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تقريــر فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة عــن أعمــال    
 دورته الثانية والعشرين

 
 )٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩-٢٠مقر األمم املتحدة، (  

 

 موجز 
عقدت الدورة الثانية والعشرون لفريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة،            

، ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٣/٢٩٢دي واالجتمــاعي وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــا 
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩ إىل ٢٠وذلك مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من 

 ويعـرض   ٢٠٠٤وهذا التقرير يبيِّن األنشطة اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء يف دورة عام              
 على أمهية أعمال فريق اخلرباء يف دعـم         نتائجها وتوصياهتا الرئيسية، مع التركيز بشكل رئيسي      

مــؤمترات األمــم املتحــدة املعنيــة بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة، واملســامهة األساســية الــيت مــا فتــئ    
 .يوفرها للدول األعضاء يف ميدان املعلومات اجلغرافية وما يتصل به من جماالت رسم اخلرائط
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.صاتاالختصا -أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٥
.احلضور -ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٥

.أعضاء مكتب الدورة -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٥
.افتتاح الدورة -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٧-٤

.إقرار جدول األعمال -خامسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٦٨
.تقرير الرئيس -سادسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٧٩

.تقرير األمني -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٩
.تقارير الُشعب -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤٥١٠-٩

.ية واألملانيةشعبة البلدان الناطقة باهلولند -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٠-١٠
.شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١٠
.شعبة بلدان الشمال -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١٠-١٣
.الشعبة الرومانية اهليلينية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨١١-١٧
.شعبة الصني -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١١
.شعبة بلدان البلطيق -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١١
.با شرق أورو-شعبة شرق وسط وجنوب  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١١-٢١
.)باستثناء البلدان العربية( غرب آسيا -شعبة جنوب  -حاء    . . . . . . . . .٢٣١٢
.كندا/شعبة الواليات املتحدة األمريكية -طـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤١٢
.شعبة اململكة املتحدة -يـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١٢
. غرب احمليط اهلادئ- شرق آسيا وجنوب -شعبة جنوب  -كاف    . . . . . .٣١١٣-٢٦
.عربيةالشعبة ال -  الم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦١٤-٣٢
.شعبة اجلنوب األفريقي -  ميـم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٤
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.)باستثناء الصني(شعبة شرق آسيا  -نون    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٤-٣٨
.الشعبة السلتية -سني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠١٥
.شعبة شرق أفريقيا -عني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٥
.شعبة غرب أفريقيا -فـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢١٥
.شعبة أمريكا الالتينية -صاد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٥-٤٣
.الشعب األخرى -قاف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥١٦

.تقارير مسؤويل االتصال، واالجتماعات اإلقليمية، واملنظمات الدولية -تاسعا   . . . . . .٥٤١٦-٤٦
.التقارير املوجزة لألفرقة العاملة -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣١٨-٥٥

.التسميات األجنبية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥١٨
.نظم استخدام احلروف الالتينية -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦١٨
.دانأمساء البل -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧١٩
.التقييم والتنفيذ -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨١٩
٥٩١٩ملفات البيانات واملعاجم املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا -هـاء   
.الدورات التدريبية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا -واو    . . .٦٠١٩
.الدعاية والتمويل -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١١٩
.لنطقا -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٢٢٠
.املصطلحات املتعلقة بدراية أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا -طاء    . . . . . . .٦٣٢٠
ــال دراســة أمســاء املواقــع -حادي عشر  ــة يف جم ــدورات التدريبي ــين بال ــل املع ــق العام ــاع الفري اجتم

.اجلغرافية وأصوهلا           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٧١٢٠-٦٤
ات واملعاجم املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافيـةاجتماع الفريق العامل املعين مبلفات البيان      -ثاين عشر  

.وأصوهلا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٩٠٢٢-٧٢
اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باملصــطلحات املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة -ثالث عشر 

.وأصوهلا      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٩٣٢٦-٩١
.اجتماع الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية                                   -رابع عشر   . . . . . . . . . . . .١٠٠٢٦-٩٤
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.اجتماع الفريق املعين بأمساء البلدان                    -خامس عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨٢٨-١٠١
.اجتماع الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل                             -سادس عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٢٩-١٠٩
.اجتماع الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ                             -سابع عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٣٠-١١٢

. األجنبية    اجتماع الفريق العامل املعين بالتسميات                       -ثامن عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨٣٢-١٢٣
.اجتماع الفريق العامل املعين بالنطق                      -تاسع عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢٣٣-١٢٩

املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط -عشرون  
.وغريهم من احملررين           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٣٨٣٤-١٣٣

.التوحيد يف املناطق املتعددة اللغات                    -حاديا وعشرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣-١٣٩
ــد -ثانيا وعشرين  ــة بتوحي ــة مبــؤمترات األمــم املتحــدة املعني ــائق املتعلق التقــدم احملــرز يف حفــظ الوث

.األمساء اجلغرافية ودورات فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية                                      . .١٤٤٣٥
.تنفيذ قرارات وأهداف ومهام فريق اخلرباء                       -ثالثا وعشرين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٢٣٦-١٤٥

.مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية                             -بعا وعشرين را . . . . . . . . . . . .١٦٣٣٩
.الدورة الثالثة والعشرون لفريق اخلرباء                         -خامسا وعشرين         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦٣٩-١٦٤
.ملسائل األخرى        -سادسا وعشرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٦٧٤٠
.اعتماد التقرير         -سابعا وعشرين          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٦٨٤٠
.اإلعراب عن الشكر         -ثامنا وعشرين          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٦٩٤٠

 املرفق 
٤١جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والعشرين لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية  
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 االختصاصات -أوال  
يوليــه /متــوز ٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٣/٢٩٢عمــال مبقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  - ١

) UNGEGN(ملتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة ، دعـا األمــني العــام فريــق خــرباء األمــم ا ٢٠٠٣
 /نيسـان  ٢٩إىل أبريـل  /نيسـان  ٢٠عقد دورته الثانية والعشرين يف نيويـورك يف الفتـرة مـن             إىل

 .٢٠٠٤أبريل 
 

 احلضور -ثانيا  
اللغويــة / مــن الشــعب اجلغرافيــة٢١ بلــدا، متثـل  ٦٣ مشــتركا مــن ١٩٠حضـر الــدورة   - ٢
ويـرد جـدول األعمـال املؤقـت        .  مراقبـا  ١٥وحضر الـدورة أيضـا      .  التابعة لفريق اخلرباء   ٢٢ الـ

وتصـدر قائمـة الوثـائق وقائمـة        . للدورة الثالثة والعشـرين لفريـق اخلـرباء يف مرفـق هـذه الوثيقـة              
 ).GEGN/22/INF/1(املشتركني يف وثيقة منفصلة 

 
 أعضاء مكتب الدورة -ثالثا  

 :ا يليأعضاء مكتب الدورة الثانية والعشرين هم كم - ٣
 :الرئيس 
 إيلني كارفوت   
 : الرئيسانائب 
 إبراهيم عطوي  
 يورن سيفرز  
 :املقرران 
 براين وودتشايلد  
 دونال ماك غيولال إيسبيج  
 .ولالطالع على أمساء رؤساء الُشَعب، انظر قائمة املشتركني 
 :وكان أعضاء مكاتب األفرقة العاملة كما يلي 
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 دورات التدريبية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلاالفريق العامل املعين بال 
 :منظم االجتماعات   

 ِفرجان أورميلينغ  
 :املقرر   

 إيزولده هاوزنر  
 الفريق العامل املعين مبلفات البيانات واملعاجم املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا 

 :منظم االجتماعات   
 راندول فلني  

 :املقرر   
 كارولني بريغس  
 الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا 

 :منظم االجتماعات   
 نافتايل كادمون  

 املقرر   
 براين وودتشايلد  
 الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية 

 :منظم االجتماعات   
 بيتر بول  

 :املقررة   
 اترين شيتهامك  
 الفريق العامل املعين بأمساء البلدان 

 :منظم االجتماعات   
 ليو ديلون  

 :املقرر   
 شارلز هيدا  
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 الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل 
 :منظم االجتماعات   

 ديفيد مونرو  
 :املقرر   

 دونول ماك غيولال إيسبيج  
 ذالفريق العامل املعين بالتقييم والتنفي 

 :منظم االجتماعات   
  سوك يل-كي   

 :املقرر   
 يالندلبوتولف هيل  
 الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية 

 :منظم االجتماعات   
 ميالن أوروسني أدامش  

 :ةاملقرر   
 ماكاثرين شيته  
 الفريق العامل املعين بالنطق 

 :منظم االجتماعات  
 ال إيسبيجلدونول ماك غيو 

 
 :ةقررامل   

 إيزولده هاوزنر  
 

 افتتاح الدورة -رابعا  
 
ــ - ٤ ــتافتتحـ ــدورة الثان ة الرئيسـ ــوت، الـ ــيلن كريفـ ــرباء يف   ، هـ ــق اخلـ ــرين لفريـ ــة والعشـ يـ

 . ورحبت باخلرباء٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٠
ليم ديفريز، املوظف املسؤول عن شعبة اإلحصـاءات التابعـة لألمانـة العامـة              لرب في أعو - ٥

وأشـار إىل نتيجـة الـدورة احلاديـة         . يف األمـم املتحـدة    عـن ترحيبـه هبـم       لخـرباء   للألمم املتحـدة،    
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. والعشرين املعقودة يف برلني وتكلم عن مشاركة األمم املتحدة يف ميـدان املعلومـات اجلغرافيـة               
ووجــه األنظـــار أيضــا إىل قيـــام الشـــعبة بــالترويج لألمســـاء اجلغرافيـــة مــن خـــالل املنشـــورات     

 .وال سيما دعمها للدورات اليت عقدت مؤخرا والدورات املقترحةوالدورات التدريبية، 
 

 إقرار جدول األعمال -خامسا  
 :  دون تغيري كما يلي(GEGN/22/1)أقر جدول األعمال املؤقت  - ٦

 .افتتاح الدورة - ١  
 .إقرار جدول األعمال - ٢  
 .تقرير الرئيس - ٣  
 .تقرير األمني - ٤  
 .تقارير الشعب - ٥  
 .تقارير مسؤويل االتصال واالجتماعات اإلقليمية واملنظمات الدولية - ٦  
 .قارير موجزة من األفرقة العاملة - ٧  

تماع الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراسـة أمسـاء املواقـع              اج - ٨ 
 .اجلغرافية وأصوهلا

عـاجم املتعلقـة بدراسـة أمسـاء        املوالبيانات  اجتماع الفريق العامل املعين مبلفات       - ٩ 
 .املواقع اجلغرافية وأصوهلا

 .اجتماع الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا - ١٠ 
 .اجتماع الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية - ١١ 
 .اجتماع الفريق العامل املعين بأمساء البلدان - ١٢ 
 .ماع الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويلاجت - ١٣ 
 .اجتماع الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ - ١٤ 
 .اجتماع الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية - ١٥ 
 .اجتماع الفريق العامل املعين بالنطق - ١٦ 
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حملــرري  وأصــوهلا  أمســاء املواقــع اجلغرافيــة بدراســةاملتعلقــة املبــادئ التوجيهيــة  - ١٧ 
 .اخلرائط وغريهم من احملررين

 .التوحيد يف املناطق املتعددة اللغات - ١٨ 
 بتوحيـد  ة األمـم املتحـدة املعنيـ      ات مبـؤمتر  ةالتقدم احملرز يف حفظ الوثائق املتعلقـ       - ١٩ 

 .األمساء اجلغرافية ودورات فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
 .رباءاخل قرارات وأهداف ومهام فريق تنفيذ - ٢٠ 
 .مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية - ٢١ 
 .الدورة الثالثة والعشرون لفريق اخلرباء - ٢٢ 
 .املسائل األخرى - ٢٣ 
 .اعتماد التقرير - ٢٤ 

 
 تقرير الرئيس -سادسا  

زة عـن أعمـال فريـق اخلـرباء وتكلمـت           قدمت الرئيسة معلومات أساسية تارخييـة مـوج        - ٧
عن خلق عامل مثايل فيما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية وعـن األعمـال الكـبرية الـيت اسـتمرت                   

وممـا لـه أمهيـة خاصـة إعـداد دليـل أساسـي              ). GEGN/22/7(منذ الدورة األخرية لفريـق اخلـرباء        
تقين، وكالمها مدرج يف برنـامج      لتوحيد األمساء اجلغرافية على الصعيد الوطين، ودليل مرجعي         

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤منشورات شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة للفترة 
 

 تقرير األمني -سابعا  
قدم أمني فريق اخلرباء موجزا لألنشـطة الرئيسـية الـيت اضـطلع هبـا أمانـة الفريـق خـالل                     - ٨

بشـأن املنشـورات، وموقـع      ومتثلت األنشطة الرئيسية يف التقـدم احملـرز         . ٢٠٠٤-٢٠٠٢الفترة  
أمســاء يف جمـال دراسـة   ، وتــوفري الـدعم للـدورات التدريبيــة   “ويـب ”فريـق اخلـرباء علــى شـبكة    

 وإدمــاج بيانــات األمســاء اجلغرافيــة يف اهلياكــل األساســية الوطنيــة واإلقليميــة  ،املواقــع اجلغرافيــة
لطلبـات الـيت تتلقاهـا أمانـة        واختـتم حديثـه باإلشـارة إىل العـدد املتزايـد مـن ا             . للبيانات املكانيـة  

فريق اخلرباء  للحصول على معلومات عـن أمسـاء البلـدان واملـدن الرئيسـية واحلاجـة إىل قاعـدة                     
وأعربـت  ). GEGN/22/9(بيانات خاصة بفريق اخلرباء للمساعدة يف االسـتجابة هلـذه الطلبـات             

 .الرئيسة عن تأييد فريق اخلرباء لربنامج من هذا القبيل
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 ارير الُشعبتق -ثامنا  
 ورقـة قـد قـدمت مـن خـالل الُشـعب       ٣٠أبدت الرئيسة تعليقا مؤداه أن ما يزيد على   - ٩
وعـدد مـن هـذه الورقـات عبـارة عـن تقـارير قطريـة، وينبغـي أن                 .  التابعة لفريق اخلرباء   ٢٢  الـ

 .تعرض، كلما أمكن ذلك، باالقتران مع تقرير الشعبة اليت ينتمي إليها البلد املعين
 

 شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية -ألف  
 األنشـطة الـيت     ٨ وتتنـاول ورقـة العمـل رقـم          ٨ و   ٦عرضت الشعبة ورقيت العمل رقم       - ١٠

اضطلع هبا يف الشـعبة مـع التأكيـد علـى التـرويج لألمسـاء اجلغرافيـة، واألمسـاء األجنبيـة، لفئـات                       
ة بوصـفها مـن التـراث الثقـايف وعلـى تـوفري             األقليات والشعوب األصلية، وعلى األمساء اجلغرافي     

 . فهي تقرير مماثل يتعلق هبولندا٦أما ورقة العمل رقم . الدعم للتدريب واملنشورات
، تفاصيل عن أنشطة جملس األمسـاء       ١٢ووفر التقرير املتعلق بالنمسا، ورقة العمل رقم         - ١١

هليئـات الرمسيـة واهليئـات العلميـة        اجلغرافية، واألنشـطة التقنيـة يف النمسـا، مبـا يف ذلـك أنشـطة ا               
 .والبحثية، واملنشورات اجلديدة

 
 شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية -باء  

، قاعــدة بيانــات ١٩عــاجل تقريــر شــعبة البلــدان الناطقــة بالفرنســية، ورقــة العمــل رقــم   - ١٢
الــة األمسـاء األجنبيـة، وتعهـد موقـع الشــعبة علـى شـبكة ويـب، ومتويــل أنشـطة الشـعبة مـن وك          

الســيد دوريــو، جامعــة  (“ مقدمــة لعلــم دراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة  ”الفرنكفونيــة، ودورة 
كما تضـمن تقـديرا     . ، واليت طورت حاليا لتصبح دورة تدريبية على شبكة ويب         )الفال، كندا 

