONF.98/CRP.70 ( ــا ــستان ) E/CONF.98/CRP.72(وبلغاري ) E/CONF.98/CRP.73(وباك

واملغرب ) E/CONF.98/CRP.78(وتايلند  ) CRP.75/FR و   E/CONF.98/CRP.75/EN(ورومانيا  
)E/CONF.98/CRP.79 ( ــسودان ــسورية  ) E/CONF.98/CRP.80(والــ ــة الــ ــة العربيــ واجلمهوريــ
)E/CONF.98/CRP.85/EN و CRP.85/AR ( وأوروغواي)E/CONF.98/CRP.86.( 
 

غرافيــة عــن احلالــة يف تلــك تقــارير ُشــعب فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجل  
 )٥البند (الُشعب وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن 

 مـــن جـــدول أعمالـــه يف اجللـــسة اخلامـــسة الـــيت عقـــدت يف  ٥نظـــر املـــؤمتر يف البنـــد  - ١٩
مسـاء  وقام ممثل النرويج باسم فريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باأل            . ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٧

اجلغرافية بتقدمي عرض عام وموجز جتميعي للمعلومات الـواردة يف التقـارير املقدمـة حتـت هـذا                  
البند مـن جـدول األعمـال، ومـن بينـها املعلومـات األساسـية التارخييـة املتعلقـة بإنـشاء الـُشعب                       
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)E/CONF.98/CRP.89 .(           وجرى تناول تقارير الُشعب بطرق شىت حيث تبـاين طوهلـا وبنيتـها .
ستشهد ممثل النرويج بأمثلة على أنشطة الُشعب، مبا فيهـا االجتماعـات والـدورات التدريبيـة                وا

واملنشورات والدعوة إىل استعمال التسميات احمللية وتطوير املوقع الشبكي، واألعمـال املتـصلة             
 .بنظم الكتابة باحلروف الالتينية، واحلفاظ على األمساء بوصفها جزءا من التراث الثقايف

وجــرى تــشجيع رؤســاء الــشعب علــى دعــم مــشاركة العــاملني هبــا علــى حنــو نــشط       - ٢٠
وأقـر املـؤمتر بـأن      . إعداد التقارير املتعلقة باألنشطة اجلماعيـة ومواصـلة إعـداد تلـك التقـارير              يف

ذلـــك العـــرض العـــام كـــان مفيـــدا، وأشـــار إىل أنـــه سيـــستخدم الورقـــة كنمـــوذج حيتـــذى يف  
ــوجزات ــستقبال  امل ــة م ــها      و. التجميعي ــرض كــل من ــُشعب، وإن مل يع ــارير ال ــع تق وزعــت مجي

شــعبة شــرق أوروبــا، ومشــال ووســط آســيا      : حــدة، وقــدمت الــُشعب التاليــة تقــارير     علــى
)E/CONF.98/14 و Add.1(  ــة ــة اهليلينيـ ــعبة الـــصني )E/CONF.98/44(، والـــشعبة الالتينيـ ، وشـ
)E/CONF.98/62 و Add.1(  ــيا وجنـــوب غـــرب احملـــيط ــعبة جنـــوب شـــرق آسـ ــادئ ، وشـ  اهلـ
)E/CONF.98/68(  ــدان الـــشمال ــعبة بلـ ــعبة الواليـــات )Add.1 و E/CONF.98/75(، وشـ ، وشـ

وشـعبة البلـدان الناطقـة باللغـة الفرنـسية          ) Add.1 و   E/CONF.98/94(املتحدة األمريكية وكندا    
)E/CONF.98/114(  وشــعبة اجلنــوب األفريقــي ،)E/CONF.98/129 و Add.1(  ــدان ، وشــعبة بل

واهلولنديــــــــــة  ، وشــــــــــعبة اللغــــــــــات األملانيــــــــــة)Add.1 و E/CONF.98/130(البلطيــــــــــق 
(E/CONF.98/CRP.20) ــعبة ــة ب ، وشـ ــدان الناطقـ ــة  البلـ ــة العربيـ  (E/CONF.98/CRP.37/ENاللغـ

 وشـعبة شـرق     ،(E/CONF.98/CRP.44)) مـا عـدا الـصني     ( آسـيا     شـرقي  وشعبة CRP.37/AR) و
 البحـر األبـيض املتوسـط       وشـعبة شـرق   ،  (E/CONF.98/CRP.64) وسط وجنـوب شـرق أوروبـا      

وشــــــــعبة أمريكــــــــا الالتينيــــــــة  ،(E/CONF.98/CRP.82) )اللغــــــــة العربيــــــــة عــــــــدا مــــــــا(
(E/CONF.98/CRP.83). 

 
 )٦البند (االجتماعات واملؤمترات   

 مـن جــدول أعمالــه يف جلــسته  ٦مــن البنــد ) د(إىل ) أ(نظـر املــؤمتر يف البنــود الفرعيـة    - ٢١
 .٢٠٠٧س أغسط/ آب٢١األوىل اليت ُعقدت يف 

 
 ))أ (٦البند (فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية   

تقريــرا عــن ) كنــدا(قــدم رئــيس فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة    - ٢٢
وكـان  ). E/CONF.98/CPR.19(اجتماعات وأعمال فريق اخلرباء يف الفتـرة منـذ املـؤمتر الثـامن              

يف جلـسات فريـق اخلـرباء مــشجعا، وتـضمنت الـربامج عـددا مـن العــروض        مـستوى املـشاركة   
ومت تطوير املوقع الشبكي لفريق اخلرباء، وتقدم الرئيس بالشكر ملكتبة اخلرائط بـاألمم            . اخلاصة
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املتحدة لقيامها بتصوير الوثائق السابقة الصادرة عـن املـؤمتر وفريـق اخلـرباء باسـتخدام املاسـحة               
وأحاط املؤمتر علما بإنشاء شـعبة اللغـة الربتغاليـة خـالل            . ا على اإلنترنت  الضوئية توطئة لنشره  

 .دورة فريق اخلرباء الرابعة والعشرين
 

 ))ب (٦البند (االجتماعات والربامج داخل الُشعب وفيما بينها   
تقريـرا شـفويا أفـاد فيـه بـأن الـُشعب واألفرقـة العاملـة              ) كنـدا (قدم رئيس فريق اخلرباء      - ٢٣

ددا كبريا من االجتماعـات العديـد منـها يف شـكل جلـسات مـشتركة أو اجتماعـات                   عقدت ع 
 .تعقد على هامش دورات تدريبية بشأن أصل األمساء اجلغرافية أو مؤمترات أخرى

 
 ))ج (٦البند (االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء   

رابــع املعــين باجلغرافيـة ورســم اخلــرائط  تنـاول ممثــل الربازيـل بالوصــف املــؤمتر الـوطين ال    - ٢٤
والـذي  ) Add.1 و   E/CONF.98/99 (٢٠٠٦أغـسطس   /الذي ُعقد يف ريـو دي جـانريو يف آب         

انعقدت خالله اجتماعات مائدة مستديرة نـوقش فيهـا توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة علـى الـصعيد                   
ء تأييـد املـشاركني يف تلـك    ولقي إنشاء شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية يف فريـق اخلـربا     . الوطين

االجتماعات، واحلاضـرين يف املـؤمتر األول املعـين بالترمجـة الربتغاليـة الـذي ُعقـد يف كاباريكـا،            
وأعرب ممثل موزامبيـق عـن تقـديره لتـشكيل هـذه الـشعبة              . ٢٠٠٦سبتمرب  /الربتغال، يف أيلول  

 .غاليةاجلديدة، ورحب بالفرص اليت ستقدمها للبلدان الناطقة باللغة الربت
ــة باألمســاء       - ٢٥ ــرا عــن جملــس اهليئــات املعني ــة تقري وقــدم ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكي

، واجمللـس يـضم يف عـضويته مـن          ١٩٩٨وقـال إنـه منـذ عـام         ). E/CONF.98/CRP.7(اجلغرافية  
. مجيــع الواليــات ومنــاطق الكمنولــث واألقــاليم التابعــة للواليــات املتحــدة واحلكومــة االحتاديــة 

ت البنــود الــيت تناولتــها االجتماعــات الــسنوية التوحيــد والتعــاون علــى الــصعيد الــوطين وتــضمن
وجـرى تـشجيع املـشاركة الدوليـة يف املـؤمتر       . وحلقات العمل املتعلقة بأصـل األمسـاء اجلغرافيـة        

 .٢٠٠٧أكتوبر /الذي سيعقد يف ليكسنغتون، بكنتاكي، يف تشرين األول
 

 ))د (٦البند (ت الدولية عن األمساء االجتماعات واملؤمترات والندوا  
قدم ممثـل االحتـاد الروسـي تقريـرا عـن أنـشطة الفريـق العامـل املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة                      - ٢٦

التابع للمجلس املشترك بني الدول للجيوديسيا ورسـم اخلـرائط والـسجل العقـاري واستـشعار                
وقـال إنـه    ). Add.1 و   E/CONF.98/15(األرض عن بعد، الذي أنـشأته رابطـة الـدول املـستقلة             

ــشاء الفريــق عــام    ــذ إن وســجلت التغــيريات الــيت حلقــت   .  عقــدت ســتة اجتماعــات ١٩٩٦من
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ــة       ــشرة إعالمي ــستقلة يف ن ــدول امل ــدان رابطــة ال ــة يف بل ــة مالحــق (باألمســاء اجلغرافي ) ذات ثالث
 .وأتاحتها الوكالة االحتادية للجيوديسيا ورسم اخلرائط باالحتاد الروسي

ــا  وقــــــدم  - ٢٧ ــة بأفريقيــــ ــة العمــــــل املعنيــــ ــا ) اجلزائــــــر(رئــــــيس فرقــــ ــرا مرحليــــ تقريــــ
)E/CONF.98/16 و Add.1 .(  وذكـــر أن الفريـــق العامـــل املعـــين بالـــدورات التدريبيـــة املتـــصلة

باألمساء اجلغرافية وأصوهلا التابع لفريق اخلرباء ساعد يف تنظـيم دورة دراسـية يف تـونس، بـدعم           
قيـة لرسـم اخلـرائط واالستـشعار عـن بعـد، ومركـز االستـشعار               من فريق اخلرباء واملنظمة األفري    

وُعقـدت  . عن بعد اإلقليمي لدول مشال أفريقيا، واملركز الوطين التونسي لالستـشعار عـن بعـد      
جلسة بشأن األمساء اجلغرافية أثناء الدورة اخلامسة للجنة املعنيـة باملعلومـات اإلمنائيـة يف أديـس                 

وسيتضمن جـدول أعمـال مـؤمتر       . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٤بريل إىل   أ/ نيسان ٢٩أبابا يف الفترة من     
 بنــودا عــن األمســاء  ٢٠٠٨االحتــاد اجلغــرايف الــدويل املقــرر عقــده يف تــونس يف آب،أغــسطس   

وقد أبدي اهتمام بعقد الدورة التاليـة لفريـق اخلـرباء يف أفريقيـا بالتعـاون بـني اللجنـة         . اجلغرافية
 .االقتصادية ألفريقيا وفريق اخلرباء

وأعلــن ممثــل النمــسا أن املــؤمتر الــدويل الثالــث والعــشرين لعلــوم أمســاء األعــالم ســوف  - ٢٨
ــدا يف آب   ــو بكن ــد يف تورنت ــر  (٢٠٠٨أغــسطس /يعق ــائع  ). E/CONF.98/33انظ ــشر وق وستن

وقـد  .  يف مخـسة جملـدات     ٢٠٠٢املؤمتر احلادي والعشرين الذي عقد يف أوبساال، السويد عـام           
تــب خــالل املــؤمتر الثــاين والعــشرين الــذي عقــد يف بيــزا، إيطاليــا،    انتخــب أعــضاء جــدد باملك 

وجرى التنويه بالعالقة القائمة منذ أمد طويـل بـني فريـق اخلـرباء واجمللـس الـدويل            . ٢٠٠٥ عام
 .لعلوم أمساء األعالم

وقــدم ممثــل النمــسا تقــارير مفــصلة يف جلــسة خاصــة عقــدت بــشأن األمســاء اجلغرافيــة   - ٢٩
ؤمتر اجلمعيــــات املعنيــــة باملعلومــــات اجلغرافيــــة الــــذي عقــــد يف فيينــــا يف وأصــــوهلا أثنــــاء مــــ

ومن غري املتوقع أن تنـشر الوثـائق الـيت مت جتميعهـا             ). E/CONF.98/38انظر   (٢٠٠٦ يوليه/متوز
 .من أجل املؤمتر واتيحت يف شكل مطبوع، على اإلنترنت يف املستقبل املنظور

ــة      - ٣٠ ــا الورق ــة كوري ــل مجهوري ــدم ممث ــن   ) E/CONF.98/CPR.42(وق ــة م ــاول جمموع وتتن
، ٢٠٠٧ و   ١٩٩٥الدورات الدراسية الدولية اليت عقدت بشأن أمساء البحار فيمـا بـني عـامي               

 . ورقة١٥٨ بلدا، قدموا ما جمموعه ٢٥وشارك فيها خرباء من 
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ــاء         ــد األمسـ ــشأن توحيـ ــدة بـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــذ قـ ــة لتنفيـ ــذة واملقترحـ ــدابري املتخـ التـ
 )٧ البند( اجلغرافية

 من جـدول أعمالـه يف جلـساته الثانيـة والـسادسة والـسابعة الـيت         ٧نظر املؤمتر يف البند      - ٣١
) كنــدا(وعــرض رئــيس فريــق اخلــرباء    . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٩ و ٢٨ و ٢١عقــدت يف 

 اليت تضمنت قائمـة شـاملة للقـرارات الـيت     Add.1/FR و  Add.1/EN و   E/CONF.98/80الوثائق  
.  قـرارا  ١٨٤ت األمم املتحدة الثمانية املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافيـة وعـددها            اعتمدهتا مؤمترا 

ووافقت األمانة على النظر يف مدى إمكانية جتميع هـذه الوثـائق، الـيت صـدرت أصـال بـاللغتني                  
 .االنكليزية والفرنسية، لتنشر بلغات األمم املتحدة الرمسية األربع األخرى

 قـرارا اعتمـدها مـؤمتر األمـم     ١٦عن اإلجراءات املتخذة بـشأن  وقدمت األمانة تقارير     - ٣٢
وجرى تنـاول   ). Add.1 و   E/CONF.98/79انظر  (املتحدة الثامن بشأن توحيد األمساء اجلغرافية       

وسـاندت شـعبة اإلحـصاءات يف       . مجيع القـرارات، لكـن العديـد منـها تطلـب أنـشطة مـستمرة              
وســيجري التــشجيع علــى . ا فريــق اخلــرباءاألمــم املتحــدة نــشر دلــيلني وكراســة جديــدة أعــده 

ترمجة الـدليلني إىل لغـات غـري اللغـات الرمسيـة بـاألمم املتحـدة مبجـرد احلـصول علـى إذن حـق                         
 .التأليف والنشر عرب األمانة العامة

ــشعوب        - ٣٣ ــة بال ــالترويج لألمســاء املتعلق ــق العامــل املعــين ب ــنظم اجتماعــات الفري ــدم م وق
تقريرا بـشأن املعلومـات الـيت مجعهـا الفريـق العامـل عـن               ) استراليا(األصلية ومجاعات األقليات    

املــشاريع الــيت نفــذهتا اهليئــات املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة للتــرويج ألمســاء الــشعوب األصــلية          
ــات   ــات األقلي ــر (ومجاع ــل   ). Add.2 و Add.1 و E/CONF.98/42انظ ــر بالكام ــيتاح التقري وس

 اإلنترنــت، ومت حتديــد املهــام الــيت ســتناط بفريــق اخلــرباء  لترتيلــه مــن موقــع فريــق اخلــرباء علــى 
 .يتصل بإعداد املبادئ التوجيهية للعمل امليداين واالتصال بشبكات الشعوب األصلية فيما
وقــدم ممثــل كنــدا تقريــرا عــن املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعها اجمللــس الكنــدي املعــين     - ٣٤

 E/CONF.98/102انظــر (ريــة للمعــامل اجلغرافيــة باألمســاء اجلغرافيــة مــن أجــل التــسميات التذكا 
وناقش املؤمتر شىت جوانب التسميات التذكارية، ومـدى تطبيـق          ). Add.1/FR و   Add.1/EN و

 .تلك املبادئ التوجيهية
 ٨/٢وتنــاول ممثــل فنلنــدا التــدابري املتخــذة يف بلــده تنفيــذا لقــرار مــؤمتر األمــم املتحــدة   - ٣٥

ــصلة بال  ــشأن املمارســات املت ــة   ب ــة للمعــامل اجلغرافي ــسميات التذكاري  E/CONF.98/122انظــر (ت
وجرت مناقـشات مكثفـة بـشأن هـذا املوضـوع يف هلـسنكي، أسـفرت عـن تقـدم                    ). Add.1 و

اللجنـة املعنيـة بأمسـاء األمـاكن يف املدينـة بتوصـية بـشأن اسـتخدام األمسـاء التذكاريـة، بوصـفها            
 .منوذجا حتتذي به املدن األخرى يف فنلندا
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وقــدم ممثــل اســتراليا وصــفا لعمليــة إعــداد دليــل وخريطــة ملنطقــة جنــوب شــرق آســيا    - ٣٦
ــة مــن   ). E/CONF.98/CPR.66انظــر (وجنــوب غــرب احملــيط اهلــادئ    وتبــدى يف الطبعــة الثاني

. اخلريطــة اســتخدام التــسميات احملليــة يف كافــة أحنــاء املنطقــة، وقــد أتيحــت يف شــكل برنــاجمني
 .ن الدليل يف شكل رقمي كطبعة ثالثةونشرت نسخة منقحة ومزيدة م

إىل حالـة اهليئـات الوطنيـة املعنيـة باألمسـاء يف مجيـع              ) كنـدا (وأشار رئيس فريق اخلـرباء       - ٣٧
أحناء العامل، وشجع البلدان الـيت مل تقـدم بيانـات علـى االتـصال باألمانـة وتزويـدها بالتفاصـيل                     

ر البعثات حىت ميكن نقـل املعلومـات   وقال إنه ينبغي أيضا إخطا    ). E/CONF.98/CPR.30انظر  (
وذكر ممثـل إسـبانيا أنـه مت مـؤخرا تـشكيل هيئـة أمسـاء جديـدة            . إىل األمانة عرب القنوات الرمسية    

 .إسبانيا يف
بعض التغيريات فيمـا يتـصل بـاملؤمترات وجلـسات فريـق            ) كندا(واقترح رئيس اخلرباء     - ٣٨

ــ). E/CONF.98/CPR.48انظـــر (اخلـــرباء مـــستقبال  شت مـــسائل مـــن قبيـــل مـــدة املـــؤمتر  ونوقـ
وأنـشئت جلنـة خاصـة تتـألف مـن          . ومضمون جدول األعمال ومواصلة تقـدمي حلقـات العمـل         

 .نائب رئيس املؤمتر ونائب رئيس فريق اخلرباء ملعاجلة هذه املسائل
ــا     - ٣٩ ــة بأفريقي ــة العمــل املعني ــيس فرق ــوىل رئ ــر(وت ــسة خاصــة تناولــت   ) اجلزائ رئاســة جل

