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  ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨-٣جنيف، 

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

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

 
 )٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ - مارس/ آذار٢٨فيينا، (  

  

 موجز 
عقد فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيـة دورتـه الثالثـة والعـشرين وفقـا                  

، وذلـك   ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٣٠٣ملقرر الس االقتـصادي واالجتمـاعي       
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ارس إىل م/ آذار٢٨يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا يف الفترة من 

ويــرد يف هــذا التقريــر وصــف لألنــشطة الــيت اضــطلع ــا يف الــدورة وعــرض للنتــائج     
الرئيسية اليت توصل إليها فريق اخلرباء واليت تركز خباصة على أمهيـة األعمـال الـيت يـضطلع ـا                    

ة، وعلـى املـسامهات اهلامـة        بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـ     ة األمم املتحدة املعني   اتالفريق دعما ملؤمتر  
اليت ما برح يقدمها إىل الدول األعضاء يف جمال املعلومات اجلغرافيـة، سـيما يف سـياق التأهـب                  

 .للكوارث الطبيعية وتلبية االحتياجات اإلنسانية
 

 

 * E/2006/100. 
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 االختصاصات  - أوال 
 / متـــوز٢٣املـــؤرخ  ٢٠٠٤/٣٠٣عمـــال مبقـــرر الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي      - ١

، دعا األمـني العـام فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة إىل عقـد                       ٢٠٠٤ يوليه
 .٢٠٠٦أبريل /نيسان ٤مارس إىل /آذار ٢٨ يف الفترة من فييناة والعشرين يف لثدورته الثا

 
 احلضور  -ثانيا  

 شــــعبة مــــن الــــشعب ٢١ بلــــدا، ميثلــــون ٦٧ مــــشتركا مــــن ٢٥٠حــــضر الــــدورة  - ٢
 ٢٥وحــضر الــدورة أيــضا  .  شــعبة٢٢ البــالغ عــددها اللغويــة التابعــة لفريــق اخلــرباء /اجلغرافيــة
ويرد جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الرابعـة والعـشرين لفريـق اخلـرباء يف مرفـق هـذه                      . مراقبا
 ).GEGN/23/INF/1(وتصدر قائمة الوثائق وقائمة املشتركني يف وثيقة منفصلة . الوثيقة

 
 أعضاء مكتب الدورة  - ثالثا 

 :يف ما يلي أمساء أعضاء مكتب الدورة الثالثة والعشرين - ٣
 :الرئيسة

 فوت ريهيلني ك 
 :نائبا الرئيسة

 ابراهيم عطوي 
 يورن سيفرز 
 :املقرران
 ن غودتشايلدابراي 
 دونال ماك غيولال إيسبيج 

 
ــارة موقــ      ــشعب، يرجــى زي ــى أمســاء رؤســاء ال ــى اإلنترنــت وهــو  ولالطــالع عل ــق عل : ع الفري

)http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegndivisions.htm .(   ــضاء ــاء أعــ ــي أمســ ــا يلــ ويف مــ
 :مكاتب األفرقة العاملة
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 الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا
 :منظم االجتماعات

 فرجان أورميلينغ 
 :رراملق

 نرسولده اوسإي 
 

 الفريق العامل املعين مبلفات البيانات واملعاجم املتعلقة بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا
 :منظم االجتماعات

 راندول فلني 
 :املقرر

 نت باملريتر 
 

 الفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا
 :منظم االجتماعات

 دموننافتايل كا 
 :املقرر

 فرجان أورميلينغ  
 

 الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية
 :منظم االجتماعات

 بيتر بول 
 :املقررة

 كارولني بورغيس  
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 الفريق العامل املعين بأمساء البلدان
 :منظم االجتماعات

 ليو ديلون 
 :املقرر

 راندول فلني  
 

 والتمويلالفريق العامل املعين بالدعاية 
 :منظم االجتماعات

 ديفيد مونرو 
 :املقرر

 دونول ماك غيولال إيسبيج 
 

 الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ
 :منظم االجتماعات

  سوك يل-كي  
 :املقرر

 بوتولف هيلليالند 
 

 الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية
 :منظم االجتماعات

 بيتر جوردان 
 :املقرر

 ريديفيد بل 
 

 الفريق العامل املعين بالنطق
 :منظم االجتماعات

 دونول ماك غيولال إيسبيج 
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 :املقررة
 إيزولده هاوزنر 