 .لألعمال اهلامة اليت اضطلعت هبا سلفي لوجني من أجل الشعبة وفريق اخلرباء
 

 الشمالشعبة بلدان  -جيم  
وتناولـت  . ، باسـم الشـعبة  ٢٧ و ٢٦ُعرضت ورقتان من السـويد، ورقتـا العمـل رقـم             - ١٣

 مسـتقبل  ٢٧ العناوين، وأمساء األماكن، والتشريعات يف السويد، والورقة رقـم     ٢٦الورقة رقم   
 .الدوائر املدنية السويدية وأمسائها

 توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة        استعراضا عاما شامال ألعمال    ٥٠ووفرت ورقة العمل رقم      - ١٤
 .يف بلدان شعبة بلدان الشمال وهي أيسلندا والدامنرك والسويد وفنلندا والنرويج
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 تقريرا شامال عـن قـانون أمسـاء األمـاكن النروجيـي لعـام               ٥٥وأعطت ورقة العمل رقم      - ١٥
د وأعطـي تأكيـ   . وعاجلت نواح كثرية من القـانون، مبـا يف ذلـك التعـديالت املقترحـة              . ١٩٩٠

 .خاص ملواد القانون اليت تتناول محاية األمساء وعملية التسمية
 فتناولت كتابـا معـدا للقـراء النـروجييني عـن موضـوع األمسـاء        ٢٥أما ورقة العمل رقم    - ١٦

 .اجلغرافية مبختلف اللغات اليت ختالف األشكال النروجيية
 

 شعبة الرومانية اهليلينيةال -دال  
، مــوجزا تفصــيليا لألنشــطة املضــطلع هبــا يف ٢٩ورقــة العمــل رقــم تقريــر تركيــا، وفَّــر  - ١٧

ومشــل التقريــر تفاصــيل التشــريعات، واإلدارة، . جمــال توحيــد األمســاء اجلغرافيــة يف ذلــك البلــد 
 .والتوحيد واشتراك تركيا يف أنشطة الشعبة

 أعمــال الشــعبة الراميــة إىل تنســيق أعمــال الــدول      ٦٣وتناولــت ورقــة العمــل رقــم     - ١٨
عضاء فيها فيما يتعلق بالتوحيد وتشجيع البلدان اليت مل تشترك بعـد يف أنشـطة الشـعبة علـى             األ

وتضـــمنت الورقـــة معلومـــات عـــن خطـــط إلعـــداد مســـرد متعـــدد اللغـــات  . أن تفعـــل ذلـــك
 .باملصطلحات الصعبة للتضاريس اجلغرافية

 
 شعبة الصني -هاء  

ت علـى قـانون تشـريعي جديـد          واليت ركـز   ٢١عرضت شعبة الصني ورقة العمل رقم        - ١٩
يتعلــق بــإدارة األمســاء اجلغرافيــة، وقاعــدة بيانــات لألمســاء اجلغرافيــة، وتوحيــد حــروف ونطــق    

 .األمساء اجلغرافية، واإلشارات واخلرائط واملعاجم القياسية لألمساء اجلغرافية
 شعبة بلدان البلطيق -واو  

نشـطة التسـمية يف بلـدان الشـعبة       تقريـرا شـامال أل     ٣١ و   ٣٠وفّرت ورقتا العمل رقـم       - ٢٠
وبالنسبة لكـل مـن هـذه البلـدان عـاجل التقريـر خمتلـف مسـائل توحيـد              . إستونيا والتفيا وليتوانيا  

 .األمساء
  شرق أوروبا-شعبة شرق وسط وجنوب  -زاي  

ــم   - ٢١ ــة العمـــل رقـ ــدان   ٣٢وفّـــرت ورقـ ــة لبلـ ــاء اجلغرافيـ ــامج األمسـ ــن برنـ  معلومـــات عـ
ووفـــرت . مهوريـــة التشـــيكية، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، قـــربص، هنغاريـــابولنـــدا، اجل أوكرانيـــا،

معلومات تفصيلية بالنسبة لكل بلد بشأن خمتلف املواضيع املدرجة يف جدول األعمـال املؤقـت               
 .للدورة
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 شرق أوروبا باإلدالء ببيان حتـدث فيـه         -قام اخلبري التابع لشعبة شرق وسط وجنوب         - ٢٢
ا واجلبل األسود، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانـات رقميـة لألمسـاء              عن األنشطة اجلارية يف صربي    

وعلّـق البيـان أيضـا      . اجلغرافية كما حتدث عن اإلنشاء املعتزم هليئة وطنية معنية بتوحيـد األمسـاء            
 .على التغيري غري املرخص به لألمساء اجلغرافية

 )باستثناء البلدان العربية( غرب آسيا -شعبة جنوب  -حاء  
 هـي   ٥٣وكانـت ورقـة العمـل رقـم         . ٧٠ و   ٥٣عرض ممثل الشعبة ورقيت العمل رقم        - ٢٣

تقرير مجهورية إيران اإلسالمية وأشارت إىل املرحلة اجلديدة يف األمساء اجلغرافيـة اإليرانيـة منـذ          
وتشــمل األنشــطة الوطنيــة، وإنشــاء األفرقــة . إنشــاء اللجنــة اإليرانيــة لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة

. وعقـد مـؤمتر وطـين ثـان، وإعـداد املعـاجم، وفريـق عامـل نشـط للغايـة معـين بالنسـخ                       العاملة،  
 معلومات عن االجتماع السـابع للشـعبة املعقـود يف طهـران يف              ٧٠وتضمنت ورقة العمل رقم     

ــران اإلســالمية      ٢٠٠٣عــام  ــة إي ــون مــن أفغانســتان وأذربيجــان ومجهوري ــذي حضــره ممثل  وال
لتقرير إشـارة إىل االتفاقـات الناجتـة مـن االجتمـاع وقـرار        وتضمن ا . وباكستان وتركيا وقربص  

وأكد االجتماع أيضا أمهية وضرورة إعادة إنشاء قاعدة بيانـات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة                . اختذه
 . التابعة ألفغانستان

 كندا/شعبة الواليات املتحدة األمريكية -طاء  
ومشلت جماالت النشـاط ووضـع      . ق مواصلة التعاون الوثي   ٥٦تناولت ورقة العمل رقم      - ٢٤

سياســات وإجــراءات جلمــع واســتخدام األمســاء املتصــلة بالشــعوب األصــلية، وإنشــاء قواعــد      
ويف كنـدا، بـدأ العمـل    . بيانات ألمساء املواقع اجلغرافية، وتعزيز القدرات املتعلقـة بشـبكة ويـب       

ينمـا قـارب الربنـامج الـوطين     يف إنشاء قاعدة بيانات ألمسـاء املواقـع اجلغرافيـة أساسـها املعـامل، ب           
وجيــري أيضــا تكــوين . لتصــنيف بيانــات األمســاء اجلغرافيــة يف الواليــات املتحــدة علــى االنتــهاء 

شــراكات مــع الوكــاالت احلكوميــة احملليــة والتابعــة للواليــات لتعهــد قاعــدة األمســاء اجلغرافيــة    
ــة،     ــادة مفرداهتــا لــدعم اخلريطــة الوطني ــامج رســم اخلــرائط  التابعــة للواليــات املتحــدة وزي وبرن

 .الرقمية للواليات املتحدة يف مصلحة املساحة اجليولوجية التابعة للواليات املتحدة
 شعبة اململكة املتحدة -ياء  

 معلومــات عــن إدارة املســاحة، وهــي الوكالــة الوطنيــة   ٦٠وفّــرت ورقــة العمــل رقــم   - ٢٥
وتشـمل أنشـطة    . وأيرلنـدا الشـمالية   لرسم اخلرائط التابعـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى             

وتناولــت الورقــة أيضــا . إدارة املســاحة إنشــاء نســخة إلكترونيــة مــن معجمهــا ألمســاء األمــاكن
نشاط إدارة املساحة يف توحيد األمساء اخلاصة مبقاطعة ويلز واألمساء الغيليـة يف املنـاطق الناطقـة                 

 .هبذه اللغة من اسكتلندا
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  غرب احمليط اهلادئ-وجنوب  شرق آسيا -شعبة جنوب  -كاف  
 - معلومــات عــن االجتمــاع العاشــر لشــعبة جنــوب  ٦٨تضــمنت ورقــة العمــل رقــم   - ٢٦

. ٢٠٠٣ غرب احمليط اهلـادئ، املعقـود يف كواالملبـور، ماليزيـا، يف عـام                -شرق آسيا وجنوب    
يـات،  ومشلت املسائل اليت جرت مناقشتها األمساء اجلغرافيـة اخلاصـة بالشـعوب األصـلية وباألقل              

واتفـق االجتمـاع علـى عمـل        . واخلريطة اإلقليمية، واملعجم التابع للشـعبة والـدورات التدريبيـة         
نســـخة مســـتكملة مـــن اخلريطـــة اإلقليميـــة واملعجـــم التـــابع للشـــعبة تكـــون متاحـــة يف شـــكل 

وأيضا كنتيجة لتوصية من اجتماع الشـعبة، وافـق فريـق اخلـرباء علـى أنـه ينبغـي إنشـاء                      .رقمي
ديد معين بالترويج لألمساء اجلغرافية املتعلقة بالشعوب األصـلية وبفئـات األقليـات           فريق عمل ج  
 الصادر عن مؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة املعقـود يف                   ٨/١تلبية للقرار   

 .٢٠٠٢عام 
 األنشــطة يف إندونيســيا، مبــا يف ذلــك اللجنــة الدائمــة  ٨٥وتناولــت ورقــة العمــل رقــم  - ٢٧

الوطنية املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، واملبـادئ التوجيهيـة والتـدريب، واملعـاجم، ومجـع البيانـات،                   
 .ووجهت األنظار أيضا إىل املسائل املتعلقة بأمساء اجلزر. ودراسات األمساء اجلغرافية البحرية

 ، وهي ورقة عن النشاط فيما يتعلـق باألمسـاء         ٨٧وعرضت فييت نام ورقة العمل رقم        - ٢٨
وأويل اهتمام لوضع األمسـاء اجلغرافيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق باملرسـوم                . اجلغرافية يف فييت نام   
وأشـار التقريـر أيضـا      .  وإىل املسـؤولية عـن األمسـاء اجلغرافيـة         ٢٠٠٢ينـاير   /املؤرخ كانون الثاين  

داد إىل جمموعات لغـات األقليـات يف فييـت نـام، والتقـدم احملـرز حنـو تكـوين جلنـة دائمـة، وإعـ             
 .معاجم، واستمرار احلاجة إىل التدريب يف جمال األمساء اجلغرافية

، معلومـات عـن أعمـال اللجنـة الوطنيـة           ١٠٨وتضمن تقرير تايلند، ورقة العمـل رقـم          - ٢٩
املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة، ومعجــم األمســاء اجلغرافيــة التايلنديــة واألعمــال املضــطلع هبــا لتــوفري   

 . تعلقة بنيوزيلندا ألغراض إعداد خريطة ومعجم تابعني للشعبةمعلومات عن األمساء امل
، معلومـات عـن إنشـاء اللجنـة الوطنيـة           ١١٣وتضمن تقرير ماليزيا، ورقة العمـل رقـم          - ٣٠

وتشــمل مســؤوليات اللجنــة وضــع مبــادئ توجيهيــة وطنيــة . ٢٠٠٢لألمســاء اجلغرافيــة يف عــام 
ات وطنيــة لألمســاء اجلغرافيــة علــى شــبكة ويــب، تتعلــق باألمســاء اجلغرافيــة، وإنشــاء قاعــدة بيانــ

 . وإعداد معجم وطين، وتشجيع استعمال األمساء الرمسية
 أنشطة سري النكا، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانـات           ١١٦وتناولت ورقة العمل رقم      - ٣١

وقـد  . موجهة لألمساء اجلغرافية ومعجم رقمي لألماكن حيتوي على أمساء وإحداثيات األمـاكن           
 غـرب احملـيط اهلـادئ       - شـرق آسـيا وجنـوب        -حت سري النكا عضوا يف شعبة جنوب        أصب

 .خالل هذه الدورة
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 الشعبة العربية  -الم  
ــم     - ٣٢ ــل رق ــة العم ــة يف     ٧٤تضــمنت ورق ــع األمســاء اجلغرافي ــة جلم ــن حماول ــات ع  معلوم

ــة لتنســ       ــة لألمســاء اجلغرافي ــة وطني ــة املتحــدة وعــن توصــية بإنشــاء هيئ يق هــذا اإلمــارات العربي
 .النشاط
 دراســـة شـــاملة لألمســـاء اجلغرافيـــة الثقافيـــة للنيـــل  ٧٨وعرضـــت ورقـــة العمـــل رقـــم  - ٣٣

 اللغـوي،   -ومشلت املواضيع اليت جرت مناقشتها التصورات البيئية، والتباين العرقي          . السوداين
مهيـة  وأكـدت الورقـة أ    . ودراسة أمساء املواقـع اجلغرافيـة مـن حيـث عالقتـها بالثقافـات املتعـددة               

 .دراسة األمساء الشعبية للمواقع اجلغرافية يف فهم القيم واإليديولوجيات الثقافية
، تقرير اجلزائر، اجتماعني هامني عقـدا يف اجلزائـر يف عـام             ١٠٧وتناولت ورقة العمل     - ٣٤

 يف جامعة موسـت غـامن أمـا االجتمـاع الثـاين            ٢٠٠٣مارس  /آذاريف  وقد عقد أوهلما    . ٢٠٠٣
 اشـترك فيـه هنـري دوريـون، وركـز علـى       فقـد يونيه /حزيرانجلزائر العاصمة يف االذي عقد يف  

وقـد أبلـغ أيضـا عـن إحـراز تقـدم بشـأن              . التدريب وعلى إدارة أمساء املواقع اجلغرافية اجلزائرية      
 .قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية اجلزائرية

ردن يف ميـدان األمسـاء      ، تفاصيل أنشطة األ   ١١١ووفر تقرير األردن، ورقة العمل رقم        - ٣٥
ــة ــع      . اجلغرافي ــدريب املتصــل بأمســاء املواق ــة، والت ــع األردني ووجهــت األنظــار إىل فهــرس املواق

 .اجلغرافية، ومشروع إعادة التسمية، واملنشورات
، معلومات عـن إنشـاء كيـان جديـد يف          ١١٤وتضمن تقرير املغرب، ورقة العمل رقم        - ٣٦

 L'Agence national de la conservation foncière du cadastre et(وكالة رسم اخلرائط الوطنية 

de la cartographie (      تتمثل مسؤوليته يف مجع وتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة إلنشـاء قاعـدة بيانـات
 .ألمساء األماكن اجلغرافية

 
 شعبة اجلنوب األفريقي -ميم  

إنشــاء قاعــدة بيانــات  ، عمليــة مجــع األمســاء يف موزامبيــق و ٧٦تناولــت ورقــة العمــل   - ٣٧
وأفـادت  . ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول ألمساء املواقع اجلغرافيـة، والـدورة التدريبيـة املقـرر عقـدها يف              

 .أيضا أن اخلطط املتعلقة بإنشاء هيئة األمساء اجلغرافية ملوزامبيق قد وصلت مرحلة متقدمة
 )باستثناء الصني(شعبة شرق آسيا  -نون  

أن الشعبة مل تستطع إحـراز أي تقـدم منـذ عقـد الـدورة                ٨١ذكرت ورقة العمل رقم      - ٣٨
وأفـادت أن رئـيس الشـعبة بالوكالـة         . ٢٠٠٢احلادية والعشرين لفريق اخلرباء يف برلني يف عـام          
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 بصـفته خـبريا يف      ٢٠٠٤قد زار كال من اليابان ومجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة يف عـام               
البلـدان األعضـاء يف املسـتقبل القريـب لوضـع أنشـطة             ومن املأمول أن جتتمـع      . األمساء اجلغرافية 

 .الشعبة
 الـيت أعـدهتا مجهوريـة كوريـا، معلومـات عـن تكـوين               ٨٨وتضمنت ورقة العمل رقـم       - ٣٩

وقـد أعـرب    . ٢٠٠٢وأنشطة اللجنة الكورية املعنية باألمساء اجلغرافية البحرية اليت أنشئت عام           
يار واستعمال اسم املسطح املائي الـذي يفصـل بـني          اخلرباء يف الشعبة عن آراء خمتلفة بشأن اخت       