ــة إ  ــة     بالوصــف عملي ــصلة باألمســاء اجلغرافي ــدعم الــذي تقدمــه لألنــشطة املت ــشاء اجملموعــة وال ن
ونــوقش عــدد مــن املواضــيع مــن بينــها حجــم وتكــوين ُشــعب   . وأصــوهلا يف البلــدان األفريقيــة

أفريقيا األربع التابعة لفريق اخلرباء، والدور الذي ميكن أن تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة، والـدعم      
. فريق اخلرباء، وأمهية احملافظـة علـى تـراث األمسـاء اجلغرافيـة وأصـوهلا              الذي تقدمه سائر ُشعب     

 .والحظ ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن القيود املالية كثريا ما تعوق املشاركة
حدد ممثل جنـوب أفريقيـا خطـوات مـن شـأهنا تعزيـز الـوعي مبـسألة األمسـاء اجلغرافيـة                       - ٤٠

القائــل بأنــه ســيكون مــن املفيــد أن تعقــد دورة فريــق اخلــرباء وأيــد الــرأي . وأصــوهلا يف أفريقيــا
ــر والكــامريون اقتراحــات جديــدة للتــرويج لألمســاء    . التاليــة يف تلــك القــارة  وقــدم ممــثال اجلزائ

. وشرح ممثل السودان جتاربه كرئيس لشعبة شرق أفريقيا يف فريـق اخلـرباء   . اجلغرافية يف أفريقيا  
 .ء اجلغرافية وأصوهلا على املستوى احملليوأيد ممثل غينيا الترويج لألمسا

وعــرض ممثــل اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا العمــل اجلــاري بالتعــاون مــع هيئــة اخلــرائط    - ٤١
وجيـري حاليـا اختبـار النمـوذج األويل ملـشروع الـدليل اإلثيـويب،             . اإلثيوبية إلنشاء دليل رقمـي    

 .تعهدهاوالتماس الدعم من أجل إعداد منهاجية جلمع البيانات و
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وقــدمت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة عرضــا خاصــا بــشأن التقــدم احملــرز يف    - ٤٢
وتناولـت خلفيـة املـشروع، وقـدمت عرضـا عامـا لوسـائل              . تطوير قاعدة بيانـات فريـق اخلـرباء       

وقـدم الفريـق العامـل     . التفاعل مع املستعملني، مشل عرضا لتطبيقات اخلرائط وامللفات الصوتية        
أمساء البلدان والتابع لفريـق اخلـرباء املـواد، ومت اسـتخالص املعلومـات األوليـة عـن أمسـاء                 املعين ب 

ومت تــشجيع الــدول األعــضاء وُشــعب فريــق  . املــدن مــن بيانــات األمــم املتحــدة املتــوفرة حاليــا 
وشدد املـؤمتر علـى ضـرورة أن تواصـل     . اخلرباء واألفرقة العاملة التابعة له على تقدمي إسهامات   

 .اإلحصاءات يف األمم املتحدة تقدمي الدعم إلعداد قاعدة البيانات وتعهدها مستقبالشعبة 
َرأََس ممثــل فرنــسا جلــسة خاصــة بــشأن التــراث الثقــايف، قــدم فيهــا ممثــل منظمــة األمــم  - ٤٣

عرضــا بــشأن تعزيــز اللغــات ومحايتــها ممــا يــشمل ) اليونــسكو(املتحـدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
فية بوصفها جزءا من التراث الثقايف، استـشهد فيـه باتفاقيـة محايـة التـراث الثقـايف                  األمساء اجلغرا 

ــام      ــدة يف عـ ــشرية املعتمـ ــادي للبـ ــري املـ ــع     ٢٠٠٣غـ ــة وضـ ــوء عمليـ ــسألة يف ضـ ــاول املـ ، وتنـ
وأوضــح ممثــل منظمــة اليونــسكو اإلجــراءات  . اســتراتيجيات لتلبيــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ونـــاقش املـــؤمتر مـــسألة هـــشاشة األمســـاء  . علومـــات أو املـــساعدةالـــالزم اتباعهـــا يف طلـــب امل
اجلغرافية، وضـرورة التوعيـة هبـا عـن طريـق تـسليط الـضوء علـى األمسـاء اجلغرافيـة وأصـوهلا يف              

وارُتئــي أن مــشاركة اليونــسكو يف عمليــة التوعيــة وقيامهــا بتــوفري   . ٢٠٠٣إطــار اتفاقيــة عــام 
 .و أمهية فائقةالدعم حلماية األمساء اجلغرافية، أمر ذ

 
علــى الــصعيدين ألمســاء اجلغرافيــة ااملنــافع االقتــصادية واالجتماعيــة الناجتــة عــن توحيــد    

 )٨البند (الوطين والدويل 
ــد   - ٤٤ ــؤمتر يف البنــ ــر املــ ــودة يف    ٨نظــ ــة، املعقــ ــسته الثانيــ ــه يف جلــ ــدول أعمالــ ــن جــ  مــ
األعمـال مـن   دوائـر  /وقدم ممثل هولندا موجزا ملتطلبات املستعملني. ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢١

 E/CONF.98/18انظـر   (حيث اهلياكل األساسية واخلدمات املتصلة باألمساء اجلغرافية األوروبيـة          
ــة، الــذي ميتــد مــن عــام     ). Add.1و  ــة األوروبي  إىل ٢٠٠٦وســريبط مــشروع األمســاء اجلغرافي

ــام ــس      ٢٠٠٩ ع ــاول ال ــها يف متن ــة، وجيعل ــة الوطني ــات األمســاء اجلغرافي ــني قواعــد بيان . ائلني، ب
 املتعلقـة بتحليـل متطلبـات       ٢العمـل   جمموعـة   وناقشت الورقة على حنو مفـصل أهـداف ومهـام           

 .املستعملني
وصــف فيهــا التقــدم احملــرز يف ) Add.1 و E/CONF.98/20(وقــدم ممثــل أســتراليا ورقــة  - ٤٥

مسـاء  وكـان املـدير األسـترايل أل      . وضع أمساء النطاقـات اجلغرافيـة مـن املـستويني الثـاين والثالـث             
 علـى حـدة يف      مقاطعـة النطاقات قد وافق على أمساء نطاقات من املـستوى الثـاين لكـل واليـة و               

أستراليا، وتقرر تسجيل أمساء النطاقات اجلغرافيـة للمجتمعـات احملليـة كنطاقـات مـن املـستوى                 
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وينطوي هذا النهج املتـسق القاضـي بإسـناد اسـم نطـاق لكـل جمتمـع حملـي علـى حـدة                 . الثالث
 .يا اقتصاديةعلى مزا

تتعلـق باسـتعادة    ) Add.1 و   E/CONF.98/41(وقدم ممثل أستراليا موجزا لورقة مفـصلة         - ٤٦
الـوطين  ) غـاريورد (واسـتخدمت احلالـة اإلفراديـة ملنتـزه غرامبيـانز           . األمساء الطبوغرافية األصلية  

املواقــع األصــلية، يف مناقــشة املــسائل املتعلقــة باملــدلول الثقــايف لألمســاء، وأمهيــة اســتعادة أمســاء   
 . اجلغرافية وأصوهلاواإلقرار بالوشائج اليت تربط األشخاص باألمساء

وعرض ممثل الصني اخلطة الرئيسية ملشروع محاية التـراث الثقـايف لألمسـاء اجلغرافيـة يف                - ٤٧
ويتألف هذا املشروع النموذجي املمتد لفتـرة ثـالث         ). Add.1 و   E/CONF.98/63انظر  (الصني  

. ، مـن سـتة أجـزاء رئيـسية تناولتـها هـذه الورقـة بالتفـصيل           ٢٠٠٤ذي بـدأ يف عـام       سنوات وال 
والعمـل جـارٍ إلعـداد كتـاب عـن أمسـاء الـشوارع يف               .  اسم حىت اليوم   ٥٠٠ومتت محاية زهاء    

 .٢٠٠٨بيجني حتضرياً لأللعاب األوملبية لعام 
املنــافع تنــاول جــرى الــيت قــدمها ممثــل جنــوب أفريقيــا  ) E/CONF.98/82(الورقــة يف و - ٤٨

وقـد أثـار املوضـوع اهتمامـا كـبريا يف           . االجتماعية واملالية النامجة عن توحيد األمسـاء اجلغرافيـة        
جنوب أفريقيا، ومثة خطط إلجراء تقييم كمـي للمنـافع االجتماعيـة واالقتـصادية املترتبـة علـى                  

 .ألماكنتغيري أمساء ا
انظـــــــر (دونيـــــــسيا  ممثـــــــل إندونيـــــــسيا عـــــــن مـــــــسميات اجلـــــــزر يف إنتكلـــــــمو - ٤٩

E/CONF.98/CRP.49 .( جزيــرة أو ينيــف، افتقــر مــا يربــو ١٧ ٥٠٠ولــوحظ أنــه مــن جممــوع 
وتـرد يف الورقـة تفاصـيل عـن إجـراءات التـسمية والتقـدم احملـرز                 . على النصف إىل أمساء رمسيـة     

 .حىت اآلن
 

 )١٩البند (لمؤمتر العاشر لترتيبات ال  
 أعماله يف جلستيه الثامنـة والتاسـعة، املعقـودتني يف          من جدول  ١٩نظر املؤمتر يف البند      - ٥٠
ونظــر املــؤمتر يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت، الــذي . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣٠ و ٢٩

وأدى حتـديث جـدول     . وضعته جلنة خمصصة، للمـؤمتر العاشـر املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة              
 .األعمال إىل إدراج بنود إضافية وإعادة تنظيم بنود أخرى

وعقــب املــشاورات الــيت دارت خــالل املــؤمتر التاســع، اقترحــت إمكانيــة تقلــيص مــدة  - ٥١
وحظيـت مواصـلة إدراج العـروض اخلاصـة وحلقـات           . املؤمتر العاشـر إىل سـتة أيـام كحـد أدىن          

أما تواتر انعقاد املؤمتر والـدورات املؤقتـة الجتمـاع فريـق خـرباء األمـم املتحـدة                 . العمل بالتأييد 
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مساء اجلغرافية، واإلجراءات املتعلقة بإعداد الوثائق والتقارير وتوزيعها، فـسينظر فيهـا            املعين باأل 
 .فريق اخلرباء ومكتبه يف إطار الوالية املنوطة به

ــودة يف   - ٥٢ ــعة، املعقـ ــسة التاسـ ــؤمتر   / آب٣٠ويف اجللـ ــيس املـ ــدم نائـــب رئـ ــسطس، قـ أغـ
األعمــال املؤقــت ملــؤمتر األمــم تتــضمن مــشروع جــدول ) نكليزيــة فقــطالبا(وثيقــة ) أســتراليا(

 .املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 .واعتمد املؤمتر مشروع جدول األعمال املؤقت، بصيغته املنقحة شفويا - ٥٣
 

 )٢٢البند (اختتام املؤمتر   
ــة العاشــرة، املعقــودة يف    - ٥٤ ــسة العام ــرئيس،  ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣٠يف اجلل ــن ال ، أعل

إلدارة ءات يف األمم املتحـدة التابعـة     حظات اخلتامية اليت أدىل هبا مدير شعبة اإلحصا       عقب املال 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، عن اختتام مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد األمسـاء              

 .اجلغرافية
 

 اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر   
 ) ٢١البند (املؤمتر  مشاريعها خاللالقرارات اليت صيغت اختاذ   

، قدم رؤساء اللجان التقنيـة   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣٠يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف       - ٥٥
ــع تقــارير مــ  ــوا نــصوص     وجزة األرب ــوايل، وعرضــوا وتل عــن العمــل املنجــز يف جلــاهنم علــى الت

مـة   قـرارا صـادرا عـن اجللـسة العا         ١١واعتمـد املـؤمتر     . مشاريع القرارات الصادرة عـن اللجـان      
 ). انظر الفصل الثالث أدناه(واللجان التقنية 

 
 ) ٢٠البند (اعتماد تقرير املؤمتر   

 من جـدول أعمالـه يف جلـستيه التاسـعة والعاشـرة، املعقـودتني              ٢٠نظر املؤمتر يف البند      - ٥٦
ــؤمتر    . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣٠يف  ــر امل ، )E/CONF.98/L.1(واســتعرض نــص مــشروع تقري

ومقـررو اللجـان التقنيـة األوىل       ) باإلنكليزيـة فقـط   ( قـدمها مقـرر املـؤمتر        ومشاريع التقارير الـيت   
 ). نكليزية فقطالبا(والثانية والثالثة والرابعة 

، وكــذلك الــنص E/CONF.98/L.1واعتمــد املــؤمتر مــشروع التقريــر الــوارد يف الوثيقــة  - ٥٧
صوص املتفق عليهـا ملـشاريع      ، إىل جانب الن   املؤمتر بكل هيئته  النهائي املتفق عليه ملشروع تقرير      

 بأن يكمـل    وأذن املؤمتر للمقرر  . تقارير اللجان األوىل والثانية والثالثة والرابعة، بصيغتها املعدلة       
 .التشاور مع الرئيس واألمانة العامةيف ظل ، التقرير
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 )الوطينعلى الصعيد التوحيد (اللجنة التقنية األوىل  -باء  
 )٩البند ( الوطين  على الصعيدالتوحيد  

 مــن جــدول ٩مــن البنــد ) هـــ(إىل ) أ(نظــرت اللجنــة التقنيــة األوىل يف البنــود الفرعيــة  - ٥٨
األعمـــال، احملالـــة إليهـــا مـــن املـــؤمتر، وذلـــك يف جلـــساهتا األوىل إىل الرابعـــة، املعقـــودة يف         

 .، واستهلّت عملها بعرضني خاصني٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٣ و ٢٢
مم املتحدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة عرضـا عنوانـه              وقدم ممثل أمانة فريق األ     - ٥٩
للبيانـات املكانيـة    إرساء بنيـة    حنو  : إدارة املعلومات اإلنسانية  إطار  توحيد األمساء اجلغرافية يف     ”

، شدد فيـه علـى ضـرورة إعـداد املعلومـات اجلغرافيـة وهتيئتـها مـسبقا ليتـسىن تقـدمي                      “اإلنسانية
وحـــث ممثـــل الفريـــق العامـــل املمـــثلني علـــى  . جهـــود إغاثـــة إنـــسانيةاملـــساعدة الفوريـــة ألي 

يدخروا أي جهد يف سبيل حتسني تكامل إدارة بيانات األمساء اجلغرافيـة مـع عمليـات إدارة         أال
 . الكوارث

وناقش ممثل منظمة الـصحة العامليـة ضـرورة توحيـد أمسـاء التقـسيمات الـسياسية، ألن                    - ٦٠
ارية تتخذ على مستوى املقاطعات أو األقـاليم، كمـا أن البيانـات        جل القرارات السياسية واإلد   

وشـدد علـى احلاجـة إىل       . اليت جيري مجعها يف ذلـك الـصدد تغطـي طائفـة متنوعـة مـن املـسائل                 
ــسمية، وإىل   ــد ممارســات الت ــة  توحي ــة بأمهي ــة    التوعي ــد ربــط األمســاء اجلغرافي ــصر الوقــت عن عن

ة العاملية أيضا مشروع جمموعة بيانـات احلـدود   وعرض ممثل منظمة الصح . مبوجودات جغرافية 
 .  املشروع ذلكاإلدارية من املستوى الثاين، مشجعاً البلدان على االخنراط يف

 
 ) ٩البند ( الوطين  على الصعيدالتوحيد  

ــر األردن  - ٦١ ــاء  ) Add.1 و E/CONF.98/8(عـــرض تقريـ ــوين أمسـ ــاز تكـ ــدات بإجيـ يف البلـ
ديـد إىل اسـتخدام بـدايات مـشتركة لألمسـاء وإىل عـدد املقـاطع                األردن، مشريا على وجـه التح     

 . الواردة يف األمساء
ــر األردن  - ٦٢ يف بلــدات عــدد األمســاء املتكــررة لل ) Add.1 و E/CONF.98/9(ونــاقش تقري

 .  بلدة١٦٥ امسا مكررا من جمموع ٦٢األردن، مشرياً إىل وجود 
ــا    - ٦٣ ــر منغولي ــاد تقري ــد األمســاء    ) Add.1 و E/CONF.98/24(وأف ــدابري املتخــذة لتوحي بالت

اجلغرافية، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل أن األمساء اجلغرافية باتـت اآلن حتـت رعايـة الـرئيس،                  
 . املعين باألمساء اجلغرافيةلس وأنه جاري اختاذ إجراءات إنشاء اجمل
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لبحـوث  إىل ا ) Add.1/RUS و   Add.1/EN  و E/CONF.98/25(وتطرق تقريـر مولـدوفا       - ٦٤
مـن طبيعـة متنوعـة حيـث        مولـدوفا   عرب عـن مـا تتـسم بـه          اجلارية اليت تبّين أن األمساء اجلغرافية ت      

األمســاء التوصــيفية املــستمدة مــن املوقــع واحلجــم   تــستوطنها جمموعــات عرقيــة خمتلفــة وتنــاول  
 من هنا، تربز احلاجة إىل هيئـة خاصـة مكرسـة لتنـسيق هـذه              . واحليوانات واألنشطة االقتصادية  

 .األنشطة
ــة     - ٦٥ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــر مجهوريـ ) Add.1 و E/CONF.98/51(وعـــرض تقريـ

األنظمة اجلديدة اليت اعتمدت مـن أجـل محايـة األمسـاء اجلغرافيـة واحلفـاظ عليهـا، مبـا يف ذلـك              
ري ترفيع مرتبـة جلنـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة إىل هيئـة غـ                       

وتناولــت الوثيقــة أيــضا جوانــب مــن الدراســات  . دائمــة تابعــة لرئاســة جملــس الــشعب األعلــى 
، وتسجيل األمساء األجنبية، وإدارة األمسـاء اجلغرافيـة          األمساء اجلغرافية  توحيدمسألة  التارخيية، و 

 . واإلشراف والرقابة عليها
قاعـدة بيانـات    يـة إعـداد     عملعرضـا ل  ) Add.1 و   E/CONF.98/98(وقدم تقرير الربازيل     - ٦٦

 اللغويـة   -العرقيـة   كل املعلومات املتعلقة باألمسـاء اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك الـسمات               تتركز فيها   
وجيـري أيـضا جتميـع مـصادر تلـك األمسـاء ومـستويات املـشاركة                . ألمساء التقـسيمات اإلداريـة    
 .أو مجع األمساء/احمللية يف عملية التسمية و

أثـر نـشوء بلـديات جديـدة     بإجيـاز  ) Add.1 و  E/CONF.98/123 (وعرض تقريـر فنلنـدا     - ٦٧
إضـافة إىل اخلطـوات املتخـذة لتوحيـد     واندماج بلديات أخرى فيمـا يتـصل باألمسـاء اجلغرافيـة،       

العملية واحلفاظ على األمساء القدمية عن طريـق اسـتخدامها يف تطبيقـات أخـرى داخـل منطقـة                   
 . البلدية السابقة

بإجياز العملية اليت تطلق مبوجبها األمسـاء       ) E/CONF.98/CRP.4(ريا  وعرض تقرير هنغا   - ٦٨
الـيت  القـرارات اإلفراديـة     فـرادى   مبـا يف ذلـك      التجمعات العمرانية اجلديدة القائمـة بـذاهتا،        على  