 
 بالترويج ألمساء الشعوب األصلية واألقلياتالفريق املعين 

 :منظم االجتماعات
 ويليام وات 
 :املقرر

 براين غودتشايلد 
 

 افتتاح الدورة -رابعا  
، الـدورة الثالثـة والعـشرين لفريـق اخلـرباء يف            )كنـدا (ن كريفـوت    افتتحت الرئيسة، هيل   - ٤

 . ورحبت باخلرباء٢٠٠٦  مارس/آذار ٢٨
وحتــدث عــن . وأدىل مــدير شــعبة اإلحــصاءات التابعــة لألمــم املتحــدة ببيــان اســتهاليل   -٥

ــة األمســاء         ــة، خاصــة عــن أمهي ــد األمســاء اجلغرافي ــة بتوحي ــسائدة املتعلق ــسائل واالجتاهــات ال امل
، نظـام املعلومـات اجلغرافيـة      وفقـا ل   خلـرائط ومجـع البيانـات اإلحـصائية       اغرافية بالنسبة لوضـع     اجل

وأشــار إىل الــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه األمســاء اجلغرافيــة يف جمــال تطــوير اهلياكــل األساســية    
إىل مــا تقدمــه شــعبة اإلحــصاءات مــن دعــم يف جمــال أيــضا لفــت االنتبــاه و. للبيانــات اجلغرافيــة

 .اء اجلغرافية عرب ما تصدره من منشورات وتعقده من حلقات تدريبيةاألمس
 

 إقرار جدول األعمال  - خامسا 
 :  دون تغيري، وكان على الشكل التايل(GEGN/23/1)قر جدول األعمال املؤقت أُ - ٦

 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال - ٢ 
 .ةتقرير الرئيس - ٣ 
 .خلرباء فريق اانةتقرير أم - ٤ 
 .تقارير الشعب - ٥ 
 .االجتماعات اإلقليمية واملنظمات الدوليةممثلي تقارير مسؤويل االتصال و - ٦ 
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األنشطة ذات الصلة بالفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراسـة              - ٧ 
 .أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا

عـاجم املتعلقـة    املوالبيانـات    مبلفـات    الفريق العامل املعـين   األنشطة ذات الصلة ب    - ٨ 
 .بدراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا

الفريق العامل املعين مبصطلحات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة         األنشطة ذات الصلة ب    - ٩ 
 .وأصوهلا

 .الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينيةاألنشطة ذات الصلة ب - ١٠ 
 .الفريق العامل املعين بأمساء البلدانت الصلة باألنشطة ذا - ١١ 
 .الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويلاألنشطة ذات الصلة ب - ١٢ 
 .الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذاألنشطة ذات الصلة ب - ١٣ 
 .الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبيةاألنشطة ذات الصلة ب - ١٤ 
 .الفريق العامل املعين بالنطقذات الصلة باألنشطة  - ١٥ 
ــالفريق املعـــين   - ١٦  ــلية  األنـــشطة ذات الـــصلة بـ ــاء الـــشعوب األصـ ــالترويج ألمسـ بـ

 .واألقليات
حملــرري املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا   املبــادئ التوجيهيــة  - ١٧ 

 .اخلرائط وغريهم من احملررين
 .ة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلامسائل أخرى تتعلق بدراس - ١٨ 
 .ه ومهامهرباء وأهدافاخلتنفيذ قرارات فريق  - ١٩ 
 .ؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالتحضري مل - ٢٠ 
 .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعشرين لفريق اخلرباء - ٢١ 
 .اعتماد التقرير - ٢٢ 

 
 قرير الرئيسةت - سادسا 

وأشـارت إىل االجتمـاع األول الـذي عقـده          ) GEGN/23/10(قدمت الرئيـسة تقريرهـا       - ٧
 االتـصال  تغيريات اهلامة اليت شـهدا وسـائط  ، ولفتت االنتباه إىل ال    ١٩٦٠فريق اخلرباء يف عام     

 متيـز   وحتدثت عن مدى أمهية األمساء اجلغرافية كوا عنصرا من العناصر األساسـية الـيت             . منذئذ



E/2006/57
 

10 06-32770 
 

وذلـك   ،جغرافيااهلوية الثقافية، سيما أمهية األمساء اجلغرافية املوحدة يف نظم املعلومات املسندة            
ــة   ــوفري بيانــات موثوق ــال،   للت ــيني، علــى ســبيل املث ــة ألشــخاص املعن ــسانية والبيئي . باملــسائل اإلن

ة األنـشطة الـيت     أشارت إىل األعمال اليت اضطلع ا منـذ دورة فريـق اخلـرباء األخـرية، خباصـ                 مث
خرباء األمم املتحدة املعين باألمسـاء      نفذا األفرقة العاملة والشعب، وإىل التعاون مع أمانة فريق          