وشــجع الــرئيس اجلهــود الثنائيــة واملتعــددة األطــراف  . شــبه اجلزيــرة الكوريــة وأرخبيــل اليابــان 
 .الرامية إىل إجياد حل مقبول للجميع

 الشعبة السلتية -سني  
مســاء ، معلومــات أساســية تارخييــة عــن أ ٩٩أعطــى تقريــر أيرلنــدا، ورقــة العمــل رقــم    - ٤٠

األماكن يف أيرلندا، وأفاد أن أمساء األمـاكن باللغـة األيرلنديـة قـد حصـلت علـى مركـز قـانوين                      
وقد أدى ذلك إىل تساوي أمساء األمـاكن بـاللغتني     . ٢٠٠٣مبوجب قانون اللغات الرمسية لعام      

أليرلنديـة حيـث    األيرلندية واالنكليزية يف املركز القانوين إال يف املناطق التقليدية الناطقة باللغة ا           
 .ال حتظى إال أمساء األماكن باللغة األيرلندية باملركز القانوين

 شعبة شرق أفريقيا -عني  
ــم     - ٤١ ــة العمــل رق ــدمت مدغشــقر ورق ــة يف    ١١٠ق ــة األمســاء اجلغرافي ــت حال ــيت تناول  ال

طـيط  وابرز التقرير جتديد اللجنة الوطنية، وأمهية األمساء يف مدغشقر، ومواصـلة التخ           . مدغشقر
 .لألعمال اجلارية بشأن األمساء اجلغرافية

 شعبة غرب أفريقيا -فاء  
وأبلـغ  . يف بيان شفوي أبلغ خبري شعبة غرب أفريقيا عن الصعوبات اليت تواجههـا الشـعبة            - ٤٢

 .أيضا عن إحياء وأنشطة اللجنة الوطنية لألمساء التابعة لغانا اليت كانت غري عاملة لعدة سنوات
 ريكا الالتينيةشعبة أم -صاد  

 معلومات عن أعمال شعبة أمريكا الالتينية الـيت أعيـد           ١١٧تضمنت ورقة العمل رقم      - ٤٣
ومشلـت املسـائل الـيت تناولتـها     .  علـى صـعيد الشـعبة والصـعيد الـوطين     ٢٠٠٢تنشيطها يف عـام     

ــة        ــة لألمســاء اجلغرافي ــدان األعضــاء، واإلدارة املنهجي ــني البل ــوات اتصــال ب ــة إنشــاء قن يف الورق
اخلاصــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة، وإعــداد “ ويــب”املنطقــة، وقواعــد البيانــات ومواقــع شــبكة 

 .قائمة تضمن ما يستعمل يف الشعبة من أكثر األمساء العامة شيوعا
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ــم    - ٤٤ ــة العمــل رق ــا ورق ــة يف     ٣أم ــد األمســاء اجلغرافي ــدم احملــرز يف توحي ــر عــن التق ، تقري
 .األرجنتني، فقد وزعت ومل تعرض

 الُشعب األخرى -قاف  
يف هناية عرض تقارير الُشعب، علقـت الرئيسـة علـى بعـض الشـواغل خبصـوص صـيغة                  - ٤٥

واقترحت النظر يف التغيريات املمكنة فيما يتصل باالجتمـاع التـايل لتشـجيع             . التقارير وعرضها 
 نقــل بعــض البنــود مــن تقــارير الُشــعب إىل غــري ذلــك مــن بنــود جــدول األعمــال ذات الصــلة؛ 

وتغيري جدول األعمال للفصل بني تقارير الُشعب وتقارير الوحـدات الفرعيـة التابعـة للُشـعب؛                
وميكـن أن تـؤدي هـذه    . والتركيز على املسائل املشترطة يف الُشعب لدى إعداد تقارير الُشـعب         

لنشـر الوثـائق إىل خفـض وقـت         “ ويـب ”التغيريات واستعمال موقع فريق اخلـرباء علـى شـبكة           
 .تساعد يف تقصري طول الدوراتالعرض، وأن 

 
 تقارير مسؤويل االتصال، واالجتماعات اإلقليمية، واملنظمات الدولية -تاسعا  

 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط  
، اليت وفرت معلومات عن مسـائل األمسـاء         ٧عرض موظف االتصال ورقة العمل رقم        - ٤٦

للرابطـة الدولـة لرسـم اخلـرائط املعقـود يف      اجلغرافية اليت عرضت على املؤمتر احلادي والعشـرين    
، مبـا يف ذلـك اسـتعمال املعـرض اخلـاص ألمسـاء املواقـع اجلغرافيـة الـذي             ٢٠٠٣ديربان يف عـام     

وأشارت أيضا إىل املـؤمتر التـايل املقـرر عقـده يف            . جرى إعداده للمؤمتر الثامن املعقود يف برلني      
سة أمساء املواقع اجلغرافية يف الـدورة الـيت    وإدراج وحدة عن درا٢٠٠٥كرونا، إسبانيا يف عام  

 .تقدمها الرابطة على شبكة ويب عن رسم اخلرائط
 

 اجمللس الدويل للعلوم املتصلة بأمساء اإلعالم  
ــا العمــل رقــم    - ٤٧ ــاجمللس الــدويل  ٧٧ و ٤٥عــرض موظــف االتصــال ورقت  فيمــا يتعلــق ب

 تفاصـيل عـن املـؤمتر الـدويل         ٤٥رقـم   وقـد وفـرت ورقـة العمـل         . للعلوم املتصلة بأمساء اإلعـالم    
الثــاين والعشــرين للعلــوم املتصــلة بأمســاء اإلعــالم املقــرر عقــده يف بيــزا، إيطاليــا، يف الفتــرة مــن   

 إىل أعمـال    ٧٧وأشـارت ورقـة العمـل رقـم         . ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  ٤إىل  أغسطس  /آب ٢٨
 هبـدف نشـر كتـالوغ       اجمللس فيما يتعلق بإنشاء فريـق عامـل معـين مبصـطلحات أمسـاء األعـالم،               

وطلــب مــنظم االجتماعــات املســاعدة مــن أعضــاء فريــق  . للكلمــات األساســية بلغــات اجمللــس
وقــد مجعــت الورقــات الناجتــة مــن املــؤمتر األخــري للمجلــس ولكنــها  . اخلــرباء يف هــذه األعمــال

 .٢٠٠٥تصبح متاحة يف شكل منشور حىت عام  مل
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 يخمعهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتار  
 فيمــا يتعلــق بالنشــاط يف جمــال أمســاء  ٥٢عــرض موظــف االتصــال ورقــة العمــل رقــم   - ٤٨

املواقع اجلغرافية يف معهد البلدان األمريكية للجغرافيـا والتـاريخ منـذ الـدورة احلاديـة والعشـرين                  
وقــد عقــدت دورة تدريبيــة مــدهتا أســبوعان يف كيوتــو، إكــوادور، يف عــام        . لفريــق اخلــرباء 

 دورة تدريبيــة منــذ الــدورة ١٥وعقــدت . لتقريــر تفاصــيل عــن هيكــل الــدورة، ووفــر ا٢٠٠٣
 . يف بنما سيىت، بنما١٩٨٧يونيه /حزيرانالتدريبية األوىل اليت عقدت يف 

 
 اللجنة العلمية املعنية ببحوث أنتاركتيكا  

عرض موظف االتصال التـابع للجنـة العلميـة املعنيـة ببحـوث أنتاركتيكـا ورقـة العمـل                    - ٤٩
 بلـدا معاهـدة     ٤٥وقـد وقعـت     .  املتعلقـة بأعمـال االتصـال بـني فريـق اخلـرباء واللجنـة              ٦٧ رقم

أنتاركتيكا، إال أنه ال يوجد مبادئ توجيهية متفـق عليهـا دوليـا بالنسـبة لتسـمية التضـاريس يف                    
، وهـو متـاح     ١٩٩٨ونشر معجـم مركـب لألمسـاء اجلغرافيـة ألنتاركتيكـا يف عـام               . أنتاركتيكا

ومـن املقـرر نشـر معجـم جديـد يف           . ة ويـب وجيـري اسـتكماله كـل ُربـع سـنة            حاليا على شبك  
 .٢٠٠٤  عام
 

 املنظمة اهليدروغرافية الدولية  
 عن أنشطة املنظمـة اهليدوغرافيـة الدوليـة         ٨٩عرض موظف االتصال ورقة العمل رقم        - ٥٠

يتعلـق بتسـمية    والعمـل الرئيسـي الـذي جيـري يف الوقـت احلـايل              . فيما يتعلق باألمسـاء اجلغرافيـة     
وقد أشـري أيضـا    . التضاريس املغمورة وأعمال اللجنة الفرعية املعنية بتسمية التضاريس املغمورة        

 .“حدود احمليطات والبحار”، S-23إىل منشور املنظمة 
 

 املنظمة الدولية للتوحيد  
سيجري خالل دورات الفريق العامل تقدمي تفاصيل عن تقريـر شـفوي مـوجز عرضـه                 - ٥١

ومل جتـر مـؤخرا أيـة أعمـال اتصـال           .  التابعـة للمنظمـة    ٢١١التصال عن اللجنة التقنية     موظف ا 
 .تتعلق بأمساء البلدان أو نظم الكتابة باحلروف الالتينية

 
 الرابطة الدولية لتجارة اخلرائط  

والرابطــة متثــل املصــاحل . دعــت الرئيســة ممثــل هــذه اجملموعــة لتقــدمي تقريــر إىل الــدورة   - ٥٢
املتعلقة بتبادل املعلومـات املكانيـة اجلغرافيـة، وأعضـاؤها يشـملون أخصـائي املسـاحة،                التجارية  

. ومــوفري البيانــات، ورامســي اخلــرائط، والناشــرين واجلهــات الصــناعية واملكتبــات واجلــامعني   



 

18 04-42227 
 

GEGN/22

وأعــرب املمثــل عــن تقــديره ملســامهة فريــق اخلــرباء وهيئــات أمســاء املواقــع اجلغرافيــة يف اقتصــاد  
 .كانية اجلغرافية وقال إن الرابطة اليت يتبعها حريصة على العمل مع فريق اخلرباءاملعلومات امل

 
 حلقة العمل املعنية بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية، فرانكفورت آم مني  

 عــن الربنــامج ٣٥أبلــغ رئــيس اللجنــة الدائمــة لألمســاء اجلغرافيــة يف ورقــة العمــل رقــم   - ٥٣
 بدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة املعقـودة يف فرانكفـورت آم مـني يف                  املتصل حبلقة العمل املعنية   

وقــد جــرى تــوفري حلقــة العمــل هــذه مــن جانــب تلــك اهليئــة لصــاحل    . ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول
ــا والصــني مــن أجــل       مجهوريــة الصــني، وأســفرت حلقــة العمــل عــن مــذكرة تفــاهم بــني أملاني

 .جلغرافيةاألنشطة املشتركة يف جمال هتجئة ونطق األمساء ا
 جملس هيئات األمساء اجلغرافية  

، ٥١كنـدا ورقـة العمـل رقـم         /عرض اخلبري التـابع لشـعبة الواليـات املتحـدة األمريكيـة            - ٥٤
اليت توفر تفاصيل أساسية عن منشأ جملس هيئات األمساء اجلغرافيـة ومـا حـدث بـه مـؤخرا مـن                     

 واالجتماعـات الـيت عقـدت     ومشلت أيضا تفاصيل األهداف اخلمسـة للمجلـس،       . منو وتغيريات 
ووجهـت دعـوة مفتوحـة لالجتمـاع        . مؤخرا وتلك املقترحة واملسائل والسياسات اليت تعاجلها      
 .٢٠٠٤التايل املقرر عقده يف جاكسون فييل، فلوريدا، يف عام 

 التقارير املوجزة لألفرقة العاملة -عاشرا  
 

 التسميات األجنبية -ألف  
ق العامـل املعـين بالتسـميات األجنبيـة ورقـة العمـل رقـم               عرض منظم اجتماعـات الفريـ      - ٥٥
ووفر التقرير تفاصيل إنشـاء الفريـق العامـل واالجتمـاع الثـاين املعقـود يف بـراغ يف الفتـرة                    . ٣٣
وأورد التقريـر أيضـا اخلطـوط العامـة لقائمـة ألهـداف       . ٢٠٠٣سـبتمرب  /أيلول ٢٦ إىل   ٢٤من  

 .ليت عرضت يف براغالعمل تستند إىل الورقات اهلامة الكثرية ا
 نظم استخدام احلروف الالتينية -باء  

قام مـنظم اجتماعـات الفريـق العامـل املعـين بـنظم اسـتخدام احلـروف الالتينيـة بعـرض                      - ٥٦
وتضمنت الورقة قائمة بأمسـاء أعضـاء الفريـق وتقريـر عـن التقـدم الـذي                 . ٤٦ورقة العمل رقم    

حـروف الكتابـة   /ة فيمـا يتعلـق بعـدد مـن اللغـات       أحرز مؤخرا يف نظم الكتابة باحلروف الالتيني      
 .املختلفة
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 أمساء البلدان -جيم  
. ٦٥عرض منظم اجتماعات الفريـق العامـل املعـين بأمسـاء البلـدان، ورقـة العمـل رقـم                     - ٥٧

، فقـد حـدث تغـري يف القـائم مبهمـة تنظــيم      ٢٠٠٢وبـالرغم مـن أن الفريـق مل جيتمـع منـذ عــام      
ــو   ــق حيــث حــل لي ــق اخلــرباء    اجتماعــات الفري ــوجني، وقــدمت إىل فري ــون حمــل ســيلفي ل  ديل

خمتصــرة مــن قائمــة أمســاء البلــدان الــيت وضــعها الفريــق العامــل بلغــات البلــدان نفســها،     صــيغة
إلدراجهــــا يف الــــدليل املرجعــــي الــــتقين لتوحيــــد األمســــاء اجلغرافيــــة الــــذي يتوقــــع   وذلــــك
ألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        وقد جرى االتصـال بقسـم املصـطلحات التـابع ل          . وشيكا إصداره

خبصــوص بعــض االختالفــات يف معاجلــة أمســاء البلــدان، ووجهــت األنظــار إىل مشــكلة النقــل    
وقـد وردت أمسـاء روسـية سـرييلية إلضـافتها           . اإللكتروين للبيانات حبروف لغوية كثرية خمتلفـة      

 .إىل القائمة
 التقييم والتنفيذ -دال  

 اليت وفرت تقريرا عن اجتماع الفريـق        ٨٠لعمل رقم   عرض منظم االجتماعات ورقة ا     - ٥٨
. ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون  ٤ إىل   ٢العامل الـذي عقـد مـؤخرا يف سـيول، يف الفتـرة مـن                

ـــ        ــيت جــرت مناقشــتها وأمســاء ال ــود جــدول األعمــال ال ــر قائمــة ببن  مشــتركني ٦ومشــل التقري
 .واملراقبني الذين حضروا االجتماع

 
 واملعاجم املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلاملفات البيانات  -هاء  

وتضـمنت الورقـة قائمـة      . ٩٢عرض منظم اجتماعات الفريق العامل ورقة العمل رقم          - ٥٩
وبعد ذلك أوردت تفاصـيل عـن التقـدم         . بأمساء أعضاء الفريق، واالختصاصات، وخطة العمل     

 .عمال املقبلة املطلوبة من الفريقاحملرز يف خمتلف نقاط خطة العمل، وأشري إىل األ
 

 الدورات التدريبية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا -واو  
 الــيت وفــرت تقريــرا مــوجزا عــن  ١٠٩عــرض مــنظم االجتماعــات ورقــة العمــل رقــم   - ٦٠

ويلـها،  وأشار التقرير إىل تنظـيم الـدورات التدريبيـة ومت         . األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق مؤخرا     
واملسائل املتعلقة بتحديد أفضل منوذج إليصـال التـدريب، وأمهيـة إدراج حفـظ التـراث الثقـايف                  

 .“ويب”وأشري أيضا إىل موقع الفريق العامل على شبكة . يف التدريب
 الدعاية والتمويل  -زاي  

يخ قدم منظم االجتماعات تقريرا شفويا عن الفريق العامل مبا يف ذلك مـوجز عـن تـار           - ٦١
 .الفريق وأهدافه ومنجزاته
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 النطق -حاء  
قدم منظم االجتماعات تقريرا شفهيا عن هـذا الفريـق العامـل اجلديـد الـذي أنشـئ يف                    - ٦٢