 .٢٠٠٦أكتوبر /واليت دخلت حيز النفاذ يف تشرين األولاختذت مؤخرا 
وأوزبكــستان ) E/CONF.98/CRP.36( ومل جيــر عــرض التقريــرين الــواردين مــن هــاييت  - ٦٩

)E/CONF.98/CRP.54.( 
 

 ))أ (٩البند  ( يف امليدانألمساءامجع   
بإجياز النـهج املتبـع     ) Add.1 و   E/CONF.98/49(عرض تقرير اململكة العربية السعودية       - ٧٠

انيــة، ، مبــا يف ذلــك األعمــال التحــضريية، واألنــشطة امليد   يف امليــدانألمســاء اجلغرافيــةايف مجــع 
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وأشــار التقريــر أيــضا إىل مستكــشف قواعــد بيانــات األمســاء اجلغرافيــة،    . والعمليــات الالحقــة
 .قاعدة بيانات األمساء اخلرائطيةالتفاعل مع الوسيلة اليت تتيح للمستعملني و

ــاقش تقريــر كنــدا    - ٧١ العمــل امليــداين  ) Add.1/FR و Add.1/EN و E/CONF.98/112(ون
وأشـار إىل العمـل املـضطلع بـه يف ألربتـا،        . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٢عـامي   الذي جـرى يف كنـدا بـني         

ويوكون، واألراضي الشمالية الغربية، ونونافوت، استنادا إىل طائفة من الوثـائق التارخييـة وإىل              
 .الروايات الشفوية

علــى حنــو مفــّصل األنــشطة املتعلقــة ) E/CONF.98/CRP.22(وتنــاول تقريــر إندونيــسيا  - ٧٢
ا يف ذلـك اخلطـوات املتخـذة لتـسجيل األمسـاء احملليـة للجـزر والـصخور غـري                    بتسمية اجلـزر، مبـ    

وأثـارت الورقـة    . املسماة سابقا، إضافة إىل تسجيل البيانات البيوفيزيائيـة األخـرى ذات الـصلة            
 .سؤاال بالنسبة إىل تعريف اجلزر والصخور يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

توحيــد األمســاء اجلغرافيــة يف اللــهجات ) E/CONF.98/CRP.52(ونــاقش تقريــر إيطاليــا  - ٧٣
 . السردينية، وتطوير لغة سردينية موحدة

 ))ب (٩البند (يف الكاتب األمساء معاملة   
بإجياز أهداف األطلـس اهليـدرولوجي للنمـسا،    ) E/CONF.98/39(عرض تقرير النمسا    - ٧٤

األطلـس املعلومـات   عـرض  وي. قميةالذي يصدر يف شكل خرائط مطبوعة على الورق ونسخ ر       
وتوزيعهـا  على حنو موحد ومتسق مبا يعزز املعرفة مبكونات دورة املـاء        اهليدرولوجية النمساوية   

ويكمــن الغــرض . ويــضم أيــضا معلومــات عــن األثــر البــشري وجــودة امليــاه  . املكــاين والــزمين
عدة يف تقيـيم التطـورات      الرئيسي من األطلس يف زيادة الوعي العام بقيمـة هـذا املـورد، واملـسا              

 .فضلاحملتملة على حنو أ
بإجيـاز التقـدم    ) Add.1 و   E/CONF.98/40(وتناولت الورقة الثانية الـواردة مـن النمـسا           - ٧٥

احملــرز يف حتويــل اخلــرائط الطوبوغرافيــة للنمــسا إىل نظــام اإلســقاط املركــاتوري املــستعرض        
 .وأشري إىل دورة التحديث وتواريخ اإلصدار. الشامل
ــسويد    - ٧٦ ــر ال ــاقش تقري ــاوين يف    ) Add.1 و E/CONF.98/55(ون ــد العن ــام حتدي ــذ نظ تنفي

االستعاضــة عـن عنــاوين صــناديق الربيــد بعنـاوين قائمــة علــى اســم   باملنـاطق الريفيــة يف الــسويد  
 .وأتاح هذا املشروع فرصة لتعزيز األمساء اجلغرافية داخل السويد. املنطقة واسم الطريق

 يف  ٢٠٠٠مـسألة البنـد الـذي أدرج يف عـام           ) E/CONF.98/58(ير الـسويد    وناقش تقر  - ٧٧
املمارسة القاضية بـإطالق أمسـاء جيـدة    ”قانون احلفاظ على التراث، والذي يشدد على ضرورة   

ويف عـام  . لمـساعدة يف تفـسريه  لومت إعـداد كتيـب مـصور يـشرح هـذا البنـد           . “على األمـاكن  
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أشــارت النتــائج إىل تعــاظم االهتمــام والــوعي  هــذا البنــد، وعــن أثــر ، جــرى التحــري ٢٠٠٦
 .باملمارسة اخلاصة بأمساء األماكن وبتوحيدها

مســاء معاملــة املكاتــب ألبإجيــاز ) Add.1 و E/CONF.98/69(وعــرض تقريــر إندونيــسيا  - ٧٨
وركـز التقريـر    . E/CONF.98/CRP.22اجلزر املستمدة من عملية اجلمع امليداين املبينة يف الوثيقة          

 الفنيـة املختـصة يف التعامـل مـع األمسـاء وعـرب عملـييت         ملكاتـب حيـد األمسـاء عـن طريـق ا        على تو 
 .التحقق والتصديق

 ٢٠٠٢مـوجزا لألنـشطة املنفـذة يف الفتـرة بـني          ) E/CONF.98/105(وقدم تقرير كنـدا      - ٧٩
، يف كيبيــك، فيمــا يتعلــق باملوافقــة الرمسيــة علــى األمســاء، واملــسائل املتــصلة بتــسمية   ٢٠٠٧ و

وصـدرت نـشرة حـول      . ، ومجع األمساء األصـلية ونـشرها      اتطرق النقل الناجتة عن دمج البلدي     
، علـى  “La toponymie des Cris”املـستخدمة لـدى قبائـل الكـري، بعنـوان      غرافيـة  األمسـاء اجل 

 .www.toponymie.gouv.qc.ca/publications/publications_pdf.html: العنوان
علــى إدارة أمســاء ) Add.1/FR و Add.1/EN و E/CONF.98/108(وركــز تقريــر كنــدا  - ٨٠

وأفــاد .  والبلــدياتجلغرافيــةالطــرق يف كيبيــك، متنــاوال بالتفــصيل العالقــة بــني جلنــة األمســاء ا   
 .TOPOSقاعدة البيانات تتضمنها التقرير أيضا بعدد أمساء الطرق اليت 

ليـة التـسمية املـستخدمة      بإجيـاز عم  ) Add.1 و   E/CONF.98/10(وعرض تقرير أستراليا     - ٨١
فقـد أدت املعـايري     . العاصمة األسترالية، وال سيما من حيث انطباقها على كانبريا        منطقة  داخل  

ــة إىل رمــز تــذكاري       ــار األمســاء إىل حتويــل املدين الفريــدة مــن نوعهــا الــيت اســتخدمت يف اختي
ــة يف ســياق ربــط األمســاء ب     ــدها التثقيفي ــراث األســترايل، إضــافة إىل فوائ ــشعب األســترايل  للت ال

 .عاشه من أحداث وما
 

 معاملة األمساء يف املناطق متعددة اللغات  
ــر املقــدم مــن أســتراليا    - ٨٢ ــداعي إىل ) Add.1 و E/CONF.98/22(نــاقش التقري ــراح ال االقت

مراجعة مفهوم وتعريـف التـسمية املزدوجـة يف أسـتراليا ونيوزيلنـدا، ومت طـرح مفـاهيم األمسـاء                    
وأدرج مــشروع مبــادئ توجيهيــة منقحــة لعمليــة . اء املركبــة واألمســاء املتوائمــةاملتعــددة واألمســ

إطــالق أمســاء مزدوجــة علــى األمــاكن يف أســتراليا ونيوزيلنــدا ضــمن املواضــيع الــيت ســتجري     
 .مناقشاهتا يف االجتماع القادم للجنة املعنية باألمساء اجلغرافية يف أستراليا

عمليــة إعــادة تــسمية لــويس تريــشاد ) E/CONF.98/83(وأوجــز تقريــر جنــوب أفريقيــا  - ٨٣
لـويس  ”لتصبح خمادو وما استتبعته من طعن يف القرار أمام احملاكم حـىت مت الغـاؤه وأعيـد اسـم                 

 .“تريشاد
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ــا    - ٨٤ ــر جنـــوب أفريقيـ ــاز يف تقريـ ــراءات ) Add.1 و E/CONF.98/86(وُعـــرض بإجيـ اإلجـ
وقــد أُجــري .  بريتوريــا لتــصبح تــشوايناملتخــذة حــىت اآلن فيمــا يتــصل بــاقتراح إعــادة تــسمية 

استطالع للرأي يف هذا الصدد وبعد النظر يف التعليقات الواردة أوصـى اجمللـس املعـين باألمسـاء                  
 .اجلغرافية بتغيري االسم واألمر اآلن متروك للوزير الختاذ القرار النهائي

تغـيري اسـم مطـار      اإلجـراءات املتـصلة ب    ) E/CONF.98/85(وأوجز تقرير جنوب أفريقيا      - ٨٥
 .جوهانسربغ ليصبح مطار أو آر تامبو الدويل

 
 ))د (٩البند (اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية املختصة باألمساء   

تفاصـيل عمليـة إنــشاء   ) Add.1 و E/CONF.98/27(عرضـت تركيـا بإجيـاز يف تقريرهـا      - ٨٦
 وهـو مـسؤول عـن    ٢٠٠٤ليـه  يو/جملس اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة، الـذي أسـس يف متـوز            
ومت أيـــضا توثيـــق اجلـــدول الـــزمين . تنـــسيق عمليـــة توحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة، والتعجيـــل هبـــا

 .لالجتماعات، واهليكل اإلداري لفريق العمل
ــا    - ٨٧ ــدا بإجيــاز يف تقريره ــانون  ) Add.1 و E/CONF.98/50(وعرضــت نيوزيلن مــشروع ق

الـذي أعـد ليحـل حمـل القـانون      ) Ngà Pou Taunaha o Aotearoa(اجمللس اجلغرايف النيوزيلنـدي  
. ١٩٤٥الــساري حاليــا فيمــا يتعلــق مبجلــس األمســاء اجلغرافيــة يف نيوزيلنــدا والــصادر يف عــام   

ــق اخلــرباء        ــادرات فري ــع مب ــد م ــانون اجلدي ــي للق ــسق األســاس املنطق ــيريات  . ويت ــشمل التغ وت
ــانون    ــيع نطـــاق تطبيـــق القـ ــية يف التـــشريع املقتـــرح توسـ ــراءات التـــشاور  األساسـ ــيح إجـ وتنقـ

وأشــري أيــضا إىل أن األمســاء اجلغرافيــة قــد مت تعريفهــا علــى أهنــا جمموعــة   . والعمليــات اإلداريــة
 .بيانات أساسية الزمة للبنية األساسية للبيانات املكانية النيوزيلندية

ــيلي   - ٨٨ ــر شـ ــز تقريـ ــصل   ) Add.1 و E/CONF.98/59(وأوجـ ــا يتـ ــسارية فيمـ ــام الـ األحكـ
وعرض التقرير املنهاجيـة املتبعـة يف حتديـد    . استخدام األمساء اجلغرافية واستخدامها  بتخصيص و 

ــل         ــسبة لتحلي ــا هــو احلــال بالن ــاج اخلــرائط أو ختــصيص األمســاء، كم ــصة بإنت الوكــاالت املخت
 .القواعد واإلجراءات املستخدمة يف حتديد األمساء اجلغرافية

ــا    - ٨٩ ــسيا يف تقريرهـ ــزت إندونيـ ــشريعي  ) Add.1 و E/CONF.98/70(وأوجـ ــاس التـ األسـ
 وعرضـت   112/2006للفريق الوطين لتوحيد األمساء اجلغرافية واملتمثل يف الالئحة الرئاسية رقـم            

ــد األمســاء    . هيكــل الفريــق الــوطين  ومــن املتوقــع أن يــساعد ذلــك اهليكــل اإلداري علــى توحي
 .اجلغرافية بشكل منهجي
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معلومـات إضـافية عـن هيكـل الفريـق          ) E/CONF.98/CPR.23(ووفر تقريـر إندونيـسيا       - ٩٠
الوطين سالف الذكر حيث تنـاول بإجيـاز تكـوين الفريـق الـوطين الـذي يـضم الـوزراء واألمنـاء            

 .ونوقشت مهام الفريق ومت توضيح عالقته مع جلان املقاطعات والبلديات. املختصني
فاقيـــة صـــون إىل ات) Add.1 و E/CONF.98/77(وجهـــت فرنـــسا االنتبـــاه يف تقريرهـــا  - ٩١

 مـن حيـث انطباقهمـا    ٢ مـن املـادة   ٢ و ١التراث الثقايف غـري املـادي ونـاقش التقريـر الفقـرتني       
علـى األمسـاء اجلغرافيـة وأصــوهلا وشـجع علـى العمـل علــى تنميـة إدراك هـذا املفهـوم، وشــجع          

ة أيضا علـى القيـام باالشـتراك مـع اليونـسكو بـالترويج هلـدف زيـادة إدراك أن األمسـاء اجلغرافيـ            
 .تشكل جانبا هاما من التراث الثقايف غري املادي

عمليــة اختيــار األعــضاء ) E/CONF.98/84(عرضــت جنــوب أفريقيــا بإجيــاز يف الورقــة  - ٩٢
اجلدد يف جملس األمساء اجلغرافية اجلنـوب أفريقـي، وأوجـزت أيـضا مبـادرة عقـدت يف إطارهـا                    

عريـف طائفـة متنوعـة مـن الوكـاالت        سلسلة من املنتـديات يف مجيـع أحنـاء البلـد وأمكـن فيهـا ت               
 .بعملية التسمية ودعوهتا القتراح التغيريات املمكن إدخاهلا على األمساء

نتائج اسـتعراض أنـشطة     ) Add.1/EN و   E/CONF.98/103(وأوجزت كندا يف تقريرها      - ٩٣
تقلـيص مـدة    اهليئة الوطنية املعنية باألمساء وقد مشلت التغيريات اليت أجريـت يف املنهجيـة املتبعـة                

االجتماعات وعدد أنشطة وهياكل اللجان االستشارية، وقُدم عرض للخطوط العريـضة خلطـة        
اســـتراتيجية وللـــهيكل التنظيمـــي ألعـــضاء اجمللـــس الكنـــدي لألمســـاء اجلغرافيـــة يف املقاطعـــات 

 .واألقاليم
ــر النمـــسا   - ٩٤ ــدة الـــيت   ) E/CONF.98/34(حـــدد تقريـ اخلطـــوط العريـــضة لألســـس اجلديـ

. ا حكومـة مقاطعـة تـريول للجنتـها املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة وأصـوهلا وأوجـز مهامهــا         اعتمـدهت 
 .وهذه اللجنة هي واحدة من عدة جلان من هذا القبيل يف النمسا

ــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط وغريهــم مــن         ــة باألمســاء اجلغرافي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
 ))هـ (٩البند (احملررين 

أنــه قــد مت جتميــع وإصــدار    ) Add.1 و E/CONF.98/47(بــان يف تقريرهــا  ذكــرت اليا - ٩٥
ــة باألمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط           ــة املتعلق ــن املبــادئ التوجيهي ــة م ــة الثالث الطبع

مـــــن احملـــــررين تتـــــضمن توضـــــيحا لتطبيـــــق النظـــــامني املـــــستخدمني يف كتابـــــة    وغريهـــــم
ــرافيني االمســــني ـــ  اجلغــ ــانيني كــــونري وهيبـ ــةاليابــ وميكــــن االطــــالع . ون بــــاحلروف الالتينيــ
ــى ــسخة علــــــــــ ــع     النــــــــــ ــى املوقــــــــــ ــة علــــــــــ ــادئ التوجيهيــــــــــ ــة للمبــــــــــ االنكليزيــــــــــ

www.dsi.go.ip/ENGLISH/MAPS/guideline/topomymicguideline.htm. 
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 حمتويـــات للمـــسودة األوىل للمبـــادئ   E/CONF.CPR.74)(وأوجـــز تقريـــر كرواتيـــا    - ٩٦
 .ة وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررينالتوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافي

ــة    - ٩٧ ــسويد يف الورقـ ــادت الـ ــة    ) E/CONF.98/57(وأفـ ــادئ التوجيهيـ ــيح املبـ ــه مت تنقـ بأنـ
وقـد أعـد بـاللغتني      . املسترشد هبا يف رسم اخلرائط لتصدر بذلك الطبعة الثالثة من تلك الوثيقـة            

د األمسـاء اجلغرافيـة وأوجـزت الورقـة         السويدية واالنكليزية هبـدف نـشر معرفـة اللغـات وتوحيـ           
 .حمتويات املبادئ التوجيهية

املسائل األساسية املتعني أن يأخـذها      ) Add.1 و   E/CONF.98/61( وغطى تقرير شيلي     - ٩٨
ــار     ــشورات يف االعتب ــن املن ــا م ــا    . حمــررو اخلــرائط وغريه ــن اهتمامه ــضا ع ــيلي أي ــت ش وأعرب

 .باالنضمام إىل الفريق العامل ذو الصلة
إجراءات إصـدار الطبعـة الثانيـة مـن         ) Add.1 و   E/CONF.98/76(أوجز تقرير الدامنرك     - ٩٩

ــه إىل وجــود هيكــل إداري        ــة وأصــوهلا وأشــري في ــة باألمســاء اجلغرافي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب
وأشــري أيــضا إىل أن التــذييالت املتعلقــة بغرينالنــد وجــزر فــايرو ستتــضمن مزيــدا مــن    . جديــد

 .لطبعات القادمةالتفاصيل يف ا
ــا  - ١٠٠ ــسا يف تقريره ــادت فرن ــيريات يف  ) Add.1 و E/CONF.98/78( وأف ــه مت إجــراء تغ بأن

املبادئ التوجيهية املتصلة بالقواعد اللغوية لألمساء اجلغرافية فقد كانـت املبـادئ التوجيهيـة تعـد                
ولـيس حمـرري   يف السابق حملرري اخلرائط ولكـن مت توسـيع نطاقهـا لتطبـق علـى مجيـع احملـررين                  

 .اخلرائط فقط وقد مشلت التغيريات معلومات حنوية ونوع اجلنس
بأنــه مت إصــدار الطبعـــة   ) Add.1 و E/CONF.98/124( وأفــادت النــرويج يف تقريرهـــا   - ١٠١

وعلى العكس من النسخ الـسابقة      . الثالثة للمبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا      
 ٢٠٠٦ إشـارة إىل عمليـة مراجعـة قـانون أمسـاء املكـان الـيت متـت يف عـام                      تتضمن الطبعة الثالثة  

لغة أقلية رمسيـة وميكـن احلـصول علـى الوثيقـة مـن املوقـع                ) الفنلندية( اللغة   Kven واالعتراف بـ 
www.stakart.no. 