وقدمت الرئيسة موجزا عمـا لـدى فريـق اخلـرباء حاليـا مـن معلومـات بـشأن طريقـة                     . اجلغرافية
وطلبـت إضـافة   ) WP.3 و WP.2(االتصال باهليئات املعنية باألمساء اجلغرافية يف الدول األعـضاء         

 .معلومات عنها وإدخال تصويبات عليها
 

 تقرير أمانة فريق اخلرباء -سابعا  
قدمت أمانة فريق اخلرباء موجزا عن األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت ا خـالل الفتـرة             - ٨

٢٠٠٥-٢٠٠٤) GEGN/23/11 .(            وصدرت النسخة اإلنكليزيـة مـن الـدليل األساسـي املتعلـق
مساء اجلغرافيـة علـى الـصعيد الـوطين؛ وستـصدر عمـا قريـب نـسخ مترمجـة مـن هـذا                       بتوحيد األ 

فريــق اخلــرباء لالــدليل عــالوة علــى دليــل بــاملراجع التقنيــة؛ وتولــت شــؤون املوقــع اإللكتــروين    
األمانـة   إىل أن    رتاشـ أو. أصـل األمسـاء اجلغرافيـة     بـشأن   وغطت تكاليف أربع حلقات تدريبية      

وأشــارت يف . يانــات عــن أمســاء البلــدان وأمســاء كــربى املــدن   قاعــدة بشــرعت يف اســتحداث 
تعليقات أخـرى إىل املـشاركة يف أنـشطة الفريـق العامـل وإىل ضـرورة إدمـاج البيانـات املتعلقـة                      

ــة يف صــلب اهلياكــل األساســية    ــة   لباألمســاء اجلغرافي ــة الوطني ــاطق اجلغرافي ــة باملن ــات املتعلق لبيان
 .واإلقليمية

 
 شعبتقارير ال  - ثامنا 

الـدورة الثانيـة والعـشرون لفريـق اخلـرباء        رت يف   جـ علقت الرئيسة على املناقشات اليت       - ٩
جـــدول أعمـــال دورات الفريـــق أشـــارت إىل أن و. بـــشأن تقـــارير البلـــدان وتقـــارير الـــشعب 

يف إطــار هـذه التقـارير   ينبغـي أن تقـدم   فأي بنـد خمـصص لتقـارير كـل مــن البلـدان،      يتـضمن   مل
 .ي إليها كل من هذه البلدانالشعبة اليت ينتم

 
 شعبة اجلنوب األفريقي  - ألف 

 اليت أشـارت إىل البلـدن األعـضاء يف هـذه الـشعبة              ١٥قدمت الشعبة ورقة العمل رقم       - ١٠
لألنشطة اليت تنفذ يف جمـال دراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصـوهلا يف أربعـة                   موجزا  وعرضت  

أن مـا جيـدر      إىل   ارتوأشـ . يـا ومدغـشقر وموزامبيـق     بلدان منها وهي بوتسوانا وجنـوب أفريق      
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ما يضطلع به من عمل لتحديـد املواقـع يف موزامبيـق وإصـدار شـريط فيـديو تروجيـي              هو  ذكره  
 . دقائق١٠عن جنوب أفريقيا مدته 

 
  كندا/شعبة الواليات املتحدة األمريكية  - باء 

تتعـاون علـى االضـطالع       للعمل الـذي     ا موجز ٢٠عبة رقم   شيف ورقة عمل ال   تضمنت   - ١١
به االس املعنية باألمساء اجلغرافية، سيما االجتماعـات الـيت عقـدت والعمـل الـذي اضـطُلع بـه          

ونـشرت علـى    . بوضـع األمسـاء اجلغرافيـة     يف جمال وضع السياسات العامة واإلجـراءات املتعلقـة          
 “لعامـة واإلجـراءات  املبادئ والـسياسات ا ” من التقرير اجلديد املعنون    نسخة جديدة  اإلنترنت

. جملــس الواليــات املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة، غــري أــا مل تقَــر ائيــا بعــد الــذي أصــدره
الرئيـسة علـى   وعلقـت  . ولُفت االنتباه إىل إعادة تصميم قواعد بيانات الواليات املتحدة وكندا 

 الـشمالية باسـتخدام     التعاون القائم مع املكـسيك إلصـدار خـرائط صـغرية املقيـاس عـن أمريكـا                
 .األمساء اجلغرافية الرمسية