ومل حيـرز تقـدم كـبري حـىت اآلن ولكـن عقـد اجتمـاع قصـري يف                   . ٢٠٠٢املؤمتر الثـامن يف عـام       
ت يف اجتمـاع غـري رمسـي يعقـد     برلني وتقرر حتديد اإلجنازات املستهدفة واألهـداف واإلجـراءا      

 .يف وقت الحق يف الدورة
 املصطلحات املتعلقة بدراية أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا -طاء  

نظرا لغياب منظم االجتماعات مؤقتا، أفادت الرئيسة أن مثة جهـدا كـبريا قـد بـذل يف             - ٦٣
ة بسـت   شرته األمم املتحـد   الذي ن “  بتوحيد األمساء اجلغرافية   ةلقمسرد املصطلحات املتع  ”نشر  

 .، وأن اإلجناز املستهدف حاليا هو تعديله٢٠٠٢لغات يف عام 
اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين بالــدورات التدريبيــة يف جمــال دراســة   -حــادي عشــر 

 أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا
ة يف ، أكــد مــنظم االجتماعــات احلاجــة إىل الــدورات التدريبيــ٥يف ورقــة العمــل رقــم  - ٦٤

ووفــر معلومــات عــن . جمــال دراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة للحصــول علــى مــوظفني مــؤهلني  
الدورات التدريبية أو حلقات العمل الدولية اليت عقدت منذ الـدورة احلاديـة والعشـرين لفريـق                 

وقــام خــبري مــن شــعبة جنــوب شــرق آســيا   . اخلــرباء يف اخلرطــوم، وكويتــو واجلزائــر العاصــمة 
يط اهلــادئ بــالتعليق أيضــا علــى برنــامج إندونيســيا املتعلــق بدراســة األمســاء وجنــوب غــرب احملــ

اجلغرافيــة وأصــوهلا واللجنــة التابعــة لــه الــيت تعمــل علــى الصــعيد الــوطين وصــعيدي املقاطعــات   
 ).مجع األمساء والتدريب(واألقاليم يف ميدان توحيد األمساء 

ورات دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة         ونوه منظم االجتماعات بالسلسلة الطويلة مـن د        - ٦٥
وأصوهلا اليت نظمها اخلبري من معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ وموقع املعهـد املعتـزم              

ومن املتوقـع أن يصـبح ذلـك        . لنشر مجيع مواد الدورات التدريبية    “ ويب”إنشاؤه على شبكة    
وأعطـى اخلـبري مـن      . هلا سنة واحدة  يف غضون فترة زمنية طو    “ ويب”املوقع متاحا على شبكة     

الشــعبة العربيــة معلومــات عــن حلقــة العمــل املعنيــة بأمســاء األمــاكن يف اجلزائــر الــيت عقــدت يف 
ــرة مــن  ــران ٣ إىل ٢الفت ــه /حزي ــر العاصــمة ٢٠٠٣يوني ــة اجلزائ وقــد نظمهــا اجمللــس  .  يف مدين

ء املواقـع اجلغرافيـة باسـتخدام       الوطين للمعلومات اجلغرافية واللجنة الدائمـة املعنيـة بدراسـة أمسـا           
ومن املعتـزم عقـد اجتمـاع ثـان         . “ويب”املواد اليت أعدها هنري دوريون ودورته على شبكة         

 . وسريكز هذا االجتماع على تدريب التقنيني ومجع أمساء املواقع اجلغرافية٢٠٠٤لعام 
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مسـاء املواقـع    وقد عقدت الدورة اخلامسة عشرة للمعهـد يف جمـال الدراسـة التطبيقيـة أل               - ٦٦
، وقـام السـيد بـني       ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز  ٤إىل  يونيه  /حزيران ٢٣اجلغرافية يف كيتو يف الفترة من       

ومثة دورة سادسة عشر سيقدمها املعهـد ومـن املقـرر عقـدها يف سـانتو                . بتوجيه فريق التدريب  
وهنـاك دورات تدريبيـة أخـرى    . ٢٠٠٤أغسـطس   /آبدومينغو خالل األسبوعني األولني مـن       

ــن    خم ــرة م ــابوتو يف الفت ــا يف م ــول ٢٣ إىل ١٣طــط هل ــة  ٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ــة الوطني  يف املديري
ــس،        ــات هريت ــي، ويف ب ــوب األفريق ــة لصــاحل اجلن ــا واملســاحة التفصــيلية وهــي منظم للجغرافي

، ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تشـرين  ٢٤ إىل   ١٢أستراليا، جامعة تشارلس ستورت، يف الفترة مـن         
ا واحملـيط اهلـادئ لدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وجملـس نيـو سـاوث              يقوم بتنظيمها معهد آسي   

 )).fhoggehmn.unq.edu.au(فالفيا هودجز : املنظم احمللي(ويلز لألمساء اجلغرافية 
وقد أعد دليالن وستقوم األمـم املتحـدة بنشـرمها تلبيـة            . وذكر وصف للمواد التدريبية    - ٦٧

ــؤمتر   ــرار امل ــرة  ٨/١٥لق ــك يف الفت ــوطين    : ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وذل ــد ال ــل أساســي عــن التوحي دلي
لألمساء اجلغرافية ودليـل مرجعـي تقـين عـن الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة، ومعـايري وأشـكال نقـل             

ــع اجلغرافيــة، وأمســاء البلــدان      ــات املتعلقــة بأمســاء املواق ــيقوم جملــس رســم اخلــرائط    . البيان وس
ــة يف جمــال  واملســاحة، فرانكفــورت آم مــني بنشــر احملاضــرات الــيت قــ    ــدورة التدريبي دمت يف ال

 .٢٠٠٢دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا يف عام 
وقامت الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط بإنتـاج وحـدة لدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة                      - ٦٨

ــب        ــبكة وي ــى ش ــة عل ــم اخلــرائط املقدم ــن دورة رس ــدادها   . وأصــوهلا كجــزء م ــام بإع ــد ق وق
ــدي، وأ .إ ــل. فولـــ ــوان    . يف، ولغوســـ ــى العنـــ ــا علـــ ــول إليهـــ ــن الوصـــ ــاي، وميكـــ : زينتـــ

cet/hu.elte.lazarus://http .   وأوضــح مــنظم االجتماعــات مبــادئ الــدورة الــيت تقــدمها الرابطــة
 وبني اهليكل، وخمتلف الوحـدات املعـدة للدراسـة        . على شبكة ويب واملفهوم الذي ترتكز عليه      

واعتـرب رئـيس فريـق      . الذاتية، والتدريبات، والوثائق املـوفرة يف هـذه الـدورة علـى شـبكة ويـب               
والـدورة تقـدم   . اخلرباء ذلك كخطـوة إىل األمـام حنـو تـوفري التـدريب عـن طريـق شـبكة ويـب           

وهنــاك مــواد تدريبيــة أخــرى منشــورة بشــأن   . باالنكليزيــة وقــد تتــاح بالفرنســية يف املســتقبل  
اء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا علــى املوقــع املوجــود علــى شــبكة ويــب علــى دورات دراســة أمســ

 ..nl.uu.geog.toponymycourses://http/العنوان 
، أبلغ اخلبري التابع لشعبة البلدان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة            ٣٦ويف ورقة العمل رقم      - ٦٩
 دورة تدريبيـــة يف جمـــال دراســـة أمســـاء املواقـــع اجلغرافيـــة وأصـــوهلا، قـــدمت يف إنشـــيده،  عـــن

 ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول  ٦إىل  أغسـطس   /آب ١١فرانكفورت آم مني ويف برلني يف الفتـرة مـن           
وقـد قـدم الـدورة املعهـد الـدويل لعلـم املعلومـات اجلغرافيـة ورصـد                  . باالقتران مع املؤمتر الثامن   
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وقد حضـر الـدورة     .  وجملس رسم اخلرائط واملساحة يف فرانكفورت آم مني        األرض يف إنشيده  
ــدا١٧ مشــتركا مــن  ٢٠ ــواد كمنشــورات مطبوعــة   .  بل ــل مثــن (وســتتاح امل ــاح  ) مقاب ــد تت وق
 .بعد على شبكة إنترنت فيما
ــم    - ٧٠ ــل رق ــة العم ــة      ٥٧ويف ورق ــة التابع ــع اجلغرافي ــة املواق ــة دراس ــدا أن جلن  ذكــرت كن

 استهاللية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية باللغة الفرنسية على شـبكة             لكيبيك تقدم دورة  
عـرض  : وللـدورة عـدة أهـداف   ). http:www.toponymie.gouv.qc.ca, Outils section( ويـب ، 

مقدمة للمعارف األساسية يف جمال دراسة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة؛ والتوضـيح العملـي للوظيفـة            
جلغرافيـة؛ األدلـة املتصـلة بـاملوقع واألدلـة الثقافيـة؛ واملشـاكل املتصـلة بـإدارة                  املزدوجة لألمسـاء ا   

واملـــادة معاجلـــة يف . دراســـة أمســـاء املواقـــع اجلغرافيـــة علـــى الُصـــعد البلـــدي واحمللـــي والـــدويل 
وذكر منظم االجتماعات أن هناك دورتني عن دراسـة         . وحدة ومرفق هبا الوصالت اهلامة     ١٤

افية متاحتني على شبكة ويب وأكد أن الدورات املنشورة على شـبكة ويـب         أمساء املواقع اجلغر  
تــوفر للبلــدان الناميــة بصــفة خاصــة إمكانيــة الوصــول إىل املــواد املتصــلة بدراســة أمســاء املواقــع   

 .اجلغرافية
 -دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة         ” للكتـاب املعنـون      ٥٩قد كرست ورقة العمل رقم       - ٧١
ــةا ــة  املكتســبة ملعرف ــة األمســاء اجلغرافي ــوانني ولغ ــه ن “  والق ــذي ألف ــفاال نســخته ل كــادمون ويلات

وقد اضطلع بالترمجة السيد نبيو ناغاي، مدير البحوث يف املركز اليابـاين للخـرائط يف               . اليابانية
وهنــأ املؤلــف املركــز اليابــاين للخــرائط علــى النوعيــة والســرعة اللــتني أنــتج هبمــا هــذا . طوكيــو
 .اجمللد

 
اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين مبلفــات البيانــات واملعــاجم املتعلقــة بأمســاء  - عشر ثاين

 املواقع اجلغرافية وأصوهلا
 

 اللـتني  ٩٠ و ٨٦ورقـيت العمـل رقـم    ) باسـتثناء الصـني  (عرض ممثل لشعبة شرق آسـيا     - ٧٢
وقــد . اتــوفران تفاصــيل األعمــال املتصــلة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة يف مجهوريــة كوريــ   

وصفت الورقتان مجع بيانات أمساء املواقع اجلغرافية، وجتهيزها وتعهدها اليت اضطلع هبـا املعهـد         
والوصــول إىل هــذه . الــوطين للمعلومــات اجلغرافيــة وجلنتــه املركزيــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة  

 .البيانات باللغة الكورية متاح على شبكة اإلنترنت
 لشـعبة البلـدان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة إنتـاج أطلـس          ٩قم  وتناولت ورقة العمل ر    - ٧٣

ــرص         ــوع يصــاحبه ق ــوفره كمنشــور مطب ــدى ت ــا ووصــفت مضــمونه وم ــدرولوجي للنمس هي
 الـيت   ١٠وتضـمن ورقـة العمـل رقـم         . منضغط للقراءة فقط مبين على نظام املعلومات اجلغرافية       
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 املســتوطنات يف منطقــة البانــات،  عرضــتها الشــعبة ذاهتــا، تفاصــيل عــن فهــرس تــارخيي ألمســاء  
، وأربعـة خـرائط مصـاحبة قـام بتحريرهــا املعهـد النمسـاوي لدراسـات شــرق        ١٨٩٢-١٨٩٠

 وصـفا مللـف بيانـات       ١١وإضافة إىل ذلك، تضمنت ورقة العمـل رقـم          . وجنوب شرق أوروبا  
 حـىت   أمساء يتعلق بأمساء املستوطنات يف مستجمع أمطار هنـر الفيسـتوال مـن القـرن الثـاين عشـر                  

ــا يف النمســا   وســتتاح البيانــات قريبــا علــى شــبكة  . الوقــت احلــايل والــذي جيــري تصــنيفه حالي
 . اإلنترنت

 ١٣كنـدا بعـرض ورقـة العمـل رقـم           /وقام ممثل من شعبة الواليـات املتحـدة األمريكيـة          - ٧٤
ى اليت تشمل التطـورات اجلاريـة يف الـدائرة الكنديـة لألمسـاء اجلغرافيـة، وهـي خدمـة جمانيـة علـ                      

شـبكة الويـب ميكـن مــن خالهلـا تقـدمي بيانــات تتعلـق بأمسـاء املواقــع اجلغرافيـة الكنديـة بشــكل          
ــة إدمــاج التمثيــل الفراغــي للمعــامل يف املســتقبل بواســطة علــم اهلندســة     . جمســم ــاقش الورق وتن

 .بواسطة النقطة الوحيدة ال
لتــابع  مشــفوعة بعــرض قدمــه قســم رســم اخلــرائط ا ١١٥وكانــت ورقــة العمــل رقــم   - ٧٥

وقــد قُـدم مــوجز  . لألمانـة العامـة لألمــم املتحـدة عـن قاعــدة البيانـات اجلغرافيــة لألمـم املتحـدة       
ألنــواع الــدعم املتصــل برســم اخلــرائط الــيت يوفرهــا القســم لألمــم املتحــدة وكــذلك عرضــت    

وذُكـر أنـه قـد قوبلـت     . اخلطـوط العامـة ملختلـف مكونـات مشـروع قاعـدة البيانـات اجلغرافيـة        
الوقــت احلــايل تتعلــق مبعلومــات األمســاء اجلغرافيــة، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل قــوائم مشــاكل يف 

مســتكملة تفصــيلية لألمســاء اجلغرافيــة الرمسيــة احملليــة واســتمرار الصــعوبات املتعلقــة باســتخدام   
وقد اتفـق علـى أن التعـاون مـع فريـق اخلـرباء لـه أمهيـة                  . العالمات املميزة يف التطبيقات الرقمية    

 .ة وجرى تشجيع اخلرباء على تزويد القسم مبعلومات األمساء الرقميةرئيسي
ــدليل   -وقــدم ممثــل شــعبة شــرق وســط وجنــوب    - ٧٦ ــا اخلطــوط العريضــة ل  شــرق أوروب

 أجـزاء أنتجـه املكتـب الرئيسـي للجيوديسـيا      ٣بولندي عن أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة يتكـون مـن        
كر أيضا أن قاعدة البيانـات الرقميـة ألمسـاء          وذ. ١٧ورسم اخلرائط وذلك يف ورقة العمل رقم        

 .املواقع اجلغرافية البولندية جيري العمل فيها حاليا
 عـن إجنـاز املعجـم املـوجز األول      ٢٠وعرضت شعبة بلدان البلطيـق ورقـة العمـل رقـم             - ٧٧

وقد تويف أحد معدي املعجم، زينتا غوبا، وهو عضـو يف فريـق اخلـرباء               . ٢٠٠٤لالتفيا يف عام    
 .ا ووجهت التعازي للخرباء الالتفينيمؤخر
وورد وصــف لقاعــدة بيانــات أمســاء األمــاكن الســويدية الرمسيــة يف ورقــة العمــل رقــم    - ٧٨
وعنــدما تنجــز قاعــدة البيانــات، ســيكون باالســتطاعة الوصــول إليهــا عــن طريــق شــبكة    . ٢٨

. اإلنترنت، مع صيغة مصاحبة من املبادئ التوجيهية السـويدية املتعلقـة بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة                
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يادين املقتـرح إدراجهـا يف قاعـدة البيانـات هـذه، أبـدت الـدورة تعليقـا بشـأن                    ولدى مناقشة امل  
 .حسنات ومساوئ إضافة معلومات تتعلق بأصول الكلمات وتارخيها