ــة  - ١٠٢ ــدا يف الورقـ ــة  ) Add.1 و E/CONF.98/125( عرضـــت فنلنـ ــة املنقحـ ــسخة الرابعـ النـ
تتضمن تلك الوثيقـة أحـدث      . بادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا     واملزيدة من امل  

البيانـات عـن توزيــع الـسكان واللغـات وقائمــة حديثـة بأمسـاء البلــديات وميكـن احلـصول علــى         
 www.kotus.fi/index.phtml?1=&s=510الوثيقة من املوقع 
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ــتونيا    - ١٠٣ ــر إس ــاول تقري ــة     الطب) E/CONF.98/CRP.2( تن ــادئ التوجيهي ــن املب ــة م ــة الثالث ع
املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصـوهلا ممـا يـشمل اإلشـارة إىل قواعـد التهجئـة والنطـق واللـهجات                    

 .اإلستونية ولغات األقليات
الــــــسياسات واملبــــــادئ ) E/CONF.98/CRP.26( تناولــــــت إندونيــــــسيا يف الورقــــــة - ١٠٤

ــد األمســاء اجلغرا   ــة بتوحي ــة    واإلجــراءات املتعلق ــادئ التوجيهي ــيت شــكلت األســاس للمب ــة وال في
ونوقشت يف تلك الورقـة املـسائل املتعلقـة باللغـات الوطنيـة             . باألمساء اجلغرافية وأصوهلا   املتعلقة

واحمللية والـيت اسـتلزمت وضـع سياسـات وإجـراءات واضـحة للموافقـة علـى األمسـاء اجلغرافيـة                     
 .وتسجيلها

اخلطـوط  ) E/CONF.98/CRP.47(يـة التـشيكية رقـم        حدد التقريـر املقـدم مـن اجلمهور        - ١٠٥
ــة       ــة املتعلقــة باألمســاء اجلغرافي ــادئ التوجيهي ــة للمب ــواردة يف الطبعــة الثالث العريــضة للتغــيريات ال
وأصوهلا وتـشمل تغـيريات يف التـشريعات وأمسـاء املقاطعـات فـضال عـن اعتمـاد قائمـة موسـعة                      

 .مكتب املساحة على اإلنترنتملصادر املعلومات وميكن ترتيل الوثيقة من موقع 
علـى عـدد    ) النمسا( وعلق منسق املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا          - ١٠٦

وقــال إن املــؤمتر ).  بلــدا٣٧(البلــدان الــيت قــدمت مبــادئ توجيهيــة مــن هــذا القبيــل حــىت اآلن  
وأرتئـي  .  شـديد التقييـد  ناقش حمتوى مفيدا على قلته وإن سلم بأن الشكل ال ينبغـي أن يكـون    

أن جتميع املبادئ التوجيهيـة يف أكثـر مـن لغـة والتعـاون بـني الـدول املتجـاورة يعتـرب أمـرا هامـا                        
 .لتعزيز توحيد األمساء اجلغرافية

 
 )الربامج التقنية(اللجنة التقنية الثانية  -جيم  

، يف اجتمـاع     قد ممثل غوغـل أيـرث باالسـتعانة بربنـاجمي غوغـل أيـرث وبـاور بوينـت                  - ١٠٧
، عرضــا لتوضــيح اخلاصــية األساســية هلــذا ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢٣اللجنــة األول املعقــود يف 

وعّبــر عــن الرغبــة يف أن يــشتمل علــى أمســاء جغرافيــة موحــدة يكــون         . املنــتج املتــاح جمانــا  
وتقـوم  . هيئات التـسمية الوطنيـة وقـال إنـه ميكـن قبـول العديـد مـن أشـكال البيانـات                    مصدرها

باستمرار بتحديث صور األقمـار الـصناعية حبيـث يكـون متوسـط أعمـار الـصور                 غوغل أيرث   
وقد أثريت مسألة احلاجـة إىل صـور مـن األقمـار الـصناعية للمنـاطق الـيت                  .  سنوات ٣ و   ١بني  

اجتاحتها كوارث طبيعية تكون عالية الوضوح، وأشار ممثل غوغـل إىل إمكانيـة تقـدمي طلبـات              
 . أيرث خاصة إىل غوغل
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 )١٢البند ( البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا ملفات  
 نظـــــرت اللجنـــــة التقنيـــــة الثانيـــــة يف اجتماعيهـــــا الثـــــاين والثالـــــث املعقـــــودين يف   - ١٠٨
ــدين الفــرعيني  ٢٠٠٢أغــسطس /آب ٢٤ ــد  ) ز(و ) أ(، يف البن ــا  ١٢مــن البن  وقــدم ممثــل أملاني

ــا     ــات ومعــ ــات بيانــ ــين مبلفــ ــل املعــ ــق العامــ ــر الفريــ ــوهلا،   تقريــ ــة وأصــ ــاء اجلغرافيــ جم األمســ
)E/CONF.98/CPR.60 .(   وتــضمن التقريــر قائمــة بأمســاء أعــضاء الفريــق العامــل واختــصاصاته

وقــد اجتمــع الفريــق العامــل منــذ مــؤمتر األمــم  . وتفاصــيل التقــدم احملــرز يف ضــوء خطــة العمــل
ومـرتني خـالل الـدورة      املتحدة الثامن مرة واحدة إبان الدورة الثانيـة والعـشرين لفريـق اخلـرباء               

الثالثة والعشرين لفريق اخلرباء بالتزامن مع احللقة الدراسية املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة                 
ــيت ُعقــدت يف آذار  ــارس /ال ـــد مــن     ٢٠٠٦م ــام بالعدي ــتم القي ــد، بإســبانيا، وســوف ي  يف مدري

 .األنشطة خالل مؤمتر األمم املتحدة التاسع
 

 ))أ (١٢البند  (إجراءات مجع البيانات  
 . مل تقدم أية ورقات حتت هذا البند - ١٠٩

 
 ))ب (١٢البند (عناصر البيانات الالزمة   

قدم ممثل الصني تقريرا عن املعيار الصيين لتصنيف البيانات وهيكـل صـحيفة البيانـات                - ١١٠
شـقي  وشـرحت الورقـة    ).Add.1  وE/CONF.98/64انظـر  (يف قاعدة بيانات األمسـاء اجلغرافيـة   

ــار التجــاري يف الــصني          ــه ليــصبح املعي ــاره وتعديل ــيتم اختب ــات الــذي س ــدة البيان . هيكــل قاع
 . الطبيعيةعاملاملناطق املأهولة، واملمعامل  :يف قاعدة البياناتاملعامل واستخدمت فئتان من فئات 

 
 ))ج (١٢البند (معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا   

الــذي بذلتــه، باجلهــد املــشترك علمــا أحــاط ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة املــؤمتر  - ١١١
ــة يف الواليــات املتحــدة ومكتــب اإلحــصاء يف الواليــات املتحــدة      مــصلحة املــساحة اجليولوجي
ــارة         ــة خمتـ ــامل جغرافيـ ــة مبعـ ــدنيا اخلاصـ ــزة الـ ــصائص املميـ ــاول اخلـ ــين يتنـ ــار وطـ ــراح معيـ القتـ

وتدعو مسودة املعيار إىل أن تتمثـل اخلـصائص يف سـجل     ).Add.1 و, E/CONF.98/113 انظر(
ومـن املتوقـع أن    . و املوقع املميِّز الرمسي، واالسم املميِّز الرمسي،املمّيزةوحيد لتحديد الصفات    

 .٢٠٠٧يتم إقرار املعيار الوطين قبل هناية عام 
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 ))د (١٢البند (نظم املعاجلة اآللية للبيانات   
ــ - ١١٢ ــة عــــن ال  قــ ــاد الروســــي مــــوجزا لورقــ ــاء  دم ممثــــل االحتــ فهــــرس احلكــــومي لألمســ

مت معلومات بشأن الغرض مـن      دوقُ. )Add.1 ، و E/CONF.98/13(باالحتاد الروسي    اجلغرافية
كــومي إجبــاري يف اســتخدام الفهــرس احلوذكــر أن . يف املــستقبل طــطاخلوهيكلــه و الفهــرس

ــسكاين  ــداد ال ــاهرييورســم اخلــرائط ووســائط اإلعــ    التع ــع   .الم اجلم ــن املتوق ــضاف وم أن ي
غرافيـة مبقيـاس    ومـن خريطـة طب    مـستمد    اسـم    ٨٠٠ ٠٠٠ حنـو    ٢٠١٠حبلول عام   الفهرس   إىل
١٠٠ ٠٠٠ :١. 

 تــبني اســتخدام قاعــديت بيانــات  (E/CONF.98/46) مقتــضبةوقــدم ممثــل اليابــان ورقــة   - ١١٣
تتـضمن  (غرافيـة للوحـدات اإلداريـة    أوالمها قاعـدة بيانـات األمسـاء اجل    .أمساء جغرافية يف اليابان

.  الـسكنية وإحداثياهتــا اجلغرافيـة      وثانيهمـا قاعـدة بيانـات ملواقـع الكتـل         )  اسـم  ٤٨٠ ٠٠٠حنو  
رقميـة  وضـع كافـة املعـامل علـى خـرائط طبوغرافيـة             وعالوة على ذلـك، اسـتكمل العمـل علـى           

 . بأكملها تغطي اليابان٢٥ ٠٠٠: ١مبقياس 

وريــا الــشعبية الدميقراطيــة تقريــرا عــن قاعــدة البيانــات املتعلقــة وقــدم ممثــل مجهوريــة ك - ١١٤
وقد أذن مرسوم جملس  ).Add.1 ، وE/CONF.98/54انظر ( وأصوهلا يف البلد اجلغرافيةباألمساء 

وجــرى تعهــد قاعــدة . جبهــود توحيــد األمســاء اجلغرافيــة علــى الــصعيد الــوطين١٣الــوزراء رقــم 
اخلـرائط الطبوغرافيـة مبقيـاس      ة، وكـان مـصدر البيانـات فئـة          البيانات يف مركز األمسـاء اجلغرافيـ      

 .٢٠١٠ومن املتوقع استكمال العمل على قاعدة البيانات حبلول عام  .٢٥ ٠٠٠ :١

عـن اجلهـود اجلاريـة إلنـشاء        ) Add.1و   (E/CONF.98/74 وقدم ممثل إندونيسيا تقريـرا     - ١١٥
األكــرب شروع وذلــك يف إطــار املــ اهتاقائمــة بــذقاعــدة بيانــات عــن األمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا  

مت حىت اآلن احلصول على البيانـات املتعلقـة باألمسـاء           و. املتعلق بالدليل الوطين لألمساء اجلغرافية    
 من األمسـاء املـأخوذة مـن جمموعـة خـرائط طبوغرافيـة أعـدت مبقـاييس رسـم              وأصوهلا اجلغرافية

وقـد قامـت    .، وكانـت جـزءا مـن قاعـدة البيانـات     ٥٠ ٠٠٠: ١ و ٢٥ ٠٠٠: ١تتراوح بـني  
علـى  لـدليل  هيئة األمساء الوطنية ووكالة التنسيق الوطنية للمسح ورسم اخلرائط بوضـع منـوذج           

 . وأصوهلاعن األمساء اجلغرافيةاإلنترنت يتضمن قاعدة بيانات مستقلة 

علـى اإلنترنـت    عن موقع خدمات األمساء اجلغرافية      معلومات حديثة   قدم ممثل كندا     و - ١١٦
ــذي يتعهــده   ــدي املعــين ب لــس اجملال ــة الكن ، Add.1/EN ، وE/CONF.98/109( .األمســاء اجلغرافي

، تـضمنت   رباءاخلين لفريق   ومنذ تقدمي التقرير األخري إىل الدورة الثانية والعشر       . )Add.1/FR و
القــدرة علــى البحــث، والنمــاذج احململــة علــى املوقــع الــيت ميكــن   حتــسني :التحــسينات مــا يلــي

فر اوتـو ) الستخدام هيئـات املقاطعـات واألقـاليم الكنديـة    (استخدامها لتحديث قاعدة البيانات   
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حتديــد دالــة املزمــع إجراؤهــا يف املــستقبل  وتتــضمن التحــسينات . القــدرة علــى رســم اخلــرائط 
  .الرسم املناسب

الـذي  ) Add.1 ، و E/CONF.98/121(وخلص ممثل الواليات املتحدة األمريكية التقرير        - ١١٧
 هـذا النظـام دائـرة     تعهـدت و. يصف فيه نظام معلومات األمساء اجلغرافيـة يف الواليـات املتحـدة           

ــة يف الواليــات املتحــدة ليكــون امللــف الرمســي     ــااملــساحة اجليولوجي لبيانــات ري الفــدرايل املعي
وقـد أمكـن   . ويتضمن النظام اآلن تطبيقـات وخـدمات علـى اإلنترنـت        .األمساء اجلغرافية احمللية  

علــى الــصعيدين تعزيــز البيانــات وحتــسينها مــن خــالل برنــامج مــشاركة مــع ســائر الوكــاالت   
 .الفدرايل واحمللي وصعيد الواليات

، E/CONF.98/133انظـــر (ء اجلغرافيـــة وقــدم ممثـــل فنلنــدا تقريـــرا عــن ســـجل األمســا     - ١١٨
ة هليئـة املـساحة الوطنيـة    قاعدة البيانـات الطبوغرافيـ   وكان املصدر الرئيسي للبيانات ).Add.1 و

 ســجل األمســاء اجلغرافيــة ســجل أمســاء األمــاكن وســجل أمســاء اخلــرائط يف  يــدمجو. لألراضــي
ــا    .قاعــدة بيانــات واحــدة  ــة معلومــات عــن منــوذج البيان ــة التعهــد،  وتتــضمن الورق ت، وعملي

  .وتطبيقات سجل األمساء اجلغرافية

ــوان     - ١١٩ ــة بعن ــان ورق ــل لبن ــدم ممث ــة  ”وق ــى أي األمســاء اجلغرافي ــة طعل ــةبخريط  “وغرافي
(E/CONF.98/CRP.51) .العرض اخلطوات املتخذة لتمكني قسم رسم اخلـرائط مبديريـة          تناول  و

 الالتينيـة ء اجلغرافيـة بـاحلروف العربيـة و      الشؤون اجلغرافية مـن جتميـع قاعـدة بيانـات مـن األمسـا             
لوحة مفاتيح تعكـس    استحداث  وجرى  . ونظام بريوت  باستخدام نظام املعهد اجلغرايف الوطين    

 . على نظام بريوت٢٠٠٧مايو /التغيريات اليت أدخلت يف أيار
التونـسية  بيانـات   ال عن قاعـدة     E/CONF.98/CRP.77) انظر (وقدم ممثل تونس تقريرا    - ١١٢٠

وأصـوهلا  األمساء اجلغرافيـة  جمال واستعرضت الورقة تاريخ العمل يف  .مساء اجلغرافية وأصوهلاألل
وكانــت قاعــدة . ١٩٨٣األمســاء اجلغرافيــة يف عــام املعنيــة بجلنــة اإىل إنــشاء وصــوال يف تــونس 

فرعـا مـن فـروع قاعـدة البيانـات الطبوغرافيـة الـيت كـثريا مـا                  وأصـوهلا   بيانات األمساء اجلغرافيـة     
ويـشتمل العمــل اجلـاري حاليــا علـى مجــع األمســاء     .تتـضمن طرقــا خمتلفـة لكتابــة املكـان نفــسه   

ــة  ــة، ونظــام لرســم     وأصــوهلا اجلغرافي مــن مــصادر شــىت، وإعــداد مــسرد للمــصطلحات النوعي
 .نترنتإلئط على ااخلرا

 
 ))هـ (١٢البند (توافق النظم وهياكلها   

ــى ا    - ١٢١ ــضوء عل ــا ال ــوب أفريقي ــل جن ــى نظــام األمســاء    وســلط ممث ــة عل لتحــسينات املدخل
 ونقـل نظـام     ؛ وإعـادة تـسمية التقـسيمات اإلداريـة        ؛اجلغرافية فيما يتعلق بتتبع األمساء املوجـودة      
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 وتتبـع تـدفق     ؛ وقائمـة البحـث    ؛واستنساخ املعجـم اجلغـرايف    ؛  NETاملعلومات اجلغرافية إىل بيئة     
 وإضـافة مزيـد مـن    ؛اهلا وظيفة النطـق ومن بني التحسينات املزمع إدخ . ووظيفة البحث؛العمل

 وإضـافة معلومـات     ؛ واالستعالم عـن األمـاكن اجلغرافيـة       ؛البيانات إىل نظام املعلومات اجلغرافية    
 .إحصائية ودميغرافية

وقــدم ممثــل أملانيــا تقريــرا عــن مــربر مــشروع األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة فيمــا يتعلــق   - ١٢٢
ــة العمــل   وســيتم  ).Add.1و  E/CONF.98/92انظــر (واالتــصاالت باملــشاركني واألدوار وحال

الوصول إىل البيانات عـرب خدمـة إنترنـت موزعـة، مـع تعهـد ال مركـزي لقواعـد البيانـات مـن                       
وسيــصبح مــشروع األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة مــشروعا جوهريــا يف البنيــة   . بلــدا١٥جانــب 

توسـع مـشاركة املزيـد مـن البلـدان بعـد            وس .التحتية للمعلومات اجلغرافية يف اجملموعة األوربيـة      
 .اكتمال املشروع

وأشار ممثل الربازيل إىل أن املعهـد الربازيلـي للجغرافيـا واإلحـصاء يـدير مـشروعا بـدأ           - ١٢٣
 يهدف إىل إنشاء شبكة مـن املؤسـسات الـيت تـستعمل وتـصدر املعلومـات عـن                   ٢٠٠٥يف عام   

 .)E/CONF.98/100انظـر   ( اجلغرافيـة للربازيـل      األمساء اجلغرافيـة، وإجيـاد قاعـدة بيانـات األمسـاء          
 لتكون منوذجا لقاعدة بيانات أمريكا الالتينية

وشـــرح ممثـــل أســـبانيا منـــوذج املعجـــم اجلغـــرايف األســـباين املقتـــرح، وتنـــاول تفـــسري   - ١٢٤
املعلومات، وحتقيق الالمركزية يف جمال اإلدارة، واستكماالت املعجـم اجلغـرايف الـذي سـيوزع               

ويتمثـــل اهلـــدف يف  ).E/CONF.98/CRP.12/ENانظـــر (وتنفيـــذ اخلـــدمات البحثيـــة مـــستقبال، 
ــستقلة داخــل أســبانيا     ــات امل ــة العمــل املــشترك بــني اهليئ ــاجم    .إمكاني وكــان القــصد ربــط املع

 .بيةواجلغرافية األسبانية عرب خدمة اإلنترنت لتستخدمها األمساء اجلغرافية األور

 تقريــرا عــن إعــداد قاعــدة بيانــات األمســاء اجلغرافيــة  يةمهوريــة التــشيكاجلوقــدم ممثــل  - ١٢٥
املـساحة  وتعهدها، وألقـى الـضوء علـى العالقـات بـني اإلدارات الطبوغرافيـة اإلقليميـة مبكتـب                   

وجلنة األمساء اجلغرافية التابعة للمكتب التشيكي للمساحة ورسـم اخلـرائط وتـسجيل األراضـي            
دة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة وقاعـدة بيانـات           وسيتم إدمـاج قاعـ     ).E/CONF.98/CRP.45انظر  (

 .جغرافية أخرى بغرض حتقيق املوائمة مع مشروع األمساء اجلغرافية األوربية

وعلق ممثـل املكـسيك بقولـه إن هنـاك سياسـات فنيـة وقانونيـة داخـل البنيـة األساسـية                - ١٢٦
 ).E/CONF.98/CRP.57 (حتقيـق االتـساق يف التـسمية اجلغرافيـة        الغرض منها   للبيانات اجلغرافية   