 
 شعبة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية  - جيم 

 قاعدة البيانات املتعلقة بالتسميات األجنبيـة وتـويل   ٢١تناولت ورقة عمل الشعبة رقم   - ١٢
حلقـة  الوكالة الدوليـة للفرنكوفونيـة وعقـد        قبل  شؤون املوقع، وتأمني متويل أنشطة الشعبة من        

وأُقــر يف التقريــر بالعمــل . تــدريب علــى دراســة األمســاء اجلغرافيــة وإصــدار نــشرة علــى الــشبكة
 . البارز الذي أداه دانييل هازار للشعبة

 
 شعبة اململكة املتحدة - دال 

رسـم اخلـرائط    وكالـة     اليت قدمتـها الـشعبة معلومـات عـن         ٢٥وفرت ورقة العمل رقم      - ١٣
Ordnance Survey)) ( يت، الــ )ة الوطنيــة املعنيــة برســم اخلــرائط يف بريطانيــا العظمــى     الوكالــ 
ــة مــن معجــم أمســاء األمــاكن الــذي أعد   ااشــتملت أنــشطته ــ علــى إصــدار نــسخة إلكتروني . هت

 يف جمــال توحيــد أمســاء األمــاكن يف مقاطعــة ويلــز  أيــضا نــشاط هــذه الوكالــةتناولــت الورقــة و
ــاطق االســكوتلندية النا   ــة يف املن ــة واألمســاء الغيلي ــة الغيلي ــة باللغ ــة   ،طق ــاون مــع جلن  وذلــك بالتع

مبـشاركة جامايكـا يف األنـشطة، وعلـق         أيـضا   رحبـت الـشعبة     و. االتصال املعنية باألمساء الغيلية   
 .خبري من جامايكا على توحيد األمساء فيها

 
 شعبة بلدان البلطيق  - هاء 

عــن أنــشطتها الــيت  الــيت قدمتــها الــشعبة تقريــرا شــامال  ٣٠وفّــرت ورقــة العمــل رقــم   - ١٤
اشتملت على االجتماعات اليت عقدا وعالقات التعاون الـيت أقامتـها وموقعهـا علـى الـشبكة،       
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كما تناولت خمتلف املسائل املتعلقة بتوحيد األمساء يف إستونيا والتفيا وليتوانيـا، مبـا فيهـا أمسـاء                  
 .األماكن وملفات البيانات واألمساء األجنبية

 
 الشمالشعبة بلدان   - واو 

 تقريرا شامال عن االجتماعات الـيت عقـدا الـشعبة منـذ     ٤٧عرضت ورقة العمل رقم     - ١٥
) منركاالـد (الدورة الثانية والعشرين لفريـق اخلـرباء وأشـارت إىل مـشاركة ممـثلني مـن غرينالنـد                   

كما تناولت ورقة العمل التعاون بني بلدان الشمال يف جمـال أمسـاء شـعوب               . فيها للمرة األوىل  
ســامي األصــلية، وتناولــت األنــشطة الــيت اضــطلعت ــا يف جمــال األمســاء اجلغرافيــة يف آيــسلندا  

 .والنرويج
 شعبة الصني   - زاي 

 الــيت قدمتــها الــشعبة إىل أن عــددا هــائال مــن األمســاء   ٦٤أشــارت ورقــة العمــل رقــم   - ١٦
مـشروع يرمـي    اجلغرافية اجلديدة يستحدث يف الـصني سـنويا ، وقـدمت معلومـات عـن تنفيـذ                  

إىل حتــسني اخلــدمات الــيت تــوفر إىل الــسكان يف جمــال األمســاء اجلغرافيــة اشــتمل علــى توحيــد     
األمسـاء اجلغرافيـة وتوحيــد اإلشـارات الــيت تتـضمن هـذه األمســاء ومعلومـات عــن دراسـة أمســاء        

ــق   ــوهلا وذلـــك عـــن طريـ ــة وأصـ ــع اجلغرافيـ ــائل    املواقـ ــا مـــن الوسـ ــة وغريهـ ــع اإللكترونيـ املواقـ
 .رونيةاإللكت

 
  شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية  - حاء 

الـيت ركـزت علـى تـرويج        و ، األنشطة اليت نفذا الـشعبة     ٦٨تناولت ورقة العمل رقم      - ١٧
األمساء اجلغرافية اخلاصة باألقليات والـشعوب األصـلية وعلـى االجتماعـات املـشتركة واألفرقـة                