 معلومـات   ٣٧ووفرت شعبة البلدان الناطقة باهلولنديـة واألملانيـة يف ورقـة العمـل رقـم                 - ٧٩
. GN.1000اديــة، ونســخته املختصـــرة   ، جلمهوريـــة أملانيــا االحت GN.250عــن املعجــم الرقمــي    

 عن نشر الطبعة الثالثـة مـن قـاموس املنـاطق اجلغرافيـة      ٣٨وعرض املمثل أيضا ورقة العمل رقم       
 بشأن مشروع إعداد خريطـة مـن أربعـة صـحائف تـبني األمسـاء         ٣٩ألملانيا، وورقة العمل رقم     

 .اجلغرافية للمنطقة الساحلية األملانية
ــع ورقــ  - ٨٠ ــاالقتران م ــم  وب ــة    ٤٠ة العمــل رق ــة باهلولندي ــدان الناطق ــل شــعبة البل ــدم ممث ، ق

واألملانية عرضا تفصيليا عن مشروع شبكة نظم املعلومات اجلغرافية املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة     
ويرتئي هذا املشروع إنشاء شبكة لألمساء اجلغرافيـة موزعـة يف مجيـع أحنـاء أوروبـا،                 . األوروبية

 بتوفري إمكانيـة الوصـول إىل بيانـات األمسـاء احملليـة اخلاصـة بـه بلغتـه                   يقوم فيها كل بلد أورويب    
ــة  ــة الوطني ــزم       . الرمسي ــة يل ــات دراســة استقصــائية أولي ــل اخلطــوط العريضــة حملتوي وخلــص املمث
 .االضطالع هبا

 أن أعضاء الشعبة قـد وفـروا        ٦٤وأفادت الشعبة الرومانية اهليلينية يف ورقة العمل رقم          - ٨١
 لغــات ٩ أجــل تصــنيف مســرد متعــدد اللغــات ملصــطلحات املعــامل اجلغرافيــة بـــ  معلومــات مــن

 .تستعملها الشعبة، مع شرح لكل مصطلح باالنكليزية
وأوردت شعبة بلدان الشمال وصفا للسـجل املركـزي الرمسـي ألمسـاء األمـاكن التـابع                  - ٨٢

علقـة بإنشـاء قاعـدة      وخلـص اخلـبري املعلومـات األساسـية املت        . ٦٩للنرويح يف ورقـة العمـل رقـم         
البيانات وضّمن تلخيصه بعض املواصفات التقنية، مبا يف ذلك اهتمام خاص باألمسـاء اجلغرافيـة      

وميكن استخدام قاعدة البيانات املنشـأة حديثـة هـذه يف عـدد مـن التطبيقـات                 . بلغات األقليات 
رافيـة النروجييـة   وجيري حاليا احلصول على األمساء من الرسـوم اهليدروغ . وعلى شبكة اإلنترنت  

 .إلدراجها يف قاعدة البيانات
) باســتثناء الصــني( الــيت عرضــتها شــعبة شــرق آســيا ٨٢وتضــمنت ورقــة العمــل رقــم  - ٨٣

عرضا قدمه معهد اليابان للمساحة اجلغرافية آلخر التطورات يف جمال التخزين الرقمي وعـرض              
وجــودة هبــا يف قاعــدة البيانــات    وميكــن الوصــول إىل املعلومــات امل  . بياناتــه املتصــلة باألمســاء  

اجلغرافية الـيت أجنـزت حـديثا عـن طريـق نظـام اسـتعراض اخلـرائط الطوبوغرافيـة ونظـام اليابـان                  
، وكالمها يوفر تسـهيالت للبحـث عـن األمسـاء اجلغرافيـة علـى شـبكة                 “ويب”الرقمي بشبكة   

 .افيةوميكن أيضا تنـزيل البيانات بشكل عام يف أي نظام معلومات جغر. “إنترنت”
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ــم   - ٨٤ ــة العمــل رق ــوب   ٨٤ويف ورق ــا  -، أوردت شــعبة شــرق وســط وجن  شــرق أوروب
ــى شــبكة     ــا،   “ ويــب”تفاصــيل عــن مضــموين مــوقعني عل ــة يف هنغاري ــع اجلغرافي ألمســاء املواق

أحــدمها يــوفر وصــوال حمــدودا، باللغــة اهلنغاريــة، ملعجــم قاعــدة بيانــات هنغاريــا، ويــوفر اآلخــر 
 . احملليات يف هنغاريامعلومات عن أمساء وبيانات

ــة   - ٨٥ ــم   -وأوردت الشــعبة الروماني ــة العمــل رق ــة يف ورق ــات  ٩٥ اهليليني ، تفاصــيل حمتوي
وقد أعطى عـرض عـام      . معجم خمتصر جديد يقوم معهد إسبانيا اجلغرايف الوطين بإعداده حاليا         

اجلــة ملختلــف ميــادين قاعــدة البيانــات، وأوضــحت علــى وجــه التحديــد السياســات املتعلقــة مبع
وجــرى تبيــان بعــض النقــاط املتصــلة مبركــز كــل مــن لغــات إســبانيا املختلفــة، . بيانــات األمســاء

 .وهيكلها اإلداري، وإبطال املصطلحات العامة من قاعدة البيانات
 عـن إنشـاء قاعـدة بيانـات         ١٠٣وعرضت شعبة اجلنـوب األفريقـي ورقـة العمـل رقـم              - ٨٦

يا وذلك لصاحل جملس األمساء اجلغرافيـة التـابع جلنـوب           جديدة لألمساء اجلغرافية يف جنوب أفريق     
وّصور عـرض بصـري اإلجـراءات الـيت جيـري اتباعهـا، ومسـتويات التشـاور، والتقـدم                   . أفريقيا

 .وقاعدة البيانات هذه متاحة على شبكة إنترنت. احملرز حىت اآلن
وصـفا هليكـل   ، اليت عرضتها شـعبة أمريكـا الالتينيـة،     ١١٩وتضمنت ورقة العمل رقم      - ٨٧

وذكرت الورقـة أنـه جيـري حاليـا مجـع وتوحيـد          . السجل الوطين لألمساء اجلغرافية يف املكسيك     
األمساء اجلغرافيـة الوطنيـة متهيـدا إلدخاهلـا يف السـجل، وأبـرزت اجملـاالت الرئيسـية للمعلومـات            

 .اليت سيجري إدخاهلا
املضـطلع هبـا يف الواليـات       كنـدا األنشـطة     /وخلصت شعبة الواليات املتحـدة األمريكيـة       - ٨٨

املتحــدة فيمــا يتعلــق مبعلومــات األمســاء الرقميــة، وعلــى وجــه التحديــد قاعــدة بيانــات األمســاء   
اجلغرافيــة احملليــة يف الواليــات املتحــدة، الــيت ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل نظــام معلومــات   

.  مـن األمسـاء اجلغرافيـة   األمساء اجلغرافية، ومشروع اخلريطة الوطنية، اليت تتكون إحدى طبقاهتا     
لألمســاء اجلغرافيــة الوطنيــة ) أو بــدال مــن ذلــك مســتودع(وأكــدت أمهيــة تــوفري مصــدر وحيــد 

 .الرمسية
وقـد وفـرت معلومـات    .  مـن كوبـا، ولكنـها مل تعـرض         ٧١ووزعت ورقة العمل رقـم       - ٨٩

 .عن اإلجنازات املتصلة بإعداد بيانات رقمية عن أمساء املواقع اجلغرافية
انتــهى مــنظم االجتماعــات إىل أن الطلــب علــى املعــاجم والبيانــات الرقميــة لألمســاء    و - ٩٠

سيواصل التزايد وأن هذا الفريق العامل ينبغي أن يكون متأهبا لتـوفري القيـادة يف وضـع املعـايري                    
 . لبيانات أمساء املواقع اجلغرافية ولتقدمي املساعدة واملشورة التقنيتني
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ق العامــل املعــين باملصــطلحات املتعلقــة بدراســة أمســاء    اجتمــاع الفريــ  -ثالث عشر 
 املواقع اجلغرافية وأصوهلا

ــذ إنشــائه     - ٩١ ــوه مــنظم االجتماعــات بتجــدد نشــاط فريــق اخلــرباء من ــال إن نــص  . ون وق
املتعـدد اللغـات، الـذي جـرت املوافقـة          “ مسرد املصطلحات املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية     ”

 قـد أعـد وحـرر متهيـدا لطبعـه بلغـات األمـم املتحـدة السـت يف عـام                      عليه يف الدورة العشـرين،    
 .والنص متاح حاليا بعدد من اللغات األخرى. ٢٠٠٢
 الذي دعا إىل اسـتعراض واسـتكمال        ٨/٣وحتدث منظم االجتماعات عن قرار املؤمتر        - ٩٢

املسرد حسبما تقتضي الضـرورة، وذكـر أن مثـة عـدة مصـطلحات جديـدة اقترحـت إضـافتها،                    
وجيــري النظــر حاليــا يف إعــادة تعريــف  . “عــابر للحــدودالغــرايف اجلملوقــع ااســم ”يف ذلــك  امبــ

، الــذي ســبقت “اســم إثــين”كمــا أن مصــطلح “ اســم حملــي”و “ اســم أجــنيب”مصــطلحي 
وذكر أيضا أنه يف مؤمتر اجمللس الدويل لعلوم دراسة أصول األعـالم            . مناقشته، سيعاد النظر فيه   

 .“anoikonym”و “ oikonym”قترح مصطلحان جديدان مها  ا٢٠٠٢املعقود يف عام 
ــة      - ٩٣ وأوضــح مــنظم االجتماعــات أن الفريــق العامــل ســينظر أيضــا يف التعريفــات احملتمل

وقـد طلـب   . “م أجنيب حمرفــاس”، و  “جغرايفم  ـاس”، و   “ة املعىن ـــأحادي”ملصطلحـــــــات  
اســم ”، و “اســم موحــد”، و “م قياســياســ”أيضــا النظــر فيمـــــــا إذا كانــــــت املصــطلحات 

 .هي يف الواقع مترادفات“ اسم رمسي”، و “ مرخص بهماس” ، و“دـمعتم
 

 اجتماع الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية -رابع عشر 
ــق       - ٩٤ ــنص علــى أهــداف الفري ــيت ت ــنظم االجتماعــات إىل عــدد مــن القــرارات ال أشــار م

. ل البلدان اليت تستعمل احلـروف غـري الالتينيـة أساسـي إلحـراز التقـدم               وذكر أن مدخ  . العامل
وهــذه البلــدان تقــدم نظــم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة إىل فريــق اخلــرباء  ويقــوم الفريــق العامــل  

. بالتشاور يف شأهنا مع النظر يف عوامل من قبيل السالمة العلميـة ومـدى إمكـان إبطـال النظـام                   
نظام على مؤمتر األمم املتحـدة لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وبعـد إصـدار           وبعد التشاور، يعرض ال   

وبعد ذلك يقـوم الفريـق برصـد مسـتوى      . قرار، يصبح النظام هو النظام القياسي لألمم املتحدة       
 .تنفيذ النظام يف اجملتمعات املاحنة واملتلقية على حد سواء

اجل عــددا مــن املعلومــات  الــيت تعــ٤٨وعــرض مــنظم االجتماعــات ورقــة العمــل رقــم   - ٩٥
. ٢٠٠٢املستكملة للتقرير بشأن مركز نظم الكتابة بـاحلروف الالتينيـة يف األمـم املتحـدة منـذ                  

: والتقريــر الكامــل متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع الفريــق العامــل علــى شــبكة ويــب  
/wgrs/ee.eki.www://http. 
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د أعلـــن اخلـــبريان مـــن مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة ومجهوريـــة كوريـــا  وقـــ - ٩٦
. استعدادمها لصياغة نظام مشترك متفق عليه للكتابة باحلروف الالتينية يف حالـة اللغـة الكوريـة               

 .وأعرب منظم االجتماعات عن التشجيع وقال إنه يتطلع إىل تلقي مزيد من التقارير
، الــيت أعــدهتا الشــعبة العربيــة، تفاصــيل مقترحــات      ٧٣م وأوردت ورقــة العمــل رقــ   - ٩٧

بتعديالت وإضافات لنظام األمم املتحدة للكتابة باحلروف الالتينيـة الـذي ووفـق عليـه بالنسـبة                 
. وستدرج هذه التعديالت يف اقتراح يطرح علـى جامعـة الـدول العربيـة ملوافقتـها               . للغة العربية 

مييـزات يف األشـكال املكتوبـة بـاحلروف الالتينيـة           وجرى توضـيح أمهيـة االحتفـاظ مبختلـف الت         
ومــن املــأمول فيــه أن تزيــد املالحظــات الــيت هتــدف إىل التوضــيح مــن ســهولة النظــام بالنســبة     

 علـى أسـاس   ٢٠٠ ٠٠٠: ١وقد أنتجت لبنان معجم وخريطة مبقياس رسم قدره  . للمستعمل
 .النظام املقترح للكتابة باحلروف الالتينية

 ٥٤ يف ورقة العمل رقـم    ) باستثناء الدول العربية  ( غرب آسيا    -ة جنوب   وأبلغت شعب  - ٩٨
. عــن اإلجــراء املتبــع لنقــل األمســاء اجلغرافيــة جلمهوريــة إيــران اإلســالمية مــن شــكل إىل آخــر    

وأبلغت الدورة بإنشاء فريق عامل جديد معين بنقل األمسـاء مـن شـكل إىل آخـر ويتبـع اللجنـة                     
وسـتعرض أعمـال هـذا الفريـق بشـأن نقـل منطـوق األمسـاء                . غرافيـة اإليرانية لتوحيد األمسـاء اجل    

اجلغرافية وفقـا حلـروف اهلجـاء الفارسـية إىل احلـروف األجنبيـة، علـى فريـق اخلـرباء يف الوقـت                       
 .وفريق اخلرباء يتطلع إىل تلقي هذه الكتيبات. املناسب

ام األمــم  بشــأن اســتعمال نظــ٢٣وعرضــت شــعبة اململكــة املتحــدة ورقــة العمــل رقــم  - ٩٩
املتحدة املعتمد القائم للكتابة باحلروف الالتينية بالنسـبة للغـة العربيـة  وعلقـت علـى التغـيريات                   

ــة، والــيت اعتــرب أحــدها مهمــا بدرجــة كــبرية      ــدول العربي . املقترحــة الــيت ســتقدم إىل جامعــة ال
تعتمـده مجيـع    وذكر أنه بالرغم من النظـام مل        . وناقشت الورقة استقرار النظام الراهن ومناسبته     

 .البلدان الناطقة بالعربية، فهو مستخدم على نطاق واسع من جانب اجملموعة املتلقية
وقـال إنـه   . وعرض منظم االجتماعات اخلطوط العريضة للمهام القادمة للفريق العامـل       - ١٠٠

وسـيجري  . من احملتمل أن تكـون تعـديالت النظـام بالنسـبة للغـة العربيـة وللغـة اخلمـري وشـيكة                    
ضطالع مبزيد من األعمال للتحقـق مـن النظـام املسـتخدم بالنسـبة للغـة األمهريـة يف إثيوبيـا؛          اال

وسيقوم الفريق العامل أيضا بالنظر يف نظم املـاحنني         . ومن املتوقع أيضا إجراء اتصاالت بأرمينيا     
يـة  وما زال من املالحظ اسـتعمال الـنظم الوطن        . بالنسبة للغات اجلورجية والكورية واألوكرانية    

 واللغة املالديفية  ويؤمـل أن تقـدم هـذه األنظمـة             “الدزونغماه”بالنسبة للغة البيالروسية، ولغة     
وقال منظم االجتماعات إنه يأمل يف توضيح النظم املتعلقة باللغـة السـنهالية             . إىل الفريق العامل  
 .واللغة التاميلية
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 اجتماع الفريق املعين بأمساء البلدان -خامس عشر 
ر مــنظم االجتماعــات أن اهلــدف الرئيســي للفريــق العامــل هــو تعهــد واســتكمال    ذكــ- ١٠١

الوثيقة املتعلقة بأمساء البلدان، اليت كانت آخر مرة قُدمت فيها هي يف املؤمتر الثـامن املعقـود يف                
 ).E/CONF.94/CRP.11(برلني 
 شــرق - املقدمــة مــن شــعبة شــرق وســط وجنــوب ١٦ وتضــمنت ورقــة العمــل رقــم - ١٠٢
ــدي يف عــام   أور ــا وصــفا للمنشــور البولن ــر معلومــات عــن األمســاء باللغــة    ٢٠٠٣وب  الــذي وفّ