وأسـفر   .تطلبات الوطنية وبيانات القيمة املـضافة    عن امل وتتضمن قاعدة البيانات بيانات أساسية      
 .األمساء القارية واجلزرية، واألمساء البحرية واحلضريةإرساء التوحيد عن 
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تعهــد وقــدم ممثــل أســتراليا تقريــرا مفــاده أن كــل واليــة خمتــصة بالتــسمية يف أســتراليا ت - ١٢٧
تعــيني ومت حتديــد احلاجــة إىل   ).Add.1 ، وE/CONF.98/19انظــر (مــستقلة  معــاجم جغرافيــة 
وسـيتم استكـشاف اخليـارات والتوجهـات املمكـن اتباعهـا             .اجلغرافيـة املعـامل   وجتسيد نطاقـات    

مــستقبال يف مــشروع مــشترك بــني جامعــة ملبــورن وجلنــة األمســاء اجلغرافيــة يف أســتراليا وفريــق 
 .بالطبوغرافياعامل معين 

 
 ))و (١٢البند الفرعي (املعاجم اجلغرافية الوطنية   

قدم ممثل تركيا تقريرا مستكمال عن إنشاء عدة أفرقـة عاملـة لوضـع معـاجم جغرافيـة                   - ١٢٨
وإعداد ملفات للبيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا واستكمال القائم منها، تركـز علـى              

 أمساء املناطق املأهولة وتوحيد االستخدام حيثما توجد أوجه خلـل،           أوجه القصور يف استخدام   
 األمســاء اجلغرافيــة وحتديــدووضــع معجــم جغــرايف متوســط احلجــم، ومعجــم جغــرايف عــاملي،    

 .ملسامهة يف مشروع األمساء اجلغرافية األوربيةاوتزمع تركيا  .للمناطق احمليطةالتركية 

ــا إىل أن خدمــة   - ١٢٩ ــدة للمعــ وأشــار ممثــل أملاني ــة علــى اإلنترنــت ا جدي قــد مت  جم اجلغرافي
هــي وقــد أســفر التحــول إىل قاعــدة بيانــات وحيــدة   . E/CONF.98/93)انظــر (تــشغيلها حاليــا

مت ربــط قواعــد البيانــات للمعــامل أملانيــا عــن تــوفر حمــددات فريــدة  يف  األمســاء اجلغرافيــة قاعــدة
ــا  ــة  .واملنتجــــات األخــــرى هبــ ــاء اجلغرافيــ ــيتم ربــــط األمســ ــاء  أيف  وســ ــا مبــــشروع األمســ ملانيــ

 .بيةواألور اجلغرافية

ستة كتب تغطي سـت منـاطق السـتخدام         العمل على   وقدم ممثل بيالروس تقريرا عن       - ١٣٠
 ).Add.1 ، و E/CONF.98/120انظـر   (السلطات احلكومية واهليئـات القانونيـة وعامـة اجلمهـور           

ــة وأمســاء      ــات العام ــل احلــروف والبيان ــب نق ــضمن الكت ــة التجوتت ــات العمراني ــسمات مع ، وال
التجمعـات العمرانيـة    النحوية لنوع اجلنس واألرقام، والنهايات شائعة االستخدام، والبـدائل، و         

 .فهارس األمساء يف الكتابة باحلروف البيالروسية والروسية والرومانيةاليت أزيلت و

نيا قـد متـت املوافقـة       وقدم ممثل أسبانيا تقريرا مفاده أن املعجـم اجلغـرايف املـوجز ألسـبا              - ١٣١
ويــتم إجنــاز املعجــم اجلغــرايف الــوطين  . )E/CONF.98/CRP.13/ENانظــر  (٢٠٠٧عليــه يف عــام 

 ٢٥ ٠٠٠: ١، بنـاء علـى اخلريطـة الوطنيـة مبقيــاس      وأصـوهلا وقاعـدة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة    
ملعنيــة ومــن املزمــع أن جيــري التنفيــذ بالتعــاون مــع اللجنــة ا . مــدخال١ ٠٠٠ ٠٠٠الــيت حتــوي 

 .باألمساء اجلغرافية التابعة للمجلس اجلغرايف األعلى واألقاليم املستقلة

ــع    - ١٣٢ ــتكمال مجــ ــى اســ ــر علــ ــل قطــ ــق ممثــ ــها يف  ٣ ٤٦٦وعلــ ــا وختزينــ ــا جغرافيــ  امســ
ــام ــاح اآلن علـــى اإلنترنـــت    نظـ ــة املتـ ــر(املعلومـــات اجلغرافيـ ،  E/CONF.98/CRP.18/ENانظـ
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لنطــق العــريب احمللــي واحلــروف الالتينيــة للنــاطقني  وتــشتمل املعلومــات علــى ا )CRP.18/AR.و
غة العربيـة الفـصحى، ونظـام بـريوت للكتابـة بـاحلروف الالتينيـة، ونـوع املعلـم          لباإلجنليزية، وال 

 .باإلجنليزية، واإلحداثيات اجلغرافية، ونوع املعلم بالعربية

ــاء اجلغ   - ١٣٣ ــسجيل األمســ ــسيك إىل أن تــ ــل املكــ ــار ممثــ ــتند إىل وأشــ ــة اســ ــرائط رافيــ  خــ
قــدمت إحــصاءات بــشأن مــا جمموعــه  و .E/CONF.98/CRP.59)انظــر  (٥٠ ٠٠٠ :١ مبقيــاس
 . مــدخال فيمــا يتعلــق بالتوحيــد واألمســاء ذات الــسمة الفرديــة واألمســاء املزدوجــة  ٤٥٠ ٠٠٠

املكـان والبعـد اهليـدرولوجي والثقـايف والبنيـة       : األمسـاء اجلغرافيـة  فئاتوكانت هناك مخسة من 
 .تضاريساألساسية وال

ــة     - ١٣٤  ورســم للمــساحةوســلط ممثــل أســتراليا الــضوء علــى دور اللجنــة احلكوميــة الدولي
 انظـــر (اخلـــرائط الـــيت وضـــعت أطـــرا التـــساق املعلومـــات ونقلـــها تـــستند إىل مقـــاييس ثابتـــة  

(E/CONF.98.CRP.87.     ــة بوصــفها ــة األمســاء اجلغرافي ونتيجــة لــذلك، أدرجــت أســتراليا الغربي
وأضـافت   .ني العنوان املساحي وعنوان الشارع وقواعد البيانـات الطبوغرافيـة      الرباط الرئيسي ب  

دقة البيانات وإمكانية الوصول إليها وإجـراء البحـث يف حينـه قيمـة لقواعـد البيانـات األخـرى                    
 .عند إدماجها معها

 
 ))ز (١٢البند (منشورات أخرى   

علـى   اليت أطلقت يف بلـده    غرافيةأشار ممثل جنوب أفريقيا إىل دراسة بشأن األمساء اجل         - ١٣٥
 ).E/CONF.98/87انظـر   (مدى السنوات الثالثني املاضية، تغطي فتـرة االنتقـال إىل الدميقراطيـة             

ــدم          ــتغري االجتمــاعي، وتق ــن ال ــة جــزء ال يتجــزأ م ــشكل األمســاء اجلغرافي ــبني كيــف ت وهــي ت
دمت تفاصـيل  وقـ  . ووضع شـكل وحيـد لالسـم   التهجئةدراسات حاالت إفرادية تغطي قواعد  
 .كيفية االتصال إلجراء طلبيات الكتب

وقدم ممثل مجهورية كوريا تقريرا عن إدماج خدمة األمساء اجلغرافية ونظـام اخلـدمات        - ١٣٦
وميكــن الوصــول إىل خدمــة معلومــات  .E/CONF.98/CRP.62).انظــر (األرضــية ونظــام اإلدارة

 .نترنتاألمساء اجلغرافية الوطنية املنشأة حديثا عن طريق اال

 “األمساء اجلغرافيـة يف لغـات شـىت     ”وقدم ممثل النرويج تقريرا عن كتاب جديد باسم          - ١٣٧
وسيكون الكتاب مفيـدا للمـسافرين حيـث يعـزز املعرفـة العامـة               ).E/CONF.98/CRP.84انظر  (

 .باألمساء اجلغرافية يف لغات خمتلفة
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انظـــر (يف بلـــده زاد كـــثريا  وأفـــاد ممثـــل رومانيـــا بـــأن عـــدد البلـــدات والكوميونـــات - ١٣٨
E/CONF.98/CRP.76 .(             وقال أن اللجنة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية تولت يف هـذه العمليـة
 .اجلانب املتعلق بالتسمية

 
 )١٣البند (مواقع األمساء اجلغرافية وأصوهلا على اإلنترنت   

ابـع الـذي عقـد يف     مـن جـدول األعمـال يف اجتماعهـا الر    ١٣ نظرت اللجنـة يف البنـد       - ١٣٩
وأفاد ممثل الصني بـأن مواقـع األمسـاء اجلغرافيـة علـى اإلنترنـت قـد        . ٢٠٠٧أغسطس / آب ٢٩

ــعدة          ــع األصــ ــى مجيــ ــوهلا علــ ــة وأصــ ــاء اجلغرافيــ ــع األمســ ــة مبواقــ ــات املعنيــ ــشأهتا املنظمــ أنــ
فهي تشكل منربا هامـا لتبـادل املعلومـات جيتـذب تعليقـات      ). Add.1 و  E/CONF.98/65 انظر(

وقد ساعدت تلـك املواقـع علـى اإلنترنـت األعمـال املـضطلع هبـا يف جمـال األمسـاء                     . ملنياملستع
اجلغرافيــة، ووســعت معــارف األشــخاص، ووفــرت معلومــات كاملــة وصــحيحة عــن األمســاء    

 .وسيجري العمل على إنشاء املزيد منها. اجلغرافية
نترنــت يــضم أمســاء  وقــدم ممثــل أســتراليا عرضــا يــربز فيــه عمليــة إنــشاء موقــع علــى اإل- ١٤٠

وهــو ميثــل الــشراكة ) www.kaurnaplacenames.com(األمــاكن الــيت يقــيم فيهــا شــعب كورنــا 
القائمة بني شعب كورنا وأربع حكومات حمليـة يف أدياليـد ووحـدة األمسـاء اجلغرافيـة جبنـوب                   

وجــرى حتديــد الغــرض مــن إنــشاء املوقــع ونطاقــه  ). Add.1 و E/CONF.98/66انظــر (أســتراليا 
. تعزيز هوية شعب كورنـا، والثقافـة والقـيم ومحايـة األمـاكن اهلامـة واملواقـع والثقافـات                  : اومه

ــك         ــة بتلـ ــات املرتبطـ ــة والتوقعـ ــائج النهائيـ ــع والنتـ ــشاء املواقـ ــة إنـ ــيح عمليـ ــرى توضـ ــد جـ وقـ
ــع ــا (واســتخدمت صــور وخــرائط   .املواق ــع البحــث  ) متاحــة جمان كأســاس ) google(مــن موق

 . للبحث املكاين
شــار ممثــل كنــدا إىل خــصائص موقــع اللجنــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا يف   وأ- ١٤١

ــام           ــذ عـ ــور منـ ــن تطـ ــه مـ ــرأ عليـ ــا طـ ــشريا إىل مـ ــت مـ ــى اإلنترنـ ــدا علـ ــك بكنـ  ١٩٩٨كيبيـ
ــر( ــاء    ). Add.1/FR و Add.1/EN و E/CONF.98/104 انظـ ــن األمسـ ــث عـ ــيح البحـ ــاملوقع يتـ فـ

وعلــى أصــل وتــاريخ العديــد مــن أمســاء األمــاكن  وإمكانيــة االطــالع علــى اخلــرائط الطبغرافيــة 
وأفـضى اسـتطالع لـرأي املـستعملني إىل وضـع توصـيات لتحـسني برنـامج                 . واملعامل يف كيبيك  

 .قاعدة بيانات أمساء األماكن يف كيبيك
 وأبلــغ ممثــل كنــدا عــن موقــع األمســاء اجلغرافيــة يف كنــدا علــى اإلنترنــت الــذي خيــضع  - ١٤٢

“ الـشكل املتـسق املوحـد   ”لكندي املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة وميتثـل ملعـايري      إلدارة أمانة اجمللس ا 
). Add.1/FR و   Add.1/EN و   E/CONF.98/106انظـر   (جلميع املواقع احلكومية علـى اإلنترنـت        
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ــسية    ــة والفرن ــاللغتني االنكليزي ــاح ب ــه مت ــة   . وذكــر أن ــد مــن املعلومــات التارخيي وسيــضاف املزي
ن معلومات تتصل باملبادرات التثقيفية وسـتدمج أداة االستفـسار          ومعلومات عن املنشأ فضال ع    

) Canoma (كانومـا وسـتتاح جملـة     . عن األمساء على املوقع مع دائـرة األمسـاء اجلغرافيـة الكنديـة            
 .اليت تصدرها الدائرة على اإلنترنت فقط

 املواقـع علـى    وأدىل ممثل كندا بتعليقاته فيمـا يتعلـق بـإدراج نطـق األمسـاء اجلغرافيـة يف             - ١٤٣
، E/CONF.98/110(اإلنترنت مع إبراز املتطلبات العملية إلنشائها وما يـرتبط هبـا مـن تكـاليف                

الوصول إىل شـرحية واسـعة مـن        : وتشمل املزايا املذكورة ما يلي    ). Add.1/FR و   Add.1/ENو  
 اجلمهــور؛ التــشجيع علــى إفــساح اجملــال للنــاطقني بلغــات الــشعوب األصــلية لــصون عــاداهتم    

ويتــوافر لــدى ثــالث واليــات قــضائية علــى  . وهويتــهم الثقافيــة واالحتفــاظ مبعلومــات تارخييــة 
األقاليم أدوات للمساعدة علـى النطـق علـى مواقعهـا علـى اإلنترنـت وهـي                 /مستوى املقاطعات 

خمصصة لعدد حمدود من األمساء كما تتوافر فيها وصـالت ملواقـع أخـرى مـع أدوات املـساعدة                   
 .على النطق

) MpaSite(نـوقش فيـه موقـع اخلـرائط     ) E/CONF.98/131( وعرض ممثل فنلندا تقريـرا    - ١٤٤
ويقـدم موقـع اخلـرائط      . وهو اخلدمة العامـة لرسـم اخلـرائط يف هيئـة املـساحة الوطنيـة يف فنلنـدا                 

ــا واألخــرى مقابــل رســم اســتعمال   : علــى اإلنترنــت خــدمتني  ــر  . إحــدامها جمان وعــرض التقري
 . املتاحة على املوقع على اإلنترنتملخصا للمعلومات واملهام

املتعلقـة مبواقـع    ) E/CONF.98/CRP.5( وقدم ممثـل هنغاريـا ورقـة عـن آخـر التطـورات               - ١٤٥
ونـوقش يف الورقـة املقدمـة الغـرض مـن مواقـع األمسـاء             . األمساء اجلغرافيـة لبلـده علـى اإلنترنـت        

مسية عديـدة تـشمل موقعـا أنـشأه       وتوجد أيضا مواقع غري ر    . اجلغرافية الرمسية الثالثة ومضموهنا   
 . خرباء من اجلامعات احمللية حيتوي على صفحة لوصالت املواقع ذات الصلة على اإلنترنت

الــذي ) CRP.14/EN و E/CONF.98/CRP.14( وقــام ممثــل إســبانبا بتلخــيص التقريــر     - ١٤٦
فها إمـا يف الفئـة      والـيت ميكـن تـصني     . نوقشت فيه مواقع األمساء اجلغرافية إلسبانيا على اإلنترنت       

وقـد  . الوطنية أو دون الوطنية، ويكرس النوع األخري حتديدا للمناطق اليت تتمتع باحلكم الذايت            
 .أشري إىل طبيعة املواقع املختلفة وإىل معاملها

منوذجا أوليا ملوقع شـعبة أمريكـا       ) E/CONF.98/CRP.58انظر  ( وعرض ممثل املكسيك     - ١٤٧
د أنشأت املكسيك املوقع على اإلنترنت ومولتـه بوصـفه آليـة ميكـن             وق. الالتينية على اإلنترنت  

 .أن تقوم الشعبة من خالهلا بتبادل املعلومات ونشر أعماهلا
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التـــسميات األجنبيـــة واســـتخدام احلـــروف الالتينيـــة     (اللجنـــة الفنيـــة الثالثـــة    -دال  
 )البلدان وأمساء

 ) من جدول األعمال١٠البند (التسميات األجنبية   
 مـــن جـــدول األعمـــال، يف اجتماعيهـــا  ١٠ نظـــرت اللجنـــة التقنيـــة الثالثـــة يف البنـــد  - ١٤٨
وعـــــــرض ممثـــــــل إســـــــرائيل . ٢٠٠٧أغـــــــسطس / آب٢٨والثـــــــاين املعقـــــــودين يف  األول
 بالتسميات األجنبية املوصى هبا من املـاحنني أو أسـلو         ” بعنوان   Add.1  و E/CONF.98/3 ورقة

 حيـث ارُتئـي أهنـا تتعـارض مـع القـرارات الـسابقة               ، وقد أثـارت قلقـا     “عدم التعدي على اجلار   
ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وطُلـب إىل مجيـع        

 .الدول األعضاء االمتناع عن هذه املمارسة
 اليت تـشري إىل التقـدم احملـرز صـوب إعـداد      E/CONF.98/32 وعرض ممثل تركيا الورقة     - ١٤٩
. ٢٠٠٧وسـتتاح هـذه القـوائم حبلـول هنايـة           . م موحدة للتسميات األجنبية باللغـة التركيـة       قوائ

وأشـري يف   . وقد ذكر أن التسميات األجنبية احلالية والتارخيية علـى الـسواء سـتدرج يف القـوائم               
 .هذا الصدد إىل بيان ملمثل اليونان يتعلق جبزر اليونان يف حبر إجيه

 الــيت تتنــاول بالوصــف أو جمللــد رئيــسي E/CONF.98/35رقــة  وعــرض ممثــل النمــسا الو- ١٥٠
وقــد وردت مــسامهات كــثري مــن  . للدراســات الــصادرة بــشأن موضــوع التــسميات األجنبيــة  

أعــــضاء فريــــق اخلــــرباء املعــــين باألمســــاء اجلغرافيــــة يف الكتــــاب الــــذي قــــام بتحريــــره بيتــــر  
 Exonyms and the International: ومـيالن أوروزن وأدامـس وبـول وودمـان بعنـوان      جوردان

Standardisation of Geographical Names: Approaches towards the Resolution of an 

Apparent Contradiction“. 
وأُفيــد فيهــا باجلهــد املبــذول . Add.1 و E/CONF.98/36 وعــرض ممثــل النمــسا الورقــة - ١٥١

وجـرى  . نبيـة أو ال حيبـذ اسـتخدامها   لتصنيف احلاالت اليت حيبذ فيها استخدام التـسميات األج       
املعـايري املتعلقـة باللغـة،      ) ٢(املعايري املتعلقة باملعـامل،     ) ١: (تقسيم املعايري إىل أربع فئات رئيسية     

وأُبـديت عـدة تعليقـات مؤيـدة        . املعـايري املتعلقـة بالوسـيلة     ) ٤(املعايري املتعلقـة بـاجلمهور،      ) ٣(
تعارض التقرير مع قرارات املؤمتر السابقة الـيت حتبـذ          للورقة لكن أبديت شواغل بشأن احتمال       