 ساسية للبيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية يف أوروبـا برمتـها      العاملة وعلى استحداث اهلياكل األ    
)EuroGeoNames(  ـــا موروثـــا ثقافيـــا، والـــدعم املقـــدمواالحتفـــاظ باألمســـاء اجلغرافيـــة كو ،

لتدريب واملنشورات، ومعـاجم األمسـاء اجلغرافيـة وملفـات البيانـات املتعلقـة بدرسـاة                ألغراض ا 
 وأبدت الرئيسة تعليقـات أشـادت فيهـا بـشكل التقريـر الـذي               .مواقع األمساء اجلغرافية وأصوهلا   

 .جاء متسقا مع قرارات مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 

 شعبة أوروبا الشرقية ومشال ووسط آسيا  - طاء 
 معلومــات عــن األنــشطة ذات الــصلة بتوحيــد األمســاء   ٨٠وفــرت ورقــة العمــل رقــم   - ١٨

يــة يف البلــدان األعــضاء يف الــشعبة، مــن بينــها مــا يتعلــق بأمســاء اهليئــات املعنيــة بدراســة    اجلغراف
األمساء اجلغرافية وتوحيد األمساء على الصعيد الوطين وكتابتها بـاألحرف الالتينيـة والتـسميات              
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 األجنبيــة وقواعــد البيانــات املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا ومعــاجم األمســاء  
 . اجلغرافية

 
 شعبة شرق وسط وجنوب شرق أوروبا - ياء 

 الــيت قدمتــها الــشعبة معلومــات عــن اجتماعــات الــشعبة ٨٥وفــرت ورقــة العمــل رقــم  - ١٩
واألنشطة اليت نفذت داخل البلدان األعضاء، من بينها ما يتعلق بأمساء اهليئـات املعنيـة باألمسـاء                 

ين واألمساء اجلغرافيـة اخلاصـة باألقليـات والـشعوب          اجلغرافية وتوحيد األمساء على الصعيد الوط     
األصــلية وقواعــد البيانــات املتعلقــة بدراســة أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا ومعــاجم األمســاء    

وأُرفقــت . اجلغرافيــة والتــسميات األجنبيــة وكتابــة األمســاء بــاألحرف الالتينيــة وأمســاء البلــدان   
 .ليت قدمتها أوكرانيا وبولندا وهنغاريابورقة العمل التقارير األكثر تفصيال ا

 
 اهلادئبلدان جنوب شرق آسيا وجنوب غرب احمليط  - كاف 

 معلومـات عـن االجتمـاعني اللـذين عقـدما الـشعبة يف              ٨٧قدمت ورقـة العمـل رقـم         - ٢٠
، وعـن حلقـيت التـدريب علـى     ٢٠٠٥ ويف بـروين دار الـسالم يف عـام          ٢٠٠٤نيويورك يف عـام     
 ويف ٢٠٠٤جلغرافيــة وأصــوهلا اللــتني عقــدتا يف باورســت، أســتراليا، يف عــام دراســة األمســاء ا

ومن بني أنـشطة الـشعبة األخـرى العمـل الـذي اضـطلعت              . ٢٠٠٥ماالنغ، إندونيسيا، يف عام     
األمسـاء اجلغرافيـة اخلاصـة باألقليـات والـشعوب األصـلية واخلريطـة اإلقليميـة ومعجـم               بـشأن   به  

 . دته الشعبةاألمساء اجلغرافية الذي أع
 

 )باستثناء الصني(شعبة شرق آسيا  - الم 
وأعـرب خـرباء مـن البعثـة        .  معلومات عن أنـشطة الـشعبة      ٩٣قدمت ورقة العمل رقم      - ٢١

شـبه اجلزيـرة الكوريـة      عن آراء خمتلفة بشأن اختيار واستخدام اسم املساحة املائية الفاصلة بـني             
ل يـة ومتعـددة األطـراف للتوصـل إىل حـ      د ثنائ وحثت الرئيسة على بذل جهـو     . وأرخبيل اليابان 
 .مقبول للجميع

 شعبة شرق أفريقيا - ميم 
 معلومـات عـن حلقـة التـدريب علـى دراسـة أمسـاء        ٩٦قدمت ورقة عمل الشعبة رقـم        - ٢٢

املواقع اجلغرافية وأصوهلا اليت عقـدت يف الـسودان، وعـن إنـشاء الـس الـوطين املعـين باألمسـاء                 
. ان، وعن التعاون القائم بني السودان ودول اجلوار يف جمـال توحيـد األمسـاء         اجلغرافية يف السود  