وشدد منظم االجتماعات على أن املنشـور       . البولندية للبلدان املستقلة واألقاليم التابعة يف العامل      
 .هو ألغراض العلم فقط

نديـة واألملانيـة     املقدمة من شعبة البلـدان الناطقـة باهلول        ٤١ وتضمنت ورقة العمل رقم      - ١٠٣
وصفا للطبعة الثامنة مـن قائمـة أمسـاء البلـدان باللغـة األملانيـة، الـيت احتـوت علـى أمسـاء البلـدان                        

فربايـر  /واألقاليم الـيت تسـتعملها وزارات خارجيـة أملانيـا وسويسـرا والنمسـا اعتبـارا مـن شـباط                   
تعمال نفـس أمسـاء   وذكر اخلبري أنـه مـا زالـت هنـاك فـروق بـني البلـدان الثالثـة يف اسـ                 . ٢٠٠٤
 .البلدان
 املقدمـة مـن شـعبة البلـدان الناطقـة بالفرنسـية بشـكل               ٦٢ وعرضت ورقة العمل رقـم       - ١٠٤

عــام خمتلــف املنظمــات يف فرنســا املشــتغلة بتجهيــز أمســاء البلــدان، واملنشــورين اللــذين صــدرا     
بلـدان والعواصـم يف     مؤخرا عن اجمللس الوطين لدراسة األمساء اجلغرافية واللذين يعاجلان أمساء ال          

 .“ثانويةالكيانات ال”العامل و 
 وذكر ممثل لقسم املصطلحات واملراجع التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة أن األمسـاء              - ١٠٥

وذكـر أن   . املعروضة يف نشرة مصـطلحات األمـم املتحـدة قـد وفرهتـا الـدول األعضـاء مباشـرة                  
املتحدة علـى شـبكة ويـب وأن التنقـيح الثـاين            نشرة املصطلحات متاحة حاليا على موقع األمم        

وذكر مـنظم االجتماعـات أن الوثيقـة املتعلقـة بأمسـاء البلـدان الـيت أعـدها                  . للنشرة سيتاح قريبا  
الفريق العامل حتتوي على معلومات إضافية باملقارنة بنشرة مصـطلحات األمـم املتحـدة وذلـك                

 األمســاء الــيت تســتعملها خمتلــف اهليئــات البلــدان فضــال عــن) لغــات(فيمــا يتعلــق باألمســاء بلغــة 
 .الوطنية
، الــيت عرضــها مــنظم االجتماعــات وصــفا لــوثيقتني ٦٦ وتضــمنت ورقــة العمــل رقــم - ١٠٦

الـدول املسـتقلة يف   : تتعهدمها وزارة خارجية الواليات املتحدة على موقعهـا علـى شـبكة ويـب     
وذكـر مـنظم االجتماعـات أن الرمـوز     . العامل، واألقاليم التابعـة واملنـاطق ذات السـيادة اخلاصـة        
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، )FIPSاملسـتويات القياسـية االحتاديـة لتجهيـز املعلومـات           ( القياسية حلكومة الواليات املتحدة     
 .، قد استعملت يف كال الوثيقتنيISOوليس رموز املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

ــم   - ١٠٧ ــة العمــل رق ــة   ٩٨ وتضــمنت ورق ــة، وصــفا  ، الــيت عرضــتها الشــعبة الروماني اهليليني
لقائمة أمساء بلدان وعواصم العامل بالصيغة اليت تسـتخدمها وزارة خارجيـة إسـبانيا واألكادمييـة                

 .اإلسبانية امللكية
 وحــث مــنظم االجتماعــات أعضــاء فريــق اخلــرباء علــى االطــالع علــى أمســاء بلــداهنم   - ١٠٨

ــام     ــرلني يف ع ـــة يف ب ــة املقدم ـــة يف الوثيق ــق ٢٠٠٢اخلاصـ ــات املدرجــة    والتحق ــن أن املعلوم م
 .دقيقة

 
  اجتماع الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل-سادس عشر 

وقد أكـد  .  عن أنشطة الفريق العامل   ٦١ أبلغ منظم االجتماعات يف ورقة العمل رقم         - ١٠٩
والحـظ أن  . أمهية املوقع املنشـأ علـى شـبكة ويـب ونشـرة فريـق اخلـرباء فيمـا يتعلـق باالتصـال                    

ة فريـق اخلـرباء كانـت ناجحـة بصـورة خاصـة وأهنـا متاحـة حاليـا بلغـات األمـم املتحـدة             عجالـ 
وذكر أن هنـاك متـويال متاحـا مـن األمـم املتحـدة لـدعم                . الست، فضال عن اليونانية واإليطالية    

ومـــن املقتـــرح إعـــداد وريقـــة . ٢٠٠٤/٢٠٠٥الـــدورات التدريبيـــة ونشـــر دلـــيلني يف الفتـــرة 
 نظــم املعلومــات اجلغرافيــة ورســم اخلــرائط بغيــة زيــادة الــوعي  تســتهدف بصــفة خاصــة دوائــر

 .باألمساء اجلغرافية وبأنشطة فريق اخلرباء
، الــيت عرضــتها الشــعبة الرومانيــة اهليلينيــة، قائمـــة      ٩٤ ووفــرت ورقــة العمــل رقــم     - ١١٠

وشــجع مــنظم  . باملنظمــات اجلغرافيــة يف إســبانيا الــيت ترســل إليهــا عجــاالت فريــق اخلــرباء        
ماعات اخلرباء على االتصال باملنظمات اإلقليمية والوطنية، من قبيل اجلمعيـات اجلغرافيـة             االجت

 .ومجعيات أمساء األماكن، لزيادة الوعي باملسائل املتعلقة باألمساء اجلغرافية
 معلومـات عـن اسـتعمال    ١٠٢ ووفرت شعبة اجلنوب األفريقـي يف ورقـة العمـل رقـم              - ١١١

ويف . ائط اإلعـالم وعـن النـهج الـيت تتبعهـا لتصـحيح تلـك احلالـة           األمساء غري الصحيحة يف وسـ     
سـياق أوسـع، مـن املقتـرح أنــه حيثمـا يصـبح اخلـرباء علــى علـم بأخطـاء يف أمسـاء األمــاكن يف           
وســائط اإلعــالم أو يف االســتعمال مــن جانــب املؤسســات اخلاصــة القيــام كلمــا أمكــن ذلــك    

 . بإبالغ التصحيحات
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  العامل املعين بالتقييم والتنفيذ اجتماع الفريق-سابع عشر 
 ورقــة خاصــة عرضــها يف الــدورة اجلامعــة بيتــر رابــر  ١٢١ كانــت ورقــة العمــل رقــم  - ١١٢

وقد تناولت هذه الورقة التحديات اليت تواجه يف توحيد األمسـاء           . الرئيس السابق لفريق اخلرباء   
ات املتخـذة يف عـدد مـن    وهي متثل موجزا شامال للخطو . اجلغرافية يف أفريقيا جنوب الصحراء    

ــة،        ــد األمســاء اجلغرافي ــم املتحــدة بشــأن توحي ــؤمترات األم ــرارات م ــذ ق ــة لتنفي ــدان األفريقي البل
وتبــع ذلــك . وقــدمت اقتراحــات بالنســبة للكيفيــة الــيت ميكــن أن يتحقــق هبــا مزيــد مــن التقــدم  

الصـحراء  مناقشة عامـة بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن أن حيـدث هبـا تقـدم يف دول أفريقيـا جنـوب                   
وقـد اختـذت    . بالنسبة لتوحيد األمساء اجلغرافية، مع تعليقات من عدد من الشعب ومن األمانـة            

مجيع الشعب األفريقية التابعة لفريق اخلـرباء ترتيبـات لالجتمـاع خـالل الـدورة للنظـر يف تلـك                    
 .املسائل
ن لفريــق  والحــظ مــنظم االجتماعــات إعــادة إنشــاء الفريــق العامــل يف الــدورة العشــري- ١١٣

 .٢٠٠٣اخلرباء وأفاد أنه اجتمع يف سول يف عام 
، الـيت تـوفر معلومـات عـن         ١٠٠ وعرضت شعبة اجلنوب األفريقي ورقـة العمـل رقـم            - ١١٤

إنشاء جلان لألمساء اجلغرافية على صعيد املقاطعات، يف مجيع املقاطعـات التسـع التابعـة جلنـوب      
 عــن بنــاء القــدرات املتعلقــة باألمســاء ١٠١وعرضــت الشــعبة أيضــا ورقــة العمــل رقــم . أفريقيــا

اجلغرافية على صعيد املقاطعات، واليت ركزت على نظام قواعد بيانات األمساء اجلغرافية الـذي               
ــا وتيســري تقــدمي الطلبــات عــن طريــق احلاســوب مــن جانــب       أنشــئ مــؤخرا يف جنــوب أفريقي

د طبعــة جديــدة مــن وجيــري النظــر حاليــا يف إعــدا. املؤسســات العامــة وغريهــا مــن املؤسســات
وأشــري إىل أن  . املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة جلنــوب أفريقيــا        

ــرارات املتعلقــة باألمســاء تتخــذ علــى الصــعيد الــوطين بعــد تقــدمي توصــيات علــى صــعيد            الق
 .املقاطعات والصعيد احمللي

اول تقيـيم املـؤمتر الثـامن املعقـود      الـيت تتنـ  ٩١ وقامت الرئيسة بعرض ورقة العمل رقم    - ١١٥
 مشــتركا ممــن ٢٧ووفــرت ورقــة العمــل وجهــات نظــر وآراء مــن   . ٢٠٠٢يف بــرلني يف عــام 

وكانت املواضيع الرئيسية اليت جرت تغطيتـها هـي قيمـة           . أرسلوا ردودا على أحد االستبيانات    
ــا األهــدا       ــرى املشــتركون أهن ــاذا ي ــه للتحســني، وم ــذي ميكــن عمل ــا ال ــؤمتر، وم ف الرئيســية امل

ورئـي  . للمؤمترات، وما هي اإلجراءات اليت جيب أن يضطلع هبا فريق اخلرباء قبل املـؤمتر التـايل              
أن التعليقات مفيدة فيما يتعلق بالتخطيط وأنه ينبغـي االضـطالع بدراسـة استقصـائية مماثلـة يف                  

 .٢٠٠٧عام 
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 إلمكانية عقد املـؤمترات يف       وبالنسبة ملسألة مكان انعقاد املؤمترات، أعرب عن التأييد        - ١١٦
 .مرافق األمم املتحدة خارج أمريكا الشمالية وأوروبا

اللغويــة التابعــة لفريــق اخلــرباء وهيكلــها، / ويف مناقشــة بشــأن إنشــاء الشــعب اجلغرافيــة - ١١٧
أوضحت األمانة أن الشعب ُتنشأ وفقا للحاجة، وأن البلدان هلـا حريـة املشـاركة يف أكثـر مـن                    

 .لى النحو املبني يف النظام الداخليشعبة واحدة ع
 عـن اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين           ٧٩ وعرض منظم االجتماعات ورقة العمل رقـم         - ١١٨

، الـــذي ٢٠٠٣ديســـمرب / كـــانون األول٤ إىل ٢بـــالتقييم والتنفيـــذ يف ســـول يف الفتـــرة مـــن  
ــة علــى حــد ســواء     ــه األهــداف العامــة والتنفيذي ــذ  وتتعلــق األهــداف العا . نوقشــت في مــة بتنفي

أمـا األهـداف التنفيذيـة فتتعلـق مبسـائل          . القرارات واإلجراءات املقترحة لزيادة فعالية املـؤمترات      
من قبيل املشـاركة يف املـؤمترات والـدورات ووثائقهـا ومكاهنـا، وتوقيتـها، وطوهلـا، وتنظيمهـا،          

التمويـل للبلـدان   وهيكل فريق اخلرباء، وسري أعماله، وشعبه، وأفرقتـه العاملـة، وتـوفري الـدعم و              
 .ووزعت املسؤوليات عن املهام املختلفة. النامية، واالتصاالت

 وجرى التشديد علـى أن نشـرة معلومـات فريـق اخلـرباء هـي وسـيلة فعالـة لالتصـال،                      - ١١٩
وتعترب النشـرة أيضـا سـبيال       . وجرى تشجيع الشعب واخلرباء على املسامهة يف املسائل الوشيكة        

 .لفريق والترويج هلاجيدا للتعريف بأعمال ا
، اليت عرضتها الرئيسة، تشكل قائمـة شـاملة مبعلومـات           ٥٨ وكانت ورقة العمل رقم      - ١٢٠

. ٢٠٠٤مـارس   /االتصال املتعلقة هبيئات األمساء الوطنية وغريها من الوكاالت اعتبارا مـن آذار           
رباء وملا كان ذلك يتضمن معلومـات اتصـال ذات أمهيـة حيويـة، فقـد طلـب مـن الشـعب واخلـ          

 .استكمال القائمة وفقا ألحدث املعلومات
، الـيت كانـت عبـارة عـن قائمـة أوليـة             ٤٣ وعرضت الرئيسـة أيضـا ورقـة العمـل رقـم             - ١٢١

وعرضــت خريطــة للعــامل تظهــر أي البلــدان يوجــد هبــا هيئــات وطنيــة . هبيئــات األمســاء الوطنيــة
ية وال سـيما لكـي يتسـىن        وشجعت الشعب واخلرباء أيضا على تـوفري معلومـات إضـاف          . لألمساء

 .“ة احلالغري معلوم”استكمال املعلومات املتعلقة بالبلدان املبينة على اخلريطة بوصفها 
ــرباء   - ١٢٢ ــة لفريـــق اخلـ  واقتـــرح أن تتضـــمن الـــدعوة إىل االجتماعـــات واملـــؤمترات القادمـ

ي يزيـد   وجداول أعماهلا صفحة أو صفحتني من املعلومات املتعلقـة بأهـداف فريـق اخلـرباء لكـ                
وتوقع منظم االجتماعـات    . اهتمام البعثات الدائمة والوكاالت املعنية بتقدمي الوثائق إىل اخلرباء        

 .عرض تقرير أكثر مشوال على الدورة القادمة لفريق اخلرباء
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  اجتماع الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية-ثامن عشر 
وقـد اجتمـع    . ، تقريـر الفريـق العامـل      ٣٤ عرض منظم االجتماعات ورقة العمل رقـم         - ١٢٣

ــول  ــراغ يف أيل ــالنظر يف   ٢٠٠٣ســبتمرب /الفريــق يف ب ــام ب ، وبوصــفه فريــق حــديث اإلنشــاء، ق
توضـيح تعـاريف املصـطلحات ذات الصـلة،         : وحددت هذه األهداف كالتايل   . أهداف الفريق 

قــرارات األمــم علــى النحــو املــذكور يف  (تــوفري التوجيــه بشــأن إنتــاج قــوائم األمســاء األجنبيــة   
إعداد املشورة بشأن استخدام األمساء األجنبية، واختبار فعالية قرارات األمـم املتحـدة             ) املتحدة

ومــن املخطــط لــه أيضــا إصــدار كتــاب عــن األمســاء األجنبيــة  . القائمــة بشــأن األمســاء األجنبيــة
ــام        ــة ع ــرب هناي ــل ق ــق العام ــع مســامهات أعضــاء الفري ــل أن جتم ــنظم  . ٢٠٠٤ويؤم ــدم م وق

االجتماعات أيضا بيتـر جـوردان مـنظم االجتماعـات املشـارك اجلديـد للفريـق، هـو مـن شـعبة                      
وعرضـت صـفحات مـن موقـع الفريـق العامـل علـى شـبكة         . البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية   

 عرضــت يف اجتمــاع الفريــق  ويشــمل املوقــع الورقــات الــيت؛wge/si.sazu-zrc.www“ ويــب”
 .العامل يف براغ

 وقام خبري من شعبة اململكة املتحـدة بتلخـيص مضـمون ثـالث ورقـات مـن اجتمـاع                    - ١٢٤
االســم ”بـراغ مبــا يف ذلــك التــداخل يف ســرد مصــطلحات األمـم املتحــدة الــراهن بــني تعريفــي   