وأشري أيضا إىل أن الفريق العامـل املعـين بالتـسميات األجنبيـة             . خفض عدد التسميات األجنبية   
 .مل يتوصل بعد إىل توافق يف اآلراء بشأن املعايري املقترحة

ــاول بالوصــف آخــر عمليــ E/CONF.98/126 وعــرض ممثــل فنلنــدا ورقــة  - ١٥٢ ة حتــديث  تتن
للقواعد املتعلقة مبعاملة اللغة الفنلندية لألمسـاء املـشتقة مـن اللغـة اإلسـتونية املرتبطـة هبـا ارتباطـا                     
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وقد أتاحت القواعد اجلديدة تصريف هذه األمساء إما وفقا للنمـوذج الفنلنـدي أو علـى                . وثيقا
ونيا أنـه قـد وضـعت    وذكر ممثل إسـت . غرار أي كلمة أجنبية أخرى غري معتمدة باللغة الفنلندية      

 .قواعد مماثلة فيما خيص معاملة األمساء الفنلندية يف اللغة اإلستونية
وتتناول حالة سلسلة من    . Add.1 و   E/CONF.98/127 وبعدئٍذ قدم ممثل فنلندا الورقة       - ١٥٣

 .املشاريع املضطلع هبا لفهرسة التسميات األجنبية باللغة الفنلندية وإصدارها
ــل إســبانيا    وتــصف الور - ١٥٤ ــة الــيت عرضــها ممث ، )CRP.11/EN و E/CONF.98/CRP.11(ق

مشروعا جلمع قائمة بالتسميات األجنبية اإلسبانية للمـدن الرئيـسية يف أوروبـا الـيت يزيـد عـدد                   
 نـــسمة ميكـــن الرجـــوع إليهـــا علـــى موقـــع املعهـــد اجلغـــرايف الـــوطين ١٠ ٠٠٠ســـكاهنا علـــى 

 .اإلنترنت على
 اليت تصف اجلوانـب التارخييـة ألمسـاء         E/CONF.98/CRP.32لورقة   وعرض ممثل لبنان ا    - ١٥٥

وأبـرزت الورقـة الفوائـد املمكـن       . األماكن والصعوبات اليت تعترض توحيد التسميات األجنبية      
ــة واســتعني هبــا يف املناقــشة       احلــصول عليهــا مــن مراعــاة الغــري يف اســتخدام التــسميات األجنبي

 . احلفاظ على التراث الثقايفاملتعلقة بدور التسميات األجنبية يف
 الــيت تناولــت حالــة  E/CONF.98/CRP.46 وعــرض ممثــل اجلمهوريــة التــشيكية الورقــة  - ١٥٦

 . تسمية أجنبية باللغة التشيكية٢ ٥٠٠مشروع يتعلق بإصدار قائمة حبوايل 
 

 )  من جدول األعمال١١البند (التقارير املقدمة عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء 
 . مل تعرض أي ورقات حتت هذا البند من جدول األعمال- ١٥٧

 
 )١٦البند (نظم الكتابة 

) ج(إىل  ) أ( من جدول األعمال، ويف البنـود الفرعيـة مـن            ١٦ نظرت اللجنة يف البند      - ١٥٨
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨يف جلستها الثانية املعقودة يف 

 
 جدول األعمالمن ) أ (١٦كتابة األمساء باحلروف الالتينية البند 

 عرض منظم اجتماعات الفريق العامـل املعـين بـنظم كتابـة األمسـاء بـاحلروف الالتينيـة                   - ١٥٩
. E/CONF.98/CRP.3التـــابع لفريـــق خـــرباء األمـــم املتحـــدة املعـــين باألمســـاء اجلغرافيـــة الورقـــة  

ه املختلفـة  ونوقشت يف الورقة األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق العامل مؤخرا، مبا فيها اجتماعاتـ  
وما اضطلع به من جتميع وحتديث تقرير فريق اخلرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة املتعلـق باللغـات             

وأشـري إىل حالـة نظـم       . اليت تغطيها قرارات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالكتابـة بـاحلروف الالتينيـة              
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فارســية واألرمينيــة كتابــة عــدة لغــات بــاحلروف الالتينيــة مــن بينــها األمهريــة ولغــة اخلمــري وال   
 .واجلورجية والكازاخستانية واملنغولية واألوكرانية

 وعرض ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية ورقـة باسـم الفريـق                 - ١٦٠
ــة     ــة األمســاء بــاحلروف الالتيني ــنظم كتاب ووصــفت ). Add.1 و E/CONF.98/2(العامــل املعــين ب

عن عدم التنفيذ التام لنظم الكتابة باحلروف الالتينية الـيت توصـي هبـا              الورقة الصعوبات الناشئة    
وأوصى الفريق العامل باختاذ قرار يتـيح للمـؤمتر   . البلدان املاحنة وتدعمها قرارات األمم املتحدة   

النظــر مــن جديــد يف القــرارات الــسابقة املتعلقــة بــنظم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة إن مل تنفــذ     
 . سنوات١٠ة النظام قيد البحث يف غضون البلدان املاحن

 أشــري فيهــا إىل عــدة تغــيريات  Add.1 و E/CONF.98/4 وعــرض ممثــل إســرائيل ورقــة  - ١٦١
وقـال إن   . طفيفة يف النظام الرمسي لكتابة العربيـة بـاحلروف الالتينيـة الـذي تـستخدمه إسـرائيل                

 يف املائـة  ١٦د طـال     وق ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ذلك نفذ بالفعل يف خريطة صدرت مبقياس رقم يبلغ          
واقترحــــت إســــرائيل أيــــضا مــــشروع . تقريبــــا مــــن املعــــامل املدرجــــة علــــى تلــــك اخلريطــــة

ــرار ــاحلروف      E/CONF.98/4/Add.2 ق ــة األمســاء ب ــم املتحــدة لكتاب ــق بتحــديث نظــام األم  يتعل
 .الالتينية فيما خيص العربية حبيث ميكن استيعاب تلك التغيريات

وأشـري يف الورقـة إىل إنـشاء        . Add.1 و   E/CONF.98/115 وعرض ممثـل فرنـسا الورقـة         - ١٦٢
فريق عامل معين بنظم كتابـة األمسـاء بـاحلروف الالتينيـة داخـل اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألمسـاء               

ويهـــدف الفريـــق إىل حتديـــد جـــداول للكتابـــة بـــاحلروف الالتينيـــة تكـــون صـــاحلة . اجلغرافيـــة
 مع إيالء اهتمام خاص لكتابـة األمسـاء اجلغرافيـة      لالستخدام وإصدارها يف سياق اللغة الفرنسية     

باحلروف الالتينية يف البلدان الناطقة باللغـة الفرنـسية الـيت تـستخدم أيـضا لغـات رمسيـة أخـرى                     
وأشري أيضا إىل أمهية إعداد ونشر نظم للكتابـة بـاحلروف الالتينيـة تكـون مناسـبة                 . مثل العربية 

 .للمجتمع املتعدد اللغات
ــة    وعــرض مم- ١٦٣ ــيالروس الورق ــل ب ــة    E/CONF.98/CRP.21ث ــاريخ األجبدي ــا ت ــوقش فيه  ن

الالتينية أو الالتينكـا الـيت اعتمـدت مـؤخرا كمعيـار رمسـي لكتابـة أمسـاء األمـاكن البيالروسـية                      
واستخدمت هذه األجبدية لكتابة اللغة البيالروسية باحلروف الالتينيـة علـى           . باحلروف الالتينية 

هي يف وضع أكثر استقرارا من غريها مـن الـنظم األحـدث للكتابـة     مدى سنوات عديدة ولذا ف   
 .باحلروف الالتينية

 وعـــرض ممثـــل لبنـــان ورقـــة باســـم املـــؤمتر العـــريب الثالـــث املعـــين باألمســـاء اجلغرافيـــة   - ١٦٤
)E/CONF.98/CRP.29/EN و CRP.29/AR (   تــصف بعــض التغــيريات املقترحــة يف نظــام كتابــة

الــذي أقــر يف اجتمــاع الــشعبة “ ١٩٧٢بــريوت ” املعــروف باســم العربيــة بــاحلروف الالتينيــة
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وأبديت عدة تعليقات مؤيدة للورقـة لكنـه تـساءل بقلـق عمـا إذا               . ٢٠٠٧مايو  /العربية يف أيار  
 .كانت اجلامعة العربية قد منحت الوقت الكايف لدراسة التغيريات املقترحة وتأييدها

وذُكـــر فيهـــا برنـــامج جديـــد . E/CONF.98/CRP.33 وعـــــرض ممثـــــل لبنـــان الورقـــــة - ١٦٥
”Input Method Editor “       لطباعة احلروف العربيـة والعربيـة املكتوبـة بـاحلروف الالتينيـة الـذي

وميكـن احلـصول علـى الربنـامج        . كانت قد صممته هيئة وضع اخلرائط اللبنانية وقامت بتنفيذه        
 . اجلديد من ممثلي لبنان

ــة  - ١٦٦ ــاول . CRP.39/AR و E/CONF.98/CRP.39/EN وعــــرض ممثــــل لبنــــان الورقــ وتتنــ
الطريقة الصوتية لتجميع حروف األجبدية العربية واألشـكال الالتينيـة املقابلـة هلـا باالسـتناد إىل                 

ــات لتوضــيح النطــق  ــى النطــق    . فئ ــة عل ــاطقني بلغــات أجنبي ــساعد الن وأشــري إىل . وميكــن أن ت
 .القتها بالشكل املوحداملشكلة اليت تطرحها اللهجات العربية فيما يتعلق بع

وتـــرد فيهـــا قائمـــة مبختـــصرات . E/CONF.98/CRP.40 وعـــرض ممثـــل لبنـــان الورقـــة - ١٦٧
وأعدت قائمـة املختـصرات     . املصطلحات العربية العامة اليت ميكن مصادفتها على خرائط لبنان        

يف املقــام األول ألغــراض رســم اخلــرائط وللفهــرس اجلغــرايف ولــيس بالــضرورة ملــسائل متــصلة   
 .بقاعدة البيانات

وأفادت الورقة باسـتمرار    . E/CONF.98/CRP.43 وعرض ممثل مجهورية كوريا الورقة       - ١٦٨
 ٢٠٠تنفيذ نظام كتابة اللغة الكورية بـاحلروف الالتينيـة التـابع لـوزارة الثقافـة والـسياحة لعـام                    

 ومـع ذلـك أشـري يف   . ٢٠٠٧الذي يـستخدم يف مجهوريـة كوريـا علـى نطـاق واسـع منـذ عـام               
وسـلّط الـضوء    . الورقة إىل أن هذا النظام مل يـستخدم بـصورة متـسقة خـارج مجهوريـة كوريـا                 

كمــا شــدد علــى  .  رايــشاور-فيهــا أيــضا علــى املــشاكل املالزمــة الســتخدام نظــام مــاكيون    
معيـــاري املالئمــة والكفــاءة بوصــفهما معيــارين هــامني يف اختيــار نظــام الكتابــة بــاحلروف          

 . الالتينية
 . ولكن مل تعرضهاE/CONF.98/CRP.71ت بلغاريا الورقة  وقدم- ١٦٩
 الـيت  E/CONF.98/CRP.90 وعرض ممثـل مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة الورقـة          - ١٧٠

أفادت باستمرار املناقشة مع مجهورية كوريـا بـشأن إقامـة نظـام مـشترك واحـد لكتابـة األمسـاء            
يهـا إىل أنـه مل حيقـق بعـد توافـق يف اآلراء مـع أن         وأشـري ف  . اجلغرافية الكورية باحلروف الالتينية   

وأعربـت مجهوريـة كوريـا عـن دعمهـا لفكـرة وضـع نظـام                . احملادثات كانـت بنـاءة ومتواصـلة      
 .مشترك لكتابة اللغة الكورية باحلروف الالتينية
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 ))ب (١٦البند الفرعي (التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية   
تفاصـيل إجـراء جديـد    فيهـا  تـرد  و Add.1  وE/CONF.98/5ورقـة  ال لإسـرائي  ممثـل  قـدم  - ١٧١

وقـد مكـن     .اعتمدته إسـرائيل حـديثا لتحويـل األمسـاء ذات األصـل العـربي إىل الكتابـة العربيـة                  
ب املـؤمتر عـن قلقـه مـن أن     روأعـ  .باللغة العربيـة الناطقون ذلك من إنتاج لوحات طرق يقرأها     
 . ادة كتابتها حسب النطقبعض األمساء اجلغرافية قد يتوجب إع

 
 ))ج (١٦البند الفرعي (األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة تدوين   

 .هذا البند من جدول األعمالإطار  يف اتمل تقدم أية ورق - ١٧٢
 

 )١٨البند (أمساء البلدان   
يف املعقـــود  مـــن جـــدول األعمـــال يف اجتماعهـــا الثـــاين ١٨نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١٧٣
 “قائمـة أمسـاء البلـدان     ”وقدم الفريق العامـل املعـين بأمسـاء البلـدان            .٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٨

)E/CONF.98/89 و Add.1.(   تـرد فيهـا   اخلـرباء  مـن وثيقـة فريـق   نـسخة منقحـة ومزيـدة    وقـدم 
نهائيـة  النـسخة ال و .أمساء بلدان العامل بصيغها املستخدمة حمليا وباللغـات الـست لألمـم املتحـدة     

مل ينتـه   ، وتعتـرب الوثيقـة عمـال         علـى اإلنترنـت    علـى موقـع فريـق اخلـرباء       متاحة   الوثيقة   من تلك 
وقـدم ممثـل     .األمساء والبيانات الوصفية الـواردة يف الوثيقـة       فرادى  وقدمت تعليقات ختص     .بعد
األمــور التقنيــة مــن م املــصطلحات بــاألمم املتحــدة تعليقــات توضــح موقـف األمــم املتحــدة  قـس 

سـم  البلـدان واللغـات، و    اخلاصة با احملددة  قلقا إزاء الرموز    ممثل اليونان   بدى  وأ .ثيقةاملتعلقة بالو 
 .السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهوريةاللغات املنطوق هبا يف 

حتتوي على قائمة بأمساء بلدان العـامل باللغـة   و E/CONF.98/31وقدم ممثل تركيا الورقة   - ١٧٤
 .٢٠٠٧دة، وستتاح حبلول هناية عام التركية، وهي حاليا يف صيغة مسو

عداد قائمـة بأمسـاء البلـدان باللغـة     املبذولة إلهودات اجملوقدم ممثل إندونيسيا تقريرا عن      - ١٧٥
وقد جرى اشتقاق األمساء بطـرق متنوعـة مثـل           ).Add.1 و   E/CONF.98/73انظر  (اإلندونيسية  

 .الترمجة والكتابة حسب النطق وتعديل التهجئة
جتـسد  ،  )Add.1 و   E/CONF.98/116 انظـر (مسـاء البلـدان     بأ ممثـل فرنـسا قائمـة        وعرض - ١٧٦

ودجمهـا  أمساء البلدان باللغة الفرنسية     املتضمنة  القوائم احلكومية املختلفة    اجلهود املبذولة ملواءمة    
 “ألمسـاء اجلغرافيـة   لالقواعـد اللغويـة     ”يف سـياق    جيـري إعـدادها     يف قائمة رمسية وطنية واحدة،      

مســاء املتعلقـة باأل التوجيهيــة  املبــادئ(جــدول األعمـال   مـن  )هـــ (٩بنـد  إليهـا يف إطــار ال املـشار  
 ). أعاله١٠٠انظر الفقرة ) (حملرري اخلرائط وغريهم من احملررينوأصوهلا اجلغرافية 
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 “قائمة بأمساء البلدان وعواصـمها باللغـة اإلسـبانية        ”وعرض ممثل إسبانيا وثيقة بعنوان       - ١٧٧
)E/CONF.98/CRP.15  وCRP.15/EN(،  ــت ــة تناولـ ــقائمـ ــبانية ألصيغ بالـ ــدان  اإلسـ ــاء البلـ مسـ

 . على اإلنترنتملعهد اجلغرايف الوطيناموقع املتاحة على وعواصمها 

اجلهـد املبـذول   اليت تتناول  E/CONF.98/CRP.55 الورقةالتشيكية مهورية اجل ممثل وقدم - ١٧٨
البلـدان بإعـداد قائمـة بأمسـاء بلـدان العـامل        أمسـاء بـشأن قـوائم    قـرارات املـؤمتر  لكفالـة االمتثـال ل  

 .أوروباسوى بلدان القائمة ال تضم وحىت اآلن  .وعواصمها باللغة التشيكية

ــة    - ١٧٩ ــان الورق ــل لبن ــى   ،E/CONF.98/CRP.67وعــرض ممث ــوت عل ــيت احت أمســاء قائمــة بال
ــا اســتخدم   ٢٢ ــدا عربي ــها بل ــة الــ  يف تدوين ــة بــاحلروف الالتيني ــه شــعبة نظــام الكتاب ذي اعتمدت

أشري إىل إمكانية إجراء عـدة تنقيحـات يف         و. ٢٠٠٧مايو  /العربية يف أيار  البلدان الناطقة باللغة    
 .القائمة

 
 )الدوليةوالتفاعالت الربامج (اللجنة التقنية الرابعة  -هاء  

 )١٤البند (املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية   
 مـن جـدول األعمـال يف اجتماعهـا الثـاين يف      ١٤نية الرابعة يف البنـد     نظرت اللجنة التق   - ١٨٠
صطلحات املــب املعــين العامــل عــرض مــنظم اجتماعــات الفريــق  و.٢٠٠٧أغــسطس / آب٢٧

) E/CONF.98/CRP.68(التــابع لفريــق اخلــرباء قائمــة  وأصــوهلا املواقــع اجلغرافيــة املتعلقــة بأمســاء 
ذ املـؤمتر الثـامن وتلـك املقترحـة حاليـاً إلدراجهـا يف              باملصطلحات اليت جرت املوافقة عليهـا منـ       

ونوقـشت التعريفـات    .اجلغرافيـة  األمساء توحيد يف املستخدمة للمصطلحات املتحدة األمم مسرد
فائـدة  جـرى التنويـه ب  و .عـالم ألا لعلـوم  الـدويل  لمجلـس لاعتمدها فريق املصطلحات التـابع  اليت 

 .وأصوهلا علم األمساء اجلغرافيةتدريس املسرد يف 

تركيـة مـن    الطبعـة   الـيت أعلـن فيهـا عـن ال        ) E/CONF.98/26(ورقة  الوعرض ممثل تركيا     - ١٨١
 .يعزز تفسري وثائق األمم املتحدةمن شأنه أن ، مما  املعتزم إصدارهااملسرد

جمـال  عملـه يف    اليت تتنـاول    ) Add.1و   E/CONF.98/71(ورقة  الوعرض ممثل إندونيسيا     - ١٨٢
عامـة  مـصطلحات   وقدم منوذج القائمة املرفق هبا       .اإلقليميةالعامة باللغات    املصطلحاتتوحيد  

 .إقليمية واختصاراهتا مما ميكن أن جنده يف اخلرائط الطبوغرافية، مرتبطا باملنطقة املعنية

بالتعــديالت املقترحــة علــى الترمجــة   )E/CONF.98/CRP.38(عــرض ممثــل لبنــان قائمــة   - ١٨٣
 .واقُترِح توجيه تلك االقتراحات إىل أمانة فريق اخلرباء .تحدةالعربية ملسرد األمم امل
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 )١٥البند (املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد   
 مـن جـدول األعمـال يف       ١٥مـن البنـد     ) ب(و  ) أ(نظرت اللجنة يف البندين الفـرعيني        - ١٨٤