ولُفت االنتباه يف ورقة العمل إىل الصعوبة اليت تعترض إقامة اتصاالت مـع البلـدان األعـضاء يف           
 .وحثت الرئيسة الشعب األخرى على مساعدة شعبة شرق أفريقيا يف تأدية مهامها. الشعبة
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، إىل املـسائل اللغويـة يف       ٧٤ه يف تقريـر الـسودان، أي ورقـة العمـل رقـم              ولُفت االنتبـا   - ٢٣
أفيـد بـأن    و. الـيت أضـحت جملـسا     و ،١٩٧٨وأشري إىل اللجنة الوطنيـة الـيت شـكلت عـام            . البلد

كـــان مـــن املقـــرر إنـــشاء موقـــع بأنـــه  اســـم، و٧٠ ٠٠٠تتـــضمن اســـتحدثت قاعـــدة بيانـــات 
نكليزية مـن ورقـة العمـل،     الطالع على النسخة ا   لال(مشروع قرار   أنه قد مت إعداد      و ،إلكتروين

 ).٨انظر ورقة االجتماع رقم 
 

 )باستثناء البلدان العربية(شعبة جنوب غرب آسيا  - نون 
 معلومـات عـن عمـل جلنـة خـرباء مجهوريـة إيـران            ٥٩قدمت ورقة عمـل الـشعبة رقـم          - ٢٤

أنشطة عن تدوين األمساء وإنـشاء      اإلسالمية املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية، الذي اشتمل على         
قاعــدة بيانــات وموقــع إلكتــروين عــن األمســاء اجلغرافيــة، وعــن األمســاء التارخييــة واملــصطلحات  

كما قدمت ورقة العمـل معلومـات عـن املـؤمتر الـوطين الثالـث واملعـرض                 . والتسميات األجنبية 
 .ائط الوطين يف إيرانهما مركز رسم اخلرنظماملتعلقني بتوحيد األمساء اجلغرافية اللذين 

، معلومـات أساسـية عـن التـدابري     ٢٦ووفر تقرير قدمتـه تركيـا، أي ورقـة العمـل رقـم        - ٢٥
املتخذة لتوحيد األمساء اجلغرافية يف تركيا وعن جملس اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة يف تركيـا                

)BEGeoN-T .(             تحـدة املعـين بتوحيـد      كما ذكر اخلبري أن املنشور الـذي أصـدره فريـق األمـم امل
 .األمساء اجلغرافية قد نشر يف تركيا

 
 شعبة أمريكا الالتينية - سني 

 معلومات عن عمل الشعبة الذي اشتمل علـى األنـشطة          ٩وفرت ورقة االجتماع رقم      - ٢٦
اليت نفذا يف جمال توحيد األمساء على الصعيد الوطين وملفات البيانات املتعلقـة بدراسـة أمسـاء               

واضـطُلع  . وأصوهلا واألدلة والتسميات األجنبية يف شيلي وإسـبانيا واملكـسيك         اجلغرافية  ع  املواق
ــشعبة بأعمــال   ــع ال ــع  باالشــتراك م ــشاء موق ــدان      إلن ــة عــن أمســاء البل ــداد وثيق ــروين وإلع إلكت

 .وعواصمها
 

 الشعبة العربية - عني 
الجتمـاع الـذي    ا  الـيت قدمتـها الـشعبة معلومـات عـن          ١٠وفرت ورقة االجتماع رقـم       - ٢٧

ومن ضـمن املواضـيع     . ٢٠٠٤عقدته بشأن األمساء اجلغرافية وذلك يف طرابلس الغرب يف عام           
ــة      ــة الرمسيـ ــاء اجلغرافيـ ــة ووضـــع معجـــم باألمسـ ــة األمســـاء بـــاألحرف الالتينيـ الـــيت حبثـــت كتابـ

بـني  واملصطلحات اجلغرافيـة وإنـشاء قاعـدة بيانـات باألمسـاء اجلغرافيـة العربيـة والتعـاون القـائم            
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كما تناولت الورقة األنشطة اليت تنفذ يف بعض البلدان مـن بينـها إنـشاء املواقـع                 . الدول العربية 
 .اإللكترونية واستحداث الرباجميات وكتابة األمساء باألحرف الالتينية

 
 الشعبة الرومانية اهليلينية - فاء 

جلهـود املبذولـة     الـيت قدمتـها الـشعبة معلومـات عـن ا           ١١وفرت ورقـة االجتمـاع رقـم         - ٢٨
لتشجيع البلدان على املشاركة يف أنشطة الـشعبة، إن مل تقـم بـذلك بعـد، وأشـارت إىل طلـب                     