تمـاع أجريـت    ومنذ عقد ذلـك االج    . “exonym”“ االسم األجنيب ”و  “ endonym”“ احمللي
وأشار اخلبري التابع لشعبة شرق البحـر األبـيض املتوسـط           . تنقيحات أخرى للتعريفني املقترحني   

إىل أنـــه حـــىت يـــتم التوصـــل إىل اتفـــاق يف الفريـــق العامـــل املعـــين  ) باســـتثناء البلـــدان العربيـــة(
 املواقــع بالتســميات األجنبيــة ومــع الفريــق العامــل املعــين باملصــطلحات املتعلقــة بدراســة أمســاء   

 .اجلغرافية وأصوهلا، سيبقى التعريفان الواردان يف سرد املصطلحات حاليا صحيحني
ــايري          - ١٢٥ ــة بتلخــيص بيانــه ملع ــة واألملاني ــدان الناطقــة باهلولندي ــعبة البل ــن ش ــبري م ــام خ  وق

اســتعمال األمســاء األجنبيــة الــذي عرضــه يف بــراغ، وأبــرز مــا ينطــوي عليــه اســتعمال األمســاء    
وقــد أشــري إىل أن مهــام الفريــق العامــل تشــمل حتديــد فئــات  .  عــن حساســية سياســيةاألجنبيــة

وســتجرى مزيــد مــن املناقشــات للسياســة املتعلقــة بعــرض األمســاء األجنبيــة    . األمســاء األجنبيــة
 .واألمساء احمللية يف منتجات ونصوص رسم اخلرائط

 اهليلينيــة، قائمــة -يــة ، املقدمــة مــن الشــعبة الرومان ١١٨ ووفــرت ورقــة العمــل رقــم   - ١٢٦
وأشــري إىل أن بعــض األمســاء األجنبيــة . باألمســاء األجنبيــة اإليطاليــة الرئيســية للمعــامل يف أوروبــا

 وأشـار مـنظم االجتماعـات       -اإليطالية قد بطل استعماهلا مبرور الزمن، ولكن غريهـا قـد بقـي              
 .فريق العاملإىل أن القائمة تشكل مثاال لألعمال اليت اقترحها اهلدف الثاين لل
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 وأبلغ خبري من شعبة شرق وسط وجنوب شرق أوروبـا عـن األمسـاء األجنبيـة باللغـة                   - ١٢٧
وذكـر أن مثـة أمسـاء أجنبيـة كـثرية باللغـة اهلنغاريـة               . ٨٣اهلنغارية الـواردة يف ورقـة العمـل رقـم           

نغاريون هـي   بسبب وجود هنغاريني عرقيني يف البلدان اجملاورة، وهذه األمساء اليت يستعملها اهل           
ومبوجـب التعـريفني الـراهنني ميكـن اعتبارهـا أيضـا        . صيغ غري رمسية من األمساء يف هذه البلدان       

ومن شأن التعريفني اجلديدين املقترحني، إضافة إىل ذلك، أن يكفال إزالـة مشـكلة              . أمساء حملية 
اكن اخلاصـة   التداخل والتشريعات اليت سنت مؤخرا يف هذه البلدان بشأن استعمال أمسـاء األمـ             

ومن املسائل اهلامة يف وصف اسم مـا بأنـه          . باألقليات قد تؤدي إىل إزالة مركز االسم األجنيب       
. اســم أجــنيب أو اســم حملــي هــي مــا إذا كانــت الدولــة قــد قامــت بــدور يف حتديــد هــذا املركــز

 وسيسمح التعريفان اجلديدان املعتزمـان للدولـة باالضـطالع بـدور، ولكنـهما ال يتوقفـان علـى                 
 .ذلك
، اليت توفر وصفا ملعاملة األمساء األجنبيـة يف كوبـا،           ٧٢ وقد وزعت ورقة العمل رقم       - ١٢٨

 .ولكنها مل تعرض
  اجتماع الفريق العامل املعين بالنطق-تاسع عشر 

 أشــار مــنظم االجتماعــات إىل أن الفريــق العامــل قــد أنشــئ يف مــؤمتر األمــم املتحــدة    - ١٢٩
، وشـدد علـى أن      ٨/١١مسـاء اجلغرافيـة املعقـود يف بـرلني، وفقـا للقـرار              الثامن املعين بتوحيد األ   

 .النطق هو مسألة معقدة، على كل من الصعيدين الدويل والوطين
ــم    - ١٣٠ ــة العمــل رق ــيض املتوســط     ١ وعاجلــت ورق ــة مــن شــعبة شــرق البحــر األب ، املقدم

مساء اجلغرافيـة مـن جانـب فريـق     ، ضرورة قبول أدلة النطق املتعلقة باأل )باستثناء البلدان العربية  (
وأشار اخلـبري إىل أن كتابـة األمسـاء حبـروف هجائيـة          . اخلرباء والتصديق عليها من جانب املؤمتر     

إلحدى اللغات وفقا لنطقهـا بـاحلروف اهلجائيـة للغـة أخـرى ال يـؤدي بصـورة عامـة إىل حـل                       
 ١نطــق، بــدءا باملرحلــة واقتــرح أن تعــد البلــدان أدلــة وطنيــة لل. مشــكلة نطــق األمســاء األجنبيــة

توفر أدلة لنطق األمسـاء اجلغرافيـة       : وأضافت املناقشة اليت تلت ذلك ناحية أخرى      ). لالنكليزية(
 .يف شكل مسموع

باســتثناء (، مــن شــعبة شــرق البحــر األبــيض املتوســط ٢ وعرضــت ورقــة العمــل رقــم  - ١٣١
والــدليل مصــمم . يــد مشــاكله، دليــل نطــق األمســاء اجلغرافيــة العربيــة مــع حتد  )البلــدان العربيــة

لتمكني املستعملني األجانب من قراءة األمساء املبينة على اخلرائط العربية ونطـق األمسـاء العربيـة                
 .يف شكلها املكتوب على حد سواء
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ــة العمــل رقــم  - ١٣٢ ، املقدمــة مــن شــعبة الصــني، إىل مشــاكل حــروف   ٢٢ وأشــارت ورق
ــة الصــينية ونطقهــا    ــا. األمســاء اجلغرافي ــن     ٢٠٠٠م ويف ع ــي ع ــدئ يف الصــني مشــروع حبث ، ب

وهدف املشروع هو توحيد حـروف أمسـاء مجيـع األقـاليم اإلداريـة              . استعمال احلروف ونطقها  
وذكر يف املناقشة الـيت تلـت ذلـك أن اللغـة الصـينية تتضـمن                . ونطقها) باللغة الصينية الرئيسية  (

 احلـروف الالتينيـة وال سـيما    حروفا ليس هلا أصوات كالمية مما ميثل مشكلة خاصة السـتعمال        
 .  إىل حل هذه املشكلةPinyin “البنيني”وقد أدى نظام . بالنسبة ألدلة النطق

 
املبادئ التوجيهية املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا حملـرري           -عشرون 

 اخلرائط وغريهم من احملررين
لتوجيهيـة املتعلقـة بدراسـة أمسـاء املواقـع           بينت الرئيسة املعلومـات األساسـية للمبـادئ ا         - ١٣٣

اجلغرافية وأصوهلا الناجتة من مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة املعقـود               
 ودور جوزيف برو، وهو رئيس سابق لفريق اخلرباء، يف وضـعها، بـدءا      ١٩٧٧يف أثينا يف عام     

. راســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة املتعلقــة بالنمســا     باجملموعــة األوىل مــن املبــادئ التوجيهيــة لد   
وأشــارت الرئيســة أيضــا إىل الــدور اهلــام الــذي قــام بــه بيتــر رابــر الــرئيس الســابق، يف تشــجيع  

وقـد قـدم   . وتنسيق إعداد املبادئ التوجيهية وشددت علـى أمهيتـها بالنسـبة لالسـتعمال الـدويل       
كمـا أنـه    ) بعضـها يف عـدة طبعـات      (جيهيـة    بلـدا يف الوقـت احلـايل مبـادئ تو          ٣٥ما يزيد على    

وبنـاء علـى    . هناك ما ال يقل عـن سـتة بلـدان هلـا مبـادئ توجيهيـة منشـورة علـى شـبكة ويـب                       
ــة         ــة باهلولندي ــدان الناطق ــن شــعبة البل ــده هــاوزنر وهــي خــبرية م طلــب الرئيســة وافقــت إيزول

 .يمهواألملانية، على تويل مهمة تنسيق مضمون املبادئ التوجيهية وإعادة تقي
، املقدمــة مــن شــعبة بلــدان الشــمال، الطبعــة الرابعــة   ٤٩ ووفــرت ورقــة العمــل رقــم  - ١٣٤

 من املبادئ التوجيهية املتعلقة بدراسة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة لفنلنـدا، الـيت                ٢٠٠٤املنقحة لعام   
ديـة  أعطت معلومات شاملة عن مركز األمساء اجلغرافية لذلك البلـد، مبـا يف ذلـك األمسـاء الفنلن        

ومشلت الورقة توصيات جملسـي اللغـتني الفنلنديـة والسـويدية فيمـا يتعلـق               . والسويدية والسامية 
ــائق الصــادرة بلغــات خمتلفــة      ــاطق متعــددة اللغــات يف الوث ــة يف املن . باســتعمال األمســاء اجلغرافي

 .وتشمل املعلومات املستكملة مادة عن شعبة املصطلحات والشعبة اإلدارية
 اهليلينيــة، املبــادئ - املقدمــة مــن الشــعبة الرومانيــة ١١٢ة العمــل رقــم  وعرضــت ورقــ- ١٣٥

ــن احملــررين         ــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط وغريهــم م ــع اجلغرافي ــة لدراســة أمســاء املواق التوجيهي
ووفرت الوثيقة معلومات شاملة عـن موقـع لغـات األقليـات            . إليطاليا) مشروع الطبعة الثالث  (

وأعطت ورقـة العمـل أيضـا       . د وعن التشريعات اليت سنت حلمايتها     واللهجات اإلقليمية يف البل   
 .تفاصيل هيئات األمساء وتفاصيل بشأن توحيد األمساء
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 شــرق -، املقدمــة مــن شــعبة شــرق وســط وجنــوب ١٨ وأعطــت ورقــة العمــل رقــم - ١٣٦
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١أوروبا، معلومات عن التقسيمات اإلدارية لبولندا اعتبارا من 

، الــواردة مــن شــعبة بلــدان البلطيــق، ترمجــة انكليزيــة  ٤٧ وقــدمت ورقــة العمــل رقــم  - ١٣٧
. ١٩٩٦، وحل حمل قانون عـام       ٢٠٠٣لقانون أمساء األماكن يف إستونيا، الذي اعتمد يف عام          

ويتضمن القانون خصائص االسـتعمال الرمسـي ألمسـاء األمـاكن، ودور السـجل الـوطين ألمسـاء                 
مساء واحلق األساسي جمللس أمساء األماكن يف املوافقة على األمساء اجلغرافيـة            األماكن يف مجع األ   

 .الرمسية
، املقدمة من شعبة اجلنـوب األفريقـي، معلومـات عـن        ١٠٥ وأعطت ورقة العمل رقم      - ١٣٨

املنافسة املدرسية القتراح أمساء باللغات الرمسية خبالف اللغة األفريكانية أو االنكليزيـة ملختلـف              
وجتري عملية التسمية مبوجـب واليـة جملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء               . امل يف جزيرة ماريون   املع

 .اجلغرافية
 

 التوحيد يف املناطق املتعددة اللغات -حاديا وعشرين 
 أشارت الرئيسة يف مالحظاهتا االستهاللية إىل العدد الكبري مـن البلـدان الـيت تسـتخدم              - ١٣٩

وعلقـت علـى    . كتب اللغة الواحدة بأكثر من نـوع مـن احلـروف          فيها لغتني أو أكثر، وأحيانا ت     
 .خمتلف املسائل املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية يف تلك املناطق املتعددة اللغات

، وهـي عبـارة     ١٥كندا ورقة العمل رقـم      / وعرضت شعبة الواليات املتحدة األمريكية     - ١٤٠
 علــى الصــعيد الــوطين ١٨٩٨نــذ عـام  عـن تقريــر شــامل عـن األنشــطة املضــطلع هبـا يف كنــدا م   

وتشـمل األنشـطة مجـع األمسـاء       . وصعيد املقاطعات للترويج لألمساء اجلغرافية للشعوب األصلية      
املتعلقة بالشعوب األصلية وضبط هتجئتها، والندوات واملنشورات واملواقع املنشـأة علـى شـبكة              

 .ويب لتوفري املعلومات عن هذه األمساء
، املقدمـــة مــن شــعبة البلــدان الناطقــة باهلولنديـــة     ٢٤لعمــل رقــم    وتضــمنت ورقــة ا   - ١٤١

واألملانية، معلومات عن مركز لغات األقليات يف النمسا ومعاملـة األمسـاء اجلغرافيـة يف املنـاطق                 
 .الناطقة بلغات األقليات

، املقدمـة مـن شـعبة بلـدان الشـمال، معلومـات عـن               ٤٤ وتضمنت ورقـة العمـل رقـم         - ١٤٢
ويـــنظم معاملـــة هـــذه األمســـاء يف . يف النـــرويج) الفنلنديـــة (“كـــيفن”لقـــة بأقليـــة األمســـاء املتع

 .السياقات الرمسية قانون أمساء األماكن النروجيي
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 املقدمة من شعبة اجلنوب األفريقي، التقـدم احملـرز يف           ١٠٤ وتناولت ورقة العمل رقم      - ١٤٣
ألمســاء يف قاعــدة بيانــات جملــس توحيــد أمســاء اهليئــات احملليــة يف جنــوب أفريقيــا وإدراج هــذه ا

 .جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافية
 
 التقدم احملرز يف حفظ الوثائق املتعلقة مبؤمترات األمم املتحـدة املعنيـة             -ثانيا وعشرين   

ــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين       ــة ودورات فري ــد األمســاء اجلغرافي بتوحي
 باألمساء اجلغرافية

 
خلرباء بشـأن الورقـات الناجتـة مـن املـؤمترات ودورات فريـق               عرضت الرئيسة شواغل ا    - ١٤٤

، وعلـى وجــه اخلصـوص عـدم تــوفر الوثـائق التقنيـة القدميــة،      ١٩٦٧اخلـرباء املعقـودة منــذ عـام    
وقـد أفـادت أمانـة فريـق     . بالرغم من البحث الشامل يف جمموعـات األمـم املتحـدة يف نيويـورك     

رباء متاحـة يف شـكل ورقـي مـن األمانـة وأن معظـم               اخلرباء أن مجيع تقارير املؤمترات وفريق اخل      
الورقات التقنية من املؤمتر الثامن متاحة على موقع فريق اخلرباء على شبكة ويب الـذي يشـكل      

وذكرت الرئيسة أن الثغرات يف حمفوظات األمـم املتحـدة          . حاليا املكان الرئيسي حلفظ الوثائق    
زة بلـدان منفـردة مـن قبيـل فرنسـا والنمسـا             قد جيـري ملؤهـا مـن احملفوظـات املوجـودة يف حيـا             

واململكة املتحدة والواليات املتحـدة األمريكيـة وأضـافت أنـه قـد ينظـر يف إمكانيـة نقـل وثـائق                    
 .قدمية منتقاة باستعمال املسح الضوئي

 
  تنفيذ قرارات وأهداف ومهام فريق اخلرباء-ثالثا وعشرين 

عرضــها شــعبة البلــدان الناطقــة باهلولنديــة ، الــيت قامــت ب٤٢ كانــت ورقــة العمــل رقــم - ١٤٥
واألملانية، عبارة عن تقرير حالة عن الترويج لألمساء املتعلقة مبجموعات األقليـات يف مجهوريـة               

وقــد أدخلــت االتفاقيــة اإلطاريــة للمجلــس األورويب املعنيــة حبمايــة األقليــات   . أملانيــا االحتاديــة
ــام    ــا يف ع ــوانني يف أملاني ــة يف الق ــة أو   ١٩٩٨الوطني ــاق األورويب للغــات اإلقليمي ، وأدخــل امليث

 . ١٩٩٩لغات األقليات يف عام 
 شـرق آسـيا وجنـوب    -، املقدمـة مـن شـعبة جنـوب      ٩٣ وأشارت ورقـة العمـل رقـم         - ١٤٦