ــا األول يف  ــسطس / آب٢٧اجتماعهـــ ــة    و .٢٠٠٧أغـــ ــة عامـــ ــا ورقـــ ــل تركيـــ ــرض ممثـــ عـــ
)E/CONF.98/30   وAdd.1 (   ظـم املعلومـات،    ناألمساء اجلغرافية يف    املنازعات املتصلة ب  عن متثيل

ــسميات  وذكــر أن اســتخدام   ــدلوال سياســيا    إحــدى الت ــة يف بعــض احلــاالت حيمــل م  .األجنبي
بيانات األمساء اجلغرافية أوصت تركيا بوصـف األمسـاء املختلـف عليهـا يف              يتعلق بقواعد    فيماو

 .مزيدا من املعلومات كتابةبشأهنا قدم تمنفصلة، طبقة بيانات 
 

 ))أ (١٥البند الفرعي (السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية   
املواقـع  جموعـة أمسـاء     املتعلقـة مب  ) Add.1 و   E/CONF.98/60(ورقـة   العرض ممثل شيلي     - ١٨٥

مـن  احلدوديـة   اجلغرافيـة    املواقـع تصف إجراءات اشتقاق أمساء     وحلدود الوطنية،   على ا اجلغرافية  
وأقيمــت جلـــان ثنائيـــة خمتلفـــة ملناقــشة مـــسائل احلـــدود الدوليـــة؛    .وثــائق املعاهـــدات الدوليـــة 

الـواردة  جرى إكمال القائمة األوىل ألمساء املواقع اجلغرافيـة الـشيلية           خيص رسم اخلرائط     فيماو
 .لي واألرجنتنيبالنسبة إىل قسم من احلدود بني شيوذلك يف االتفاقات الناشئة عنها، 

 
 ))ب (١٥البند (املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر   

يقتـرح فيهـا ضـرورة وضـع مـصطلح إضـايف            ) E/CONF.98/6(قدم ممثل إسرائيل ورقة      - ١٨٦
. اجلغرافية ملعامل أعايل البحـار  األمساء توحيد يف املستخدمة للمصطلحات املتحدة األمم يف مسرد

أحيلــت املناقــشات عــن احلاجــة إىل ذلــك املــصطلح إىل  و. قويــةحتفظــات وأبــدت وفــود عــدة 
 .الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع، التابع لفريق اخلرباء

و  Add.1 و E/CONF.98/52(ورقــتني  الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة قــدمت - ١٨٧
E/CONF.98/53 و Add.1( واألرخبيـل  الكوريـة  يـرة اجلز شبه بني الواقع البحر اسم موضوع عن 

حبـر  ” إىل “حبـر اليابـان  ” جيب تصحيحه مـن  “حبر اليابان”الياباين، وذكرت أن تسجيل اسم     
احلالـة األخـرية،   قالـت إهنـا يف هـذه    و .مؤقـت   وطلبت استخدام االمسـني معـا، كتـدبري   “كوريا

ــا ”اســم اســتخدام تفــضل  ــان /حبــر كوري ــول   “حبــر الياب ــا مــستعدة لقب ــا ” كمــا أهن  حبــر كوري
 .“حبر اليابان/الشرقي

قدمها ممثل مجهورية كوريا أنه مل حيدث       اليت  ) E/CONF.98/CRP.81(ورقة  جاء يف ال  و - ١٨٨
 جيب تطبيقـه علـى   ٣/٢٠ أي تقدم يف املشاورات بني مجهورية كوريا واليابان وأن قرار املؤمتر 

البحـر   ”مسـني معـا،   تسمية املنطقة البحرية املعنية، وأن مجهورية كوريـا دعـت إىل اسـتخدام اال             
 .، كتدبري مؤقت“حبر اليابان”  و“الشرقي
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ــة      - ١٨٩ ــان يف عرضــه للورق ــل الياب ــر ممث ــسألة جيــب   E/CONF.98/CRP.88وذك ــك امل  أن تل
تناقش يف هذا املؤمتر وأن اليابـان تفـضل أن تتخـذ البلـدان املعنيـة قـرارا بـشأن تلـك املـسألة                      أال

 ال ينطبـق    ٣/٢٠أن قـرار املـؤمتر      أعلنـت   اليابـان   إن   فضال عن ذلك،  وقال،  . خارج هذا املؤمتر  
ــان عــن وجهــات نظــر       .علــى هــذه املــسألة  ــة ببي ــدان الثالث ــك، أدىل كــل مــن البل وعقــب ذل

 .اآلخرين البلدين

 .بيان أدىل به ممثل السوداننوه إىل وأ - ١٩٠

 يعـا، مج هلـا  مقبـول  حـل  إلجيـاد  جهودهـا ت اللجنة البلدان الثالثة علـى مواصـلة   وشجع - ١٩١

 مناقـشاهتا  بنتيجـة  وتتقـدم ة، أو أن تتفق علـى أال تتفـق،   الصل ذات القرارات االعتبار بعني يأخذ

ع أن يـستطي  الد علـى حـدة   بلـ  كـل ا أن قـدمه ة الـيت  اخلالصـ  يف الـرئيس  وذكر. مالقاد املؤمتر إىل
وال ميكــن تعزيــز توحيــد األمســاء إال عــن طريــق    الــدويل، اجملتمــع علــىمعينــة  أمســاءيفــرض 
 . اآلراء توافق

 
 )١٧البند (والتعاون الدويل يف جمال أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا  التدريس واملمارسة  

 مـن جـدول األعمـال يف اجتماعهـا          ١٧مـن البنـد     ) ز(نظرت اللجنة يف البنـد الفرعـي         - ١٩٢
 / آب٢٧ يف اجتماعهــا الثـــاين يف  ١٧مـــن البنــد  ) ح(و ) و( إىل )أ(األول، والبنــود الفرعيــة   

، ذاكـرا   اجلغرافيـة وأصـوهلا   مسـاء   يف جمال األ  الرئيس مسألة التدريب    عرض  و .٢٠٠٧أغسطس  
ولـوحظ   .التعليم يف تقاريرها الوطنية أو املقدمة للـُشعب       تناولت موضوع   أن كثريا من البلدان     

اجلغرافيــة مســاء دراســية بــشأن األدورة عتــزم تنظــيم علــى وجــه اخلــصوص أن بوركينــا فاســو ت 
، وأن مجهوريـة إيـران      ٢٠٠٨ بالفرنـسية يف عـام       ةأفريقيا الناطقـ  ا من أجل بلدان غرب      وأصوهل

تنظمها كل مـن    اجلغرافية وأصوهلا   مساء  بشأن األ دورات تدريبية   تعقد بصفة منتظمة    اإلسالمية  
كــل مــن أبــدت و .واملركــز الــوطين لرســم اخلــرائط اجلغرافيــة وأصــوهلا مســاء املعنيــة باأللجنــة ال

يعقـدها  دراسـية   فريـق اخلـرباء يف تنظـيم دورات         مـن   دعم   تلقي ال   يف هانام أمل  تباكستان وفيي 
 . بشأن األمساء اجلغرافية وأصوهلافريق اخلرباء

تعلــم  املتعلقــة مبجموعــة   ) Add.1و  E/CONF.98/11(ورقــة  الســتراليا  أوعــرض ممثــل   - ١٩٣
األمسـاء  الـيت تـروج ألمهيـة       و،  “اسـترالي ألاألمسـاء اجلغرافيـة      ؟يف االسـم  مـاذا   ”إلكتروين بعنـوان    

 .أن تصبح جزءا من املنهج املدرسيويؤمل اجلغرافية، 
 ))أ (١٧البند (التدريس واملمارسة احلاليان   

 .مل تقدم أية ورقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال - ١٩٤
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 ))ب(١٧البند الفرعي (مساء اجلغرافية وأصوهلا األالدورات التدريبية يف جمال   
ــة    - ١٩٥ ــسيا ورق ــل إندوني ــدم ممث ــة  ) E/CONF.98/72(ق ــصل باألتــصف دورة تدريبي مســاء تت

سـبتمرب  / يف بـاتو بإندونيـسيا يف أيلـول        ،فريـق اخلـرباء   اجلغرافية وأصـوهلا، عقـدت، حتـت رعايـة          
، ١٩٨٢وكانت تلك هي الدورة التدريبيـة الثالثـة الـيت تعقـد يف إندونيـسيا منـذ عـام                  .٢٠٠٥

 .التدريب يف قاعة الدراسة والعمل امليداينومشلت الدورة كال من 

للـدورات التدريبيـة   تصف برناجما   ) Add.1و   E/CONF.98/97(قدم ممثل الربازيل ورقة      - ١٩٦
ــاده حــديثا       ــة وأصــوهلا جــرى اعتم ــة     يف جمــال األمســاء اجلغرافي ــه باللغ ــيت وضــعت ل ــواد ال وامل

ــة ــدورات    .الربتغالي ــضمن ال ــوخى أن تت ــن املت ــيت ســتعقد مــ  وم ــات   ستقبال ال ــع جمتمع العمــل م
 .الشعوب األصلية

 تقريـرا  والتـاريخ  للجغرافيـا  األمريكيـة  البلـدان  معهـد  يف االتـصال  قـدم ممثـل موظـف    - ١٩٧

(E/CONF.98/CRP.9)  الـسابق، ووصـف هيكـل الـدورة وأورد      املـؤمتر  منـذ  املعهـد  أنـشطة  عـن
ــد حــديثا      ــا املعه ــيت أجراه ــة ال ــدورات التدريبي ــع أن ا .تفاصــيل ال ــدورات   وم ــسق احلــايل لل ملن

 .زال برنامج املعهد مستمرا التدريبية اليت يقدمها املعهد، السيد روجر باين، قد تقاعد، فما

تــصف دورة تدريبيــة نظمتــها املنظمــة ) E/CONF.98/117(وعــرض ممثــل فرنــسا ورقــة  - ١٩٨
د لــدول األفريقيـة لرسـم اخلــرائط واالستـشعار عــن بعـد واملركـز اإلقليمــي لالستـشعار عــن بعـ       

 يف تـــونس، يف ،مشــال أفريقيــا مبــساعدة مــن املركــز التونـــسي الــوطين لالستــشعار عــن بعــد         
البلـدان الناطقـة   بالفرنـسية و  الناطقـة  البلـدان  وقد عمل أعضاء من شـعبيت  .٢٠٠٧إبريل /نيسان

تدريبيــة وللمــساعدة علــى الدورة الالزمــة للــواد املــفريــق اخلــرباء معــا إلنتــاج التــابعني لبالعربيــة 
 .أن ذلك مثال جيد على التعاون بني ُشعب فريق اخلرباءأشري إىل التدريب فيها، و

 عـن  واالستـشعار  اخلـرائط  لرسـم  األفريقيـة  وجرى النظر يف الورقة اليت قدمتها املنظمـة  - ١٩٩

وجرى الترحيب بالتعاون بـني فريـق اخلـرباء          ).CRP.25/AR و E/CONF.98/CRP.25/EN(بعد  
ملــأمول أن يزيــد ذلــك التعــاون مــن تعزيــز عمــل فرقــة العمــل مــن أجــل  وتلــك املنظمــة، ومــن ا

ــا التابعــة لفريــق اخلــرباء   ــدعم الــذي قدمــه اجمللــس     .أفريقي  كمــا أحــيط علمــا مــع التقــدير بال

الدراسـية املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة     لدورات لزال يقدمه  واالجتماعي من قبل وما االقتصادي
 .ءاليت ينظمها فريق اخلرباوأصوهلا 

يعتـزم عقـدها    تـصف دورة تدريبيـة      ) E/CONF.98/CRP.34(وعرض ممثـل لبنـان ورقـة         - ٢٠٠
وأعـرب عـدد مـن املمـثلني عـن           .٢٠٠٤ستراليا يف عـام     أعلى منط دورة عقدت يف باثريست ب      
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اليت عقـدت  فريق اخلرباء التدريبية   هلذه الدورة املقترحة؛ وذكر ممثل السودان أن دورة         تأييدهم  
 .انت ناجحةيف السودان ك

ه  شـعبت  تقريـر املتصلة بالتعليم من    وبناء على طلب الرئيس، تناول ممثل الصني اجلوانب          - ٢٠١
)E/CONF.98/62(   يف املقاطعـات يف الـصني،   اليت تنظم حاليـا  تدريبية الدورات ال، الذي وصف

 .ومواد الربجميات اخلاصة بالتدريب اليت ُوضعت لذلك الربنامج
 

  ))ج (١٧البند (علومات تبادل املشورة وامل  
 .مل تقدم أية ورقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال - ٢٠٢

 
 ))د (١٧البند الفرعي (تبادل املوظفني   

 .مل تقدم أية ورقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال - ٢٠٣
 

 ))هـ (١٧البند (املساعدة التقنية   
عـن دعـم    ) Add.1/FR و   Add.1/EN و   E/CONF.98/CRP.16(قدم ممثل النرويج ورقة      - ٢٠٤

اهليئة النروجيية لرسـم اخلـرائط والـسجالت العقاريـة لكرواتيـا يف إنـشاء قاعـدة بيانـات األمسـاء                     
؛ وعقب ذلـك    ٢٠٠٦وقد جرى االتفاق على ذلك التعاون يف أوائل عام           .اجلغرافية الكرواتية 

وأعربـت  . جتـرييب يغطـي إيـستريا    مشروعوبات من الوشيك البدء يف  بيانات  للوضع منوذج   مت  
 .كرواتيا عن شكرها للنرويج على مساعدهتا يف إقامة ذلك املشروع

 
 ))و (١٧البند (التعاون مع املنظمات الوطنية   

عـن التعـاون   ) Add.1/FR وAdd.1/EN  وE/CONF.98/107 (عـرض ممثـل كنـدا ورقـة      - ٢٠٥
واد املـ نتيجة للتعاون، جـرت ترمجـة عـدد مـن           و . وأصوهلا مساء اجلغرافية األمع الربازيل يف جمال     

املعنونـة  إىل اللغـة الربتغاليـة، مـن بينـها نـشرة فريـق اخلـرباء،           اجلغرافيـة وأصـوهلا     مساء  املتصلة باأل 
”Consistent use of place names“ ،واستخدمت تلك املواد بالفعل يف دورات تدريبية. 
 

 ))ز (١٧البند (التعاون مع املنظمات الدولية   
قــــدم ممثــــل موظــــف االتــــصال يف املنظمــــة اهليدروغرافيــــة الدوليــــة تقريــــر املنظمــــة   - ٢٠٦

)E/CONF.98/CRP.53 (     ــة ــها، مهــا عمــل اللجن وألقــى الــضوء علــى جــانبني مــن جوانــب عمل
اخلريطـة العامـة ألعمـاق      هليئـة   الفرعية املعنية بأمساء املعامل املوجـودة حتـت سـطح البحـر التابعـة               

حـدود احمليطـات    (“Limits of Oceans and Seas” املعنـون  S-23ر اخلـاص  احمليطـات، واملنـشو  
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إىل إصــدار طبعــة جديــدة مــن الراميــة املنظمــة التأييــد جلهــود وجــرى اإلعــراب عــن  ).والبحــار
 .العمل ذلك

 ))ح (١٧البند (التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي   
 اإلعالم وسائط التعاون مع ، عنAdd.1/ENو  E/CONF.98/111 الورقة كندا ممثل قدم - ٢٠٧

 لقـضايا املتعلقـة باألمسـاء   للتـرويج ل اجلمـاهريي يف كنـدا، وذكـر أن ذلـك التعـاون يتـيح فرصـة        

 .اجلغرافية
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 الفصل الثالث
  املؤمتراختذهاالقرارات اليت   

مؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة والـدورة اخلامـسة                ٩/١ 
 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيةشرون لفريق والع

 إن املؤمتر، 
وتقـدم علـى   اجنـازات   ما حتقق يف العمل على توحيد األمسـاء اجلغرافيـة مـن            إذ يالحظ  

 الصعيدين الوطين والدويل،
 الدور الرئيسي الذي يـضطلع بـه املـؤمتر احلـايل وفريـق خـرباء األمـم                   أيضا وإذ يالحظ  
 املعين باألمساء اجلغرافية يف دورته الرابعة والعشرين، املتحدة 
  بضرورة مواصلة هذا العمل اهلام بدعم من اجمللس االقتصادي واالجتماعي،وإذ يقر 
مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر        بـدعوة    اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        يوصي - ١ 

 ؛٢٠١٢يف عام إىل االنعقاد املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
ــضايوصــي - ٢  ــاعي     أي ــصادي واالجتم ــس االقت ــدعوة اجملل ــق ب ــم  فري خــرباء األم

ــة   يف النــصف األول مــن ن ي اخلامــسة والعــشرتــهدورإىل عقــد املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافي
 .٢٠٠٩ عام
 

ألمســاء خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باتنظــيم الــدورة اخلامــسة والعــشرين لفريــق  ٩/٢ 
 ة أفريقيااجلغرافية يف قار

 إن املؤمتر، 
مل خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة   فريــق  أن كافــة دورات إذ يالحــظ 

 يف أوروبا أو يف أمريكا الشمالية،اآلن إال حىت تعقد 
يف جمــال توحيــد يــذكر  أيــضا أن معظــم البلــدان األفريقيــة مل حتقــق تقــدم وإذ يالحــظ 

 األمساء اجلغرافية،
فريـق  ن أغلبيـة البلـدان األفريقيـة تواجـه صـعوبات يف املـشاركة يف دورات         بـأ  وإذ يقر  

 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية اليت تعقد يف أوروبا ويف أمريكا الشمالية،
 الدور اهلام لألمساء اجلغرافيـة يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،             وإذ يؤكد  

 ن النامية،سيما يف البلدا وال
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يف أفريقيـا   املتعلقـة بالتنميـة     املعلومـات   باللجنة املعنية   اختذته  لقرار الذي   إىل ا  يشري   وإذ 
مـايو  / أيـار  ٤أبريل إىل   / نيسان ٢٩من  يف الفترة   يف دورهتا اخلامسة، اليت عقدت يف أديس أبابا         

 رباء يف أفريقيا،اخلتنظيم دورة لفريق املتعلق ب، ٢٠٠٧
، ايف قـارة أفريقيـ   اخلامسة والعشرون   خرباء األمم املتحدة    فريق  ة  دور بأن تعقد    يوصي 

تحـدة، شـريطة    األمـم امل  عمـل   د مراكـز    بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيـا، وذلـك يف أحـ          
مبــا فيهــا خــدمات الترمجــة الــشفوية إىل اللغــات  ( كافــة مرافــق الــدعم الالزمــة ريتــوفجيــري  أن

 ).الرمسية الست لألمم املتحدة
 

 ناطقة بالربتغاليةالبلدان الإنشاء شعبة  ٩/٣ 
 إن املؤمتر، 
فيمـا يتـصل   أن البلدان الناطقة بالربتغالية تواجه جمموعة مشتركة مـن املـسائل           يرى   إذ 

ميثـل لتلـك   شـعبة مـشتركة   التواجد داخل ، وأن من الناحية الثقافية  هلا و ومساء اجلغرافية وأص  باأل
خـرباء األمـم املتحـدة    أن تيسر مشاركتها يف عمل فريق    ح،  فرصة من شأهنا على األرج    البلدان  