كمـا تناولــت ورقـة االجتمـاع الــذي عقدتـه الــشعبة يف     . أنـدورا االنـضمام إىل عــضوية الـشعبة   
ــها ملفــات البيانــات املتعلقــة بدراســة األمســا       ــه عــدد مــن املــسائل، مــن بين ــان وبحــث في ء اليون

 .تعدد اللغاتاملاجلغرافية واملواقع اإللكترونية والتسميات األجنبية ووضع معجم باألمساء 
 

 األوراق األخرى - صاد 
قدمتها شعبة أمريكـا   (٤ورقة العمل رقم   : الورقات اليت وزعت ومل تعرض    يف ما يلي     - ٢٩

؛ ورقـة  ) النـرويج - لقدمتها شـعبة بلـدان الـشما     (٨٦؛ ورقة العمل رقم     )املكسيك - الالتينية
ــة  (٨٨العمــل رقــم  ــها الــشعبة العربي قدمتــها شــعبة  (٨٩؛ ورقــة العمــل رقــم  ) اجلزائــر- قدمت

قدمتـها   ( ٩٧؛ ورقـة العمـل رقـم    )تايلنـد  - جنوب شرق آسيا وجنـوب غـرب احملـيط اهلـادئ          
رق قدمتـها شـعبة شـ      (٧؛ ورقة االجتماع رقـم      )أندورا -شعبة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية      

قدمتـها الـشعبة العربيـة       (١٣؛ ورقة االجتمـاع رقـم       )مجهورية كوريا  - )باستثناء الصني (آسيا  
قدمتها شعبة جنوب شرق آسيا وجنـوب غـرب احملـيط            (١٧؛ ورقة االجتماع رقم     )األردن -

 ). األرجنتني - قدمتها شعبة أمريكا الالتينية (١٩؛ ورقة االجتماع رقم ) ماليزيا-اهلادئ 
 

 تقارير موظفي االتصال واالجتماعات اإلقليمية واملنظمات الدولية - تاسعا 
 معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ  

ــر        - ٣٠ ــد ي ــه إىل أن املعه ــار في ــفويا أش ــرا ش ــصال تقري ــة ىعــرض موظــف االت  أن الدراس
لتدريبيـة الـيت    التطبيقية ألمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا تشكل أحد حماور عملـه وأن احللقـات ا             

كما أن للمعهد تارخيا طويال يف املشاركة يف عمـل فريـق            . يعقدها جتسد التطبيق العملي لعمله    
 .األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية

 
 األمساء اجلغرافيةاملعنية بيئات اهلجملس   

ــم    - ٣١ ــة العمــل رق ــرت ورق ــات اهلجملــس  تفاصــيل عــن أصــول   ١٨وف ــة بيئ األمســاء املعني
ــة ــه اجلغرافي كمــا قــدمت معلومــات عــن أحــدث اجتمــاعني عقــدمها الــس يف     .  والغــرض من
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 ويف بورتالنـد، أوريغـون،   ٢٠٠٤جاكسونفيل، فلوريدا، الواليات املتحـدة األمريكيـة يف عـام       
 املعـامل   ، أي تكـوين   ،ومن ضمن املسائل اليت أوليت االهتمام حتديد خـصائص        . ٢٠٠٥يف عام   

ويف الفتـرة األخـرية، مت التركيـز علـى نظـام            . مسـاء وتـدوين العنـاوين جغرافيـا       املادية اليت حتمل أ   
 .املعلومات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وتطويره وصيانته يف املستقبل

 
 اللجنة العلمية املعنية ببحوث أنتاركتيكا  

ت أمسـاء األمـاكن يف أنتاركتيكـا        وورد. ٥٣عرض موظف االتصال ورقة العمل رقـم         - ٣٢
ن معجم األمسـاء اجلغرافيـة اخلـاص        أفاد بأ و.  أحرف خمتلفة  خمسة لغة أو أكثر وبـ    مس عشرة خب

 ويتوافر على اإلنترنت، كانت تضاف إليـه كـل ثالثـة    ١٩٩٨بأنتاركتيكا، الذي صدر يف عام   
ــات، ويف    ــاين ١أشــهر آخــر املعلوم ــاير / كــانون الث ــه    ، ٢٠٠٦ين ــواردة في ــغ عــدد األمســاء ال بل

 . موقعا١٧ ٨٧٧ت على مواقع جغرافية يبلغ عددها أضيف امسا ٣٥ ٥٥١
 

 الس الدويل للعلوم املتصلة بأمساء األعالم  
 الــيت تــشري إىل املــؤمتر الــدويل للعلــوم  ٧٠عــرض موظــف االتــصال ورقــة العمــل رقــم   - ٣٣