 بشــأن التــرويج لألمســاء املتعلقــة بالشــعوب  ٨/١غــرب احملــيط اهلــادي، إىل تنفيــذ قــرار املــؤمتر  
كزت الورقة على الوسائل اليت ميكن عن طريقهـا اسـتحداث   ور. األصلية وجمموعات األقليات 

طريقة لإلبالغ لتعزيز هذه األعمال، مبا يف ذلـك اقتـراح املفـردات احملتملـة إلدخاهلـا يف قاعـدة                    
ــرويج لألمســاء املتصــلة     . بيانــات وأعــد تقريــر عــن االجتمــاع األول للفريــق العامــل اجلديــد للت
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وسيطلب ُمدخل طوعي من البلـدان املهتمـة، ويتوقـع          . بالشعوب األصلية وجمموعات األقليات   
 . ٢٠٠٧ وتقرير كامل يقدم إىل املؤمتر عام ٢٠٠٦صدور تقرير مبدئي حبلول عام 

كنــدا أن الواليــات املتحــدة   / وذكــر خــبري مــن شــعبة الواليــات املتحــدة األمريكيــة      - ١٤٧
ب األصــلية وســتقوم يف األمريكيــة تقــوم حاليــا بتنقــيح سياســتها بشــأن األمســاء املتصــلة بالشــعو

وقال إن اجلمـع امليـداين هلـذه األمسـاء هـو أمـر              . القريب العاجل بنشر كراسة عن هذه السياسة      
 .موضع التشجيع ولكن املوارد املالية املخصصة هلذا الغرض حمدودة

كنـدا ممارسـات    / من شعبة الواليات املتحدة األمريكيـة      ١٤ وتناولت ورقة العمل رقم      - ١٤٨
ويوىل اهتمام خـاص لطـول   .  للمؤمتر الثامن٨/٢ذكارية يف كندا فيما يتعلق بالقرار   التسمية الت 

الفترة الزمنية بني وفاة شخص ما والوقت الذي ميكن فيه استعمال امسه، وذلك رهنـا باملبـادئ                 
وذكـر خـبري الواليـات املتحـدة أن         . التوجيهية للتسمية اخلاصة بكـل مـن واليـات االختصـاص          

يف بلده تتمثل يف االنتظار ملـدة مخـس سـنوات، دون اسـتثناء؛ وال تنطبـق هـذه                   السياسة املنفذة   
وعلق خرباء آخرون أيضا على قبول أو عـدم قبـول اسـتعمال    . السياسة إال على املعامل الطبيعية   

 .يف بلداهنم) اليت هي من صنع اإلنسان(أمساء األحياء لتسمية املعامل الطبيعية واملشيدة 
 عــن طريــق األنشــطة املتواصــلة للفريــق العامــل املعــين ٨/٣قــرار املــؤمتر  وجيــري تنفيــذ - ١٤٩

 ٨/٤أمــا فيمــا يتعلــق بــالقرار . باملصــطلحات املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا
والفريــق العامــل املعــين بالتســميات األجنبيــة، فــالفريق ميــارس نشــاطه بالفعــل وقــد أعلــن مــنظم 

 . ٢٠٠٥ع املقترح التايل يف سلوفينيا يف عام االجتماعات عقد االجتما
، الــذي يشــجع االجتماعــات املشــتركة للشــعب واألفرقــة  ٨/٥ وفيمــا يتعلــق بــالقرار - ١٥٠

العاملة، أبلغ اخلبري من شعبة البلدان الناطقة باهلولنديـة واألملانيـة اخلـرباء عـن اجتمـاع يعقـد يف                    
ة مبجموعات األقليات املقرر عقـدها يف هولنـدا         ، وعن الندوة املعنية باألمساء املتصل     ٢٠٠٥عام  

 باالقتران مع اجتماع للفريق العامـل املعـين مبلفـات البيانـات واملعـاجم               ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان 
 .املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا

ــاجم املتعل     - ١٥١ ــات واملع ــق العامــل املعــين مبلفــات البيان ــنظم اجتماعــات الفري ــة  وأشــار م ق
 ٧ و   ٨/٦بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا إىل التقدم احملرز فيمـا يتعلـق بقـرارات املـؤمتر                 

 بشأن إدمـاج بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة يف اهلياكـل األساسـية الوطنيـة واإلقليميـة للبيانـات           ٨و  
 املسـاعدة إىل الفريـق      املكانية، وأشكال تبادل البيانات املتعلقة بأمساء املواقـع اجلغرافيـة، وتقـدمي           

العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة التــابع لألمــم املتحــدة مــع توجيــه األنظــار ملشــروع األمســاء 
 . اجلغرافية األوروبية وأعمال االتصال مع الفريق العامل التابع لألمم املتحدة
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وقــد ُعرضــت  إىل األمســاء اجلغرافيــة بوصــفها تراثــا ثقافيــا،  ٨/٩ ويشــري قــرار املــؤمتر  - ١٥٢
وحـث خـبري شـعبة بلـدان الشـمال الوفـود علـى              . ورقات خمتلفة يف الدورة بشـأن هـذه املسـألة         

وطلبت الرئيسة مـن اخلـبري، السـيد بوتولـف هيليالنـد،            . الترويج هلذا االعتبار يف بلد كل منهم      
ه أن يستعرض هـذا النشـاط وأن يعـد مـوجزا قصـريا لألعمـال املتعلقـة حبالـة هـذا القـرار لتقدميـ                        

 .للدورة التالية لفريق اخلرباء
 توسيع نطاق إجراءات مجع بيانات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة     ٨/١٠ وشجع قرار املؤمتر     - ١٥٣

يف البلــدان، ومــن الواضــح مــن العــدد املــثري لإلعجــاب مــن الورقــات املتعلقــة مبلفــات البيانــات  
 هـذه الـدورة أن هـذه املسـألة جيـري            املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا، املقدمة يف       

 .االهتمام هبا
 فريقــا عــامال معنيــا بــالنطق؛ وقــد اجتمــع هــذا الفريــق  ٨/١١ وقــد أنشــأ قــرار املــؤمتر - ١٥٤

 .العامل بالفعل وأحرز بعض التقدم يف التخطيط الستراتيجية لتعزيز هذه املسألة
وأبلـغ مـنظم اجتماعـات الفريـق         إىل توحيـد أمسـاء البلـدان،         ٨/١٢ وأشار قرار املؤمتر     - ١٥٥

 .العامل عن أنشطة الفريق العامل اليت اضطلع هبا عمال هبذا القرار
 إىل اســتعمال احلــروف الالتينيــة بالنســبة للغــتني ٨/١٤ و ٨/١٣ وأشــار قــرارا املــؤمتر - ١٥٦

يف اعتبـاره   التايية والسرييلية الصربية، وقد أخذ الفريق العامل املعين بالكتابة باحلروف الالتينيـة             
 .تنفيذ كال القرارين

 مسألة تقدمي شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة الـدعم          ٨/١٥ وعاجل قرار املؤمتر     - ١٥٧
وقـد أُكـد أن األمانـة العامـة قـد وضـعت برنـامج مـن هـذا                   . فيما يتعلق بالتدريب واملنشـورات    

 .القبيل موضع التنفيذ
يسة معلومات عن التقـدم احملـرز يف إعـداد األدلـة            ، وفرت الرئ  ٤ ويف ورقة العمل رقم      - ١٥٨

ومـن املقـرر إدخـال بعـض التصـويبات      . اجلديدة لفريق اخلـرباء بشـأن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة          
ــة ومــن املقــرر        ــدورة الراهن الصــغرى، علــى أســاس األعمــال الــيت جــرى االضــطالع هبــا يف ال

وقــد . طالع بعمليــة الفهرســةالتصــديق علــى األشــكال التوضــيحية وعبــارات التقــدير، واالضــ  
 .تشكل األعداد اليت تتضمن جمموعات احلروف حتديا أمام نشر الدليل املرجعي التقين

 وأبدت الرئيسة تعليقا مؤداه أنه قد أُحرز تقدم شامل ال بـأس بـه يف تنفيـذ القـرارات                     - ١٥٩
جـداول أعمـال    الصادرة من املؤمتر الثامن، وشجعت الشعب علـى إدراج املسـائل املختلفـة يف               

 .اجتماعاهتا
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ــة العمــل رقــم  - ١٦٠ ــدان الشــمال، إىل منشــور   ٧٥ وأشــارت ورق ، الــيت عرضــتها شــعبة بل
ويتضـمن هـذا الكتـاب      . سويدي مقتـرح مـن إعـداد هـانز رينغسـتام عـن أعمـال فريـق اخلـرباء                  

 .الشامل مثانية فصول، كما سيشمل نسخة باللغة السويدية من مسرد املصطلحات
، اليت عرضتها الشعبة العربية، معلومات عـن قاعـدة          ١٠٦ورقة العمل رقم     وتضمنت   - ١٦١

وقد ُوفرت األمساء للمرحلة األوىل مـن قاعـدة البيانـات مـن             . بيانات األمساء اجلغرافية اجلزائرية   
واملشـروع  . مصادر خرائطية باحلروف الالتينية، وستشمل املرحلة الثانية التوحيد باللغة العربيـة   

 .ولية يف الوقت احلايل، وسيتطلب جهدا كبريايف مراحله األ
ــا عــن اجتمــاع غــري رمســي للخــرباء األفــريقيني     - ١٦٢  وأبلــغ اخلــبري مــن شــعبة غــرب أفريقي

وقـد اجتمعـت أربـع شـعب واتفقـت علـى العمـل مـع          . احلاضرين يف دورة فريق اخلرباء الراهنة     
ــدعم واملســاعدة    ــق اخلــرباء يف الســعي إىل احلصــول علــى ال ضــت اخلطــوط العريضــة  وعر. فري

الستراتيجية هتدف إىل تشجيع توحيد األمساء اجلغرافية يف أفريقيا، مبا يف ذلك أعمال االتصـال           
ويف . مع اهليئات األفريقية من قبيل جلنـة املعلومـات اإلمنائيـة التابعـة للجنـة االقتصـادية ألفريقيـا                  

غانـا، غـرب أفريقيـا، ببـدء        االجتماع غري الرمسي كُلف فريـق مهـام يرأسـه رضـوان برميـاه مـن                 
. العملية مع التركيز علـى العمـل جنبـا إىل جنـب إلنشـاء جلـان وطنيـة وإحيـاء خمتلـف الشـعب                       

وأفاد موظف االتصال التابع للرابطة الدولية لرسم اخلرائط أن الرابطة يتبعهـا فريـق عامـل امسـه                  
هـذا الفريـق ميكـن أن       برئاسـة املسـاح العـام الكـيين، و        “ رسم خرائط أفريقيا من أجل أفريقيا     ”

 .يكون جهة اتصال مفيدة
 

  مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية-رابعا وعشرين 
 

، جدول األعمال املؤقت للمـؤمتر،      GEGN/22/12وفرت الرئيسة معلومات عن الوثيقة       - ١٦٣
 .٢٠٠٧الذي من املقرر عقده يف النصف الثاين من عام 

 
  الدورة الثالثة والعشرون لفريق اخلرباء-شرين خامسا وع

 جــدول أعمــال مؤقتــا للــدورة الثالثــة والعشــرين لفريــق GEGN/22/12 وفــرت الوثيقــة - ١٦٤
 .وقد ووفق على هذا اجلدول مع تعديالت طفيفة. اخلرباء
 وأعلنت الرئيسة نتائج الدراسة االستقصـائية الـيت أجريـت خـالل الـدورة بشـأن مـدة                   - ١٦٥
وقـد حبـذت األغلبيـة اجتماعـا        . البلـدان /ورة التالية وبشـأن توزيـع وعـرض تقـارير الُشـعب           الد

وفيمـا يتعلـق بتوزيـع وعـرض التقـارير، حبـذت أغلبيـة            . مدته ستة أيام واقترح ذلك للنظـر فيـه        
وعلقت الرئيسة على املسائل املتصلة بتلقـي التقـارير         . البلدان فقط /ضئيلة توزيع تقارير الُشعب   
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 املناسب، وعرض املوجزات، واستعمال موقع فريـق اخلـرباء علـى شـبكة ويـب علـى                  يف الوقت 
وسـيجرى مزيـد مـن االسـتعراض هلـذه املسـائل مـع        . الوجه األمثل لنشر الورقـات قبـل الـدورة       

 .األمانة العامة قبل الدورة التالية
سـا عقـد الـدورة       ومن شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية، اقتـرح خـبري مـن النم             - ١٦٦

وقـد أيـد    . ٢٠٠٦مـايو   /أيارو  مارس  /آذارالتالية يف مرافق األمم املتحدة يف فيينا يف الفترة بني           
وينطوي هذا املكان على إمكانـات تسـمح بزيـادة املشـاركة مـن البلـدان        . اخلرباء هذا االقتراح  

يبيـة مصـاحبة، مـع      وقد يكون من املمكن أيضا عقد دورة تدر       . األوروبية واألفريقية واآلسيوية  
ــات األمســاء        ــربط الشــبكي لقواعــد بيان ــرح لل ــي للتقــدم احملــرز بشــأن املشــروع املقت ــان عمل بي

 .اجلغرافية يف أوروبا
  املسائل األخرى-سادسا وعشرين 
، اليت عرضتها الشعبة الرومانية اهليلينية، معلومـات عـن          ٩٦ تضمنت ورقة العمل رقم      - ١٦٧

 .وقع اهليئة الوطنية اإلسبانية على شبكة ويبالتغيريات اليت أدخلت على م

 اعتماد التقرير -سابعا وعشرين 
 . اعتمد فريق اخلرباء التقرير بصيغته املعدلة أثناء قراءته- ١٦٨

 اإلعراب عن الشكر -ثامنا وعشرين 
 أُعرب عن الشكر للرئيسة، ونـائيب الرئيسـة، واملقـررين، ورؤسـاء الشـعب، ومنظمـي                 - ١٦٩

األفرقة العاملة ومقرريها، واألمانة، وموظفي خدمات املؤمترات ملسـامهتهم يف هـذه      اجتماعات  
 .الدورة
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 املرفق
 والعشـرين لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة           ثالثـة جدول األعمـال املؤقـت للـدورة ال         

 املعين باألمساء اجلغرافية
 .افتتاح الدورة - ١
 .إقرار جدول األعمال - ٢
 . تقرير الرئيس - ٣
 .خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيةتقرير أمانة فريق  - ٤
 .عبتقارير الُش - ٥
 .واالجتماعات اإلقليمية واملنظمات الدوليةسؤويل االتصال تقارير م - ٦
غرافيـة  أمسـاء املواقـع اجل    دراسـة   أنشطة الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال          - ٧

 .هلاووأص
أمسـاء املواقـع    واملعـاجم املتعلقـة بدراسـة        الفريـق العامـل املعـين مبلفـات البيانـات            أنشطة - ٨

  هلاواجلغرافية وأص
ــق العامــل املعــين باملصــطلحات   - ٩ ــة   أنشــطة الفري ــع اجلغرافي  املتعلقــة بدراســة أمســاء املواق

 .وأصوهلا
 .أنشطة الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية - ١٠
 .أنشطة الفريق العامل املعين بأمساء البلدان - ١١
 .والتمويلبالدعاية أنشطة الفريق العامل املعين  - ١٢
 .أنشطة الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ - ١٣
 . أنشطة الفريق العامل املعين بأمساء األماكن - ١٤
 .النطقأنشطة الفريق العامل املعين ب - ١٥
 .الشعوب األصلية واألقلياتاملتصلة بمساء رويج لألتالمل املعين بأنشطة الفريق العا - ١٦
وغريهـم  رري اخلـرائط    حملـ هلا،  وبأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصـ       املتعلقة  املبادئ التوجيهية    - ١٧

 .من احملررين
 .هلاوأمساء املواقع اجلغرافية وأصدراسة املسائل األخرى املتعلقة ب - ١٨
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 . خلرباء وأهدافه ومهامهتنفيذ قرارات فريق ا - ١٩
 . التحضري ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية - ٢٠
جدول األعمال املؤقـت للـدورة الرابعـة والعشـرين لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين               - ٢١

 . باألمساء اجلغرافية
 .اعتماد التقرير -٢٢
 
 