 املعين باألمساء اجلغرافية،
خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وافــق يف دورتــه  فريــق  أن وإذ يالحــظ 

 اطقة بالربتغالية،للبلدان النالرابعة والعشرين على إنشاء شعبة 
ــأن يوصـــي  ــدان لـــشعبة ميـــنح  بـ ــة البلـ ــة الناطقـ ــا  بالربتغاليـ ــامال بأهنـ ــا كـ ــعبة اعترافـ شـ
 .رباءاخلفريق جغرافية تابعة ل/لغوية

 
 األمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا غري مادي ٩/٤ 

 إن املؤمتر، 
 ٨/١  و ٧/٥  و ٥/٢٢  و ٢/٣٦  و ٢/٢٧قراراتـه   إىل  على وجـه اخلـصوص       إذ يشري  

 ،٨/٩ و
منظمـة  ، الـيت اعتمـدهتا      لثقـايف غـري املـادي     تفاقية صون التراث ا    ا وإذ يضع يف االعتبار    

 ،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧يف ) اليونسكو (األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 أن أمساء املواقع اجلغرافية تندرج يف إطار التراث الثقايف غري املادي، وإذ يرى 
غرافيـة، يف حـني     هتدد اسـتعمال بعـض أمسـاء املواقـع اجل         شىت  خماطر  وجود   وإذ يالحظ  

 ،اإلحساس باهلوية والشعور باالستمراريةأن هذه األمساء تنمي 
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وهلا علــى القيــام  اهليئــات الرمسيــة املعنيــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــ يــشجع - ١ 
 :يلي مبا

 حتديد أمساء املواقع اجلغرافية اليت تفي باملعايري املنصوص عليها يف االتفاقية؛ )أ( 
راح بـشأن االعتـراف هبـذه األمسـاء إىل اللجنـة العليـا املنـشأة مبوجـب           تقدمي اقت  )ب( 

 هذه االتفاقية؛
) ٣ (٢وضع برنامج لصون هـذا التـراث والتـرويج لـه وفقـا ألحكـام املـادتني               )ج( 

  من االتفاقية؛١٨ و
 .بدء تنفيذ هذا الربنامج )د( 
التفـضل باالسـتجابة     إىل   منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         ويدعو - ٢ 

 .لطلبات الدعم اليت توجهها إليها األطراف املتعاقدة السامية بشأن تنفيذ هذه التدابري
 

ــات        ٩/٥  ــشعوب األصــلية واألقلي ــة لل ــتعمال األمســاء اجلغرافي ــدوين واس ــرويج لت الت
 واجملموعات اللغوية اإلقليمية

 إن املؤمتر، 
 الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة           ٨/١ر   بأن املهمة املنصوص عليها يف القرا      إذ يقر  

التقريــر املــوجز الثــامن املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة قــد أجنــزت بإصــدار الــصيغة األوىل مــن 
 املضطلع هبـا يف شـىت البلـدان واملتـصلة بـالترويج لتـدوين واسـتعمال األمسـاء اجلغرافيـة                     لألنشطة

 اإلقليمية،للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية 
 أن الترويج لتدوين واستعمال هذه األمساء ميثل إسهاما قيما يف االعتـراف             وإذ يالحظ  
 لشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية وحفظه وإحيائه،بتراث ا

 : بالقيام مبا يلييوصي 
 وىل مــن التقريــر الــيت صــدرت يف االســتمرار يف تعهــد واســتكمال الــصيغة األ  )أ( 

 ؛٢٠٠٧ عام
مجــع األمســاء اجلغرافيــة   لالسترشــاد هبــا يف  جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة     )ب( 

 للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية يف امليدان؛
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لتـرويج لتـدوين واسـتعمال األمسـاء اجلغرافيـة          امـن منـاذج     إعداد طائفة متنوعة     )ج( 
وخباصـــة منـــاذج اإلجـــراءات ( وعـــات اللغويـــة اإلقليميـــةللـــشعوب األصـــلية واألقليـــات واجملم

 ؛ من جتارب شىتخمتلف البلدانباالستعانة هبا لدى ، وذلك )التشريعية والسياسية والبحثية

خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وســائر إقامــة حــوار بــني فريــق  )د( 
األمسـاء اجلغرافيـة    نخرطـة يف أنـشطة تتعلـق ب       اجملموعات واهليئات األكادميية الوطنيـة والدوليـة امل       

العمـل علـى توحيـد      تعزيز  للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية، من أجل         
 .األمساء اجلغرافية

 
خـرباء األمـم املتحـدة املعـين        قاعدة بيانات األمساء اجلغرافيـة الـيت يتعهـدها فريـق             ٩/٦ 

 باألمساء اجلغرافية
 ،إن املؤمتر 
خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية أوصى يف دورته الثانيـة           فريق  إىل  يشري  إذ   

، بإنـشاء   ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٩ إىل   ٢٠مـن   يف الفتـرة    والعشرين الـيت عقـدت يف نيويـورك         
 خاصة بأمساء البلدان واملدن الرئيسية،موثوقة قاعدة بيانات 

يف إطار شـعبة اإلحـصاءات يف       اخلرباء  فريق  ذله أمانة   ما تب  إىل   بعني االعتبار  وإذ ينظر  
جهود مستمرة إلنشاء قاعدة بيانات تتـضمن أمسـاء البلـدان واملـدن الرئيـسية               األمم املتحدة من    

 يف كافة أحناء العامل يف صيغة متعددة اللغات واألشكال الكتابية وموثقة جغرافيا،
األساسـية عـن التقـسيمات اإلداريـة         بـأن إتاحـة جمموعـات البيانـات اإلطاريـة            وإذ يقر  

الوطنية، كما هو مقرر يف مشروع جمموعة بيانات احلدود على املستوى اإلداري الثـاين املنفـذ                
أمـر شـديد األمهيـة بالنـسبة     حتت رعاية فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومـات اجلغرافيـة،       

 االقتصادية وتدبرها، -تحليل الظواهر االجتماعية ل
قـسم رسـم اخلـرائط      شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، بـدعم مـن          تقوم   بأن   وصيي 

اخلـرائط األساسـية، ومـن مـشروع جمموعـة بيانـات احلـدود علـى            فيمـا خيـص      يف األمم املتحدة  
بالعمـل  ،  بالتقـسيمات اإلداريـة   املتـصلة   فيما خيـص جمموعـات البيانـات        املستوى اإلداري الثاين    

علـى  خرباء األمم املتحدة املعين باألمسـاء اجلغرافيـة والـدول األعـضاء،             فريق  التعاون مع   يف ظل   
خـرباء األمـم   قاعدة بيانات األمساء اجلغرافيـة الـيت يتعهـدها فريـق     وصيانة وإغناء  مواصلة تطوير   

املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، والـيت كانـت تـشمل يف بـادئ األمـر أمسـاء البلـدان والعواصـم                     
 .ةواملدن الرئيسي
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 نشر املعلومات املتعلقة بأصل األمساء اجلغرافية ومعانيها ٩/٧ 
 إن املؤمتر، 
مــؤمتر األمــم املتحــدة  اختــذه  الــذي ١/٤القــرار الــواردة يف التوصــية بــاء إىل  يــشريإذ  

بحـوث  للالـيت تتـضمن مبـادئ توجيهيـة         وهـي التوصـية     األول املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة،        
  املكتوبة واملنطوقة لألمساء اجلغرافية ومعانيها، األشكالاملتعلقة ب
مؤمتر األمم املتحدة السابع املعـين بتوحيـد    اختذه   الذي   ٧/٩القرار  إىل    أيضا شريوإذ ي  

األمساء اجلغرافية، والذي سلم فيه باإلمكانات اليت توفرهـا شـبكة اإلنترنـت مـن أجـل التـرويج                   
علـى  مواقـع   الواقع، وأوصى بأن تنشئ البلـدان       ألهداف وقرارات املؤمتر وجتسيدها على أرض       
 اإلنترنت لترويج األمساء املوحدة اخلاصة هبا،

يف دعــا أن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة  الحــظ وإذ ي 
األمسـاء اجلغرافيـة بالنـسبة للتـراث واهلويـة علـى الـصعد احمللـي                أمهيـة    إىل تعزيز فهـم      ٨/٩ هقرار
 قليمي والوطين، واإل

املعلومـات التراثيـة    جوانـب   مـن   ذا شأن    بأن معىن األمساء اجلغرافية ميثل جانبا        وإذ يقر  
اليت يرجح أن تذكي اإلحساس باهلوية وتعزز يف الوقت نفسه الوعي بالطابع العـاملي لألنـشطة                

 اليت يضطلع هبا اإلنسان يف جمال التسميات،
 البيانــات الوطنيــة املطبوعــة أو املنــشورة علــى   بــأن تــدرج يف املعــاجم وقواعــديوصــي 
، معلومات عن أصل األمساء اجلغرافية ومعانيها، ُيستند فيها إىل مـصادر             حيثما تسىن  اإلنترنت،
 . ذات الصلةأو علمية، جنبا إىل جنب مع املعلومات التقنية/شعبية و

 
 الالتينيةتحدة للكتابة باحلروف نظم األمم املالبلدان املزكية لتنفيذ  ٩/٨ 

 إن املؤمتر، 
مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بتوحيـد           اختذه  ، الذي   ٤/١٥أن القرار   إىل  يشري  إذ   

تطبــق الدولــة إىل النظــر يف نظــم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة شــريطة أن األمســاء اجلغرافيــة، دعــا 
  وطنية، هاإعداد خرائطعلى  هذه النظم الدول املزكية أو

ــد ال  ــدوإذ يعي ــيَّن يف القــرار  تأكي ــام املب ــدأ الع ــه ينبغــي    علــى املب ــذي مفــاده أن ــه، ال  ذات
 تنقح النظم املعتمدة لالستعمال على الصعيد الدويل، أال
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اعتمـاد نظـام الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة علـى الـصعيد              بعـد   ،  هبأنـ مع ذلك    وإذ يسلم  
،  النظـام وقت اعتمـاد  احلساب مل تكن يفألسباب  قد تواجه الدولة أو الدول املزكية،       الدويل،  

 صعوبات يف تنفيذه على الصعيد الوطين،
إمكانيـة إعـادة    خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة             فريـق   تتاح ل  بأن   يوصي 

ــا ومل تنفــذه ، اعتمــد دوليــابــاحلروف الالتينيــة النظــر يف مــدى صــالحية أي نظــام كتابــة   رمسي
مل تعــد تلــك قــرار اعتمــاده، أو مــن اختــاذ  عــشر ســنوات يف غــضونالــدول املزكيــة أو الدولــة 
 .بعد الفترة الزمنية ذاهتاالدول تنفذه  الدولة أو

 
 كتابة العربية حبروف التينية ٩/٩ 

 إن املؤمتر، 
املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة، الـذي عقـد      أن مؤمتر األمم املتحدة الثالث   إذ يالحظ  
يف تـدوين    باستعمال نظام الكتابـة بـاألحرف الالتينيـة          ٣/١٣، أوصى يف قراره     ١٩٧٧يف عام   

 األمساء اجلغرافية العربية،
 أن نطق العربية يف إسرائيل شـهد علـى مـدى اخلمـسني سـنة املاضـية بعـض             وإذ يدرك  

 السكان اإلسرائيليني، تركيبة تغريات يف اليت ترجع يف جانب منها إىل التغيريات، 
الوطنية الرمسية املعنية بأمور منـها قواعـد نقـل احلـروف            أن اهليئة   ضع يف اعتباره    وإذ ي  

من العربيـة، وهـي أكادمييـة اللغـة العربيـة، قـررت مـؤخرا إدخـال بعـض التغـيريات علـى كتابـة                         
األمساء اجلغرافية العربية باألحرف الالتينيـة يف اخلـرائط والفتـات الطـرق، وهـي التغـيريات الـيت                   

 يف إسرائيل،أقرهتا حكومة إسرائيل وبدأ تنفيذها 
 بإدخال بعض التعديالت احملدودة على نظـام كتابـة العربيـة بـاألحرف الالتينيـة          يوصي 

 :الذي اعتمد سابقا، وذلك على النحو التايل
 ؛)٤( عندما يكون ساكناw و W منبدال  v و V  بالالتينيةוيكتب احلرف  )أ( 
 ؛z و Z منبدال  ts و Ts  بالالتينيةצيكتب احلرف الساكن  )ب( 
 ؛q و Q وليس k و K  بالالتينيةקيكتب احلرف الساكن  )ج( 

__________ 
، )O ،o( ֹו : حرف علة منقوطا تبقى قاعـدة كتابتـه بـاألحرف الالتينيـة علـى حاهلـا      عندما يكون هذا احلرف )٤( 

 ).U ،u (ּוأو 
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ــل كــال احلــرفني   )د(  ــة باحلركــة  ע و אميث  يف منتــصف الكلمــة حــصرا  ' بالالتيني
 ؛يف أول الكلمة وآخرها أيضا يف السابق ميثل ע، يف حني كان احلرف )ودائما(

 فقـط   eحبـرف   ) sheva-na'اليت كانت سابقا تكتـب بالالتينيـة         (shva-naمتثل   )هـ( 
ــدما تنطــق فعــال  ــال. عن ــة  ְּבָרק-ְּבֵני: مث كانــت ســابقا تكتــب  (؛ Bne-Brak تكتــب بالالتيني

Bene-Beraq( تكتب بالالتينية ְגאּוִלים، لكن Ge’ulim. 
 

 دعم التدريب واملنشورات ٩/١٠ 
 إن املؤمتر 

 بتوحيـد األمسـاء   املعـين مؤمتر األمم املتحدة الثـامن  اختذه  الذي  ٨/١٥ بالقرار   إذ يذكر  
 اجلغرافية بشأن هذا املوضوع،

 بالدعم الذي تقدمه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة لـدورات التـدريب               وإذ يقر  
  توحيد األمساء اجلغرافية،على

لمـشاركني مـن البلـدان      بالنـسبة ل  سيما    التدريب، وال  ذلك على أمهية مثل     وإذ يشدد  
اهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانية، ووسـيلة لـصون   النامية، باعتباره عنصرا أساسيا من    

 التراث الثقايف،
 بأمهية الوثـائق املطبوعـة واإللكترونيـة املتاحـة بكافـة اللغـات الرمسيـة لألمـم                  وإذ يسلم  
 املتحدة،
 : بأن تقوم شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبا يلييوصي 
أمسـاء  املتـصلة ب   يف الـدورات التدريبيـة       ةاركملـش لكفالة ا مواصلة توفري التمويل     )أ( 

 املواقع اجلغرافية وأصلها؛
خرباء األمم املتحدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة علـى           فريق  موقع  تطوير  مواصلة   )ب( 

حتميل وثائق املؤمترات الـسابقة بكافـة       مما مشل   أداة مرجعية وأداة اتصال فعالة،      جلهله  اإلنترنت  
 ؛ عليهاملتحدةاللغات الرمسية لألمم 

 :برناجمها اخلاص باملنشوراتإدراج ما يلي يف  )ج( 
 ٢٠٠٢ املعلومـات الـيت أضـيفت منـذ عـام      تتـضمن صفحات إضـافية    ‘١’  

 الـذي أعـده     إىل مسرد املصطلحات اخلاصة بتوحيد األمساء اجلغرافيـة       
 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛فريق 
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ة ملساعدة البلدان علـى التـرويج لتوحيـد أمسائهـا           جمموعة مواد صحفي   ‘٢’  
 .رباءاخلفريق اجلغرافية ولعمل 

 قرار بتوجيه الشكر ٩/١١ 
 إن املؤمتر، 
 خبالص الشكر لألمم املتحـدة علـى الترتيبـات واخلـدمات املمتـازة الـيت                يتوجه - ١ 

 وفرهتا ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية؛
ــرب - ٢  ــشؤون     يعـ ــة إلدارة الـ ــصاءات التابعـ ــشعبة اإلحـ ــاص لـ ــه اخلـ ــن امتنانـ  عـ

تنظيمها املمتاز للمـسائل املتعلقـة بـاملؤمتر    لألمم املتحدة باألمانة العامة لاالقتصادية واالجتماعية  
 على هامشه؛أقيم لمعرض التقين الذي لو

الفعــال لوب لألســ عــن امتنانــه لــرئيس املــؤمتر ورؤســاء اللجــان التقنيــة  يعــرب - ٣ 
 االجتماعات؛أداروا به الذي 

 التقنية واملوظفني والعـاملني      عن تقديره ألعضاء مكتب املؤمتر واللجان      يعرب - ٤ 
كـــثريا ا يـــسر مبـــ،  يف العمـــلوتفـــانيهمالجتـــهادهم شـــعبة اإلحـــصاءات يف األمـــم املتحـــدة  يف

 .املؤمتر أعمال
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 رفقامل
ــم املتحــ       ــؤمتر األم ــت مل ــال املؤق ــد   جــدول األعم دة العاشــر املعــين بتوحي

 اجلغرافية األمساء
 .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( 
 .روثائق تفويض املمثلني لدى املؤمت )هـ( 

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

ه وأفرقته العاملـة وفـرق      ُشعبوفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية         تقارير - ٥
 .تاسعملؤمتر المنذ اعن العمل املضطلع به العمل التابعة له 

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

 .جتماعيةاالقتصادية واالنافع املومبا يف ذلك 
 :الوطينعلى الصعيد التوحيد  - ٨

 مجع األمساء يف امليدان؛ )أ( 
 معاملة األمساء يف املكاتب؛ )ب( 
 معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛ )ج( 
، والتــشريعات والــسياسات ألمســاءاملعنيــة با الوطنيــة هيئاتاهليكــل اإلداري للــ )د( 

 ؛ هباصلةتواإلجراءات امل
هلا، حملــرري اخلــرائط وقــع اجلغرافيــة وأصــاملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بدراســة أمســاء املوا )هـ(

 .وغريهم من احملررين
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مبـا يف ذلـك أمسـاء الـشعوب األصـلية           (األمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتـراث وهويـة          - ٩
 ).واألقليات واللغات اإلقليمية

 .التسميات األجنبية - ١٠
 :اهلواجلغرافية وأصاملتعلقة باألمساء  واملعاجم ملفات البيانات - ١١

 ؛املتطلبات املتعلقة باملضمون )أ( 
 ؛مناذج البيانات وتصنيفاهتا )ب( 
 ؛البياناتتعهد  )ج( 
 ؛ بالبيانات وإمكانية تبادهلااملتصلةاملعايري  )د( 
مثــل املعــاجم واخلــدمات (وإصـداراهتا  البيانــات وتطبيقاهتــا املتــصلة بدمات اخلـ  )هـ( 

 ).املتاحة على اإلنترنت
 .ستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافيةاملصطلحات امل - ١٢
 : والنطقنظم الكتابة -١٣

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

 .أمساء البلدان - ١٤
 .هلاوصمساء اجلغرافية وأجمال األالتدريس يف  - ١٥
 : والتعاون الدويلاملعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد - ١٦

 املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر؛ )أ( 
 .املتعددة األطراف/االتفاقات الثنائية )ب( 

 .احلادي عشرللمؤمتر الترتيبات  - ١٧
 .اعتماد قرارات املؤمتر - ١٨
 .اعتماد تقرير املؤمتر - ١٩
 .اختتام املؤمتر - ٢٠

191007    191007    07-50900 (A) 
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