ة دراوال تتـوفر األوراق الـص  . ٢٠٠٥ عـام  املتصلة بأمساء األعالم الذي عقد يف بيزا بإيطاليـا يف         
وقـد قـدمت ورقـة العمـل تفاصـيل حـول            .  بعـد  نشر أا مل ت    إذ تننترعن املؤمتر على شبكة اإل    

 أن املـؤمتر التـايل    إىلتشـار أعضاء جملس إدارة الس الدويل للعلوم املتـصلة بأمسـاء األعـالم وأ           
 .٢٠٠٨أغسطس /تورنتو بكندا يف آبسيعقد يف 

 
 املنظمة اهليدروغرافية الدولية  

ــم    عــرض مو - ٣٤ ــة العمــل رق ــصال ورق ــشطة املنظمــة اهليد ٩١ظــف االت ــة  عــن أن روغرافي
ويتعلق نشاط االتصال الرئيـسي بتـسمية املعـامل املوجـودة      .  باألمساء اجلغرافية  علقتالدولية فيما ي  

. حتت سطح البحر وأعمـال اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بأمسـاء املعـامل املوجـودة حتـت سـطح البحـر                      
لعمل اللجنة الفرعية املعنية بأمسـاء املعـامل املوجـودة حتـت سـطح البحـر         وإحدى النتائج األخرية    

وقــد . )١( امســا جديــدا يف املعجــم اجلغــرايف للخريطــة العامــة ألعمــاق احمليطــات٣٤هــي إدخــال 
شر يف عــام الــذي نــ ،حــدود احمليطــات والبحــار : املعنــونS-23شــري أيــضا إىل منــشور املنظمــة أُ

اآلن للطبعـــة الرابعـــة  وجيـــرى اإلعـــداد  . مـــة علـــى اإلنترنـــت   واملتـــوفر مبوقـــع املنظ ،١٩٥٣
 .املنشور من

__________ 
وغرافيـة الدوليـة واللجنـة    اخلريطة العامة لقياسات أعماق احمليطات، وهي مشروع مشترك بني املنظمة اهليدر     )١( 

 .األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو
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 اجتماعات أخرى  
 عـن  ٥عرض ممثل شعبة أوربا الشرقية ومشال ووسط آسيا ورقة غرفة االجتمـاع رقـم          - ٣٥

الفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية التابع للمجلـس املـشترك بـني الـدول للمـساحة التطبيقيـة                  
 عن بعد، الذي أنشأته الدول األعـضاء يف         ستشعار األرض ئط والسجل العقاري وا   ورسم اخلرا 

وتــشري الورقــة إىل اجتماعــات الفريــق العامــل وإىل وظائفــه الرئيــسية،  . رابطــة الــدول املــستقلة
 . عن النشرات اليت قام بنشرهايف ذلك تفاصيل مبا
 

 الرابطة الدولية لرسم اخلرائط  
ــه إىل املــؤمتر الثــاين والعــشرين     قــدم موظــف االتــصال عر  - ٣٦ ضــا شــفويا مــوجزا أشــار في

 يف هعقـد  املـؤمتر الثالـث والعـشرين املزمـع     ، وإىل٢٠٠٥قد يف إسبانيا يف عـام  للرابطة، الذي ع 
ــان عــن أمســاء    و. ٢٠٠٧أغــسطس /آبموســكو يف  عقــدت يف املــؤمتر الثــاين والعــشرين دورت

وقامـت الرابطـة    . هلـذا الغـرض يف موسـكو      ، وسيخصص وقـت مماثـل       وأصوهلااملواقع اجلغرافية   
ــة   ــة وأصــوهلا  نترنــت يف جمــال أمســاء املو علــى شــبكة اإل أيــضا بإعــداد دورة تدريبي اقــع اجلغرافي

)http://lazarus.elte.hu/cet/(. 
 

 املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  
حيــد  التابعــة للمنظمــة الدوليــة لتو ٢١١أوضــح موظــف االتــصال عــن اللجنــة التقنيــة    - ٣٧

 وســتغطى تفاصــيل . ٢٠٠٦مــايو /عقد يف فلوريــدا يف أيــاراملقــاييس بــأن االجتمــاع القــادم ســي
الفريـق العامـل املعـين مبلفـات ومعـاجم            يف إطـار   االتصال مع املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس         

 .اجلغرافية وأصوهلا البيانات املتعلقة بأمساء املواقع
 

 االحتاد اجلغرايف الدويل  
أشـار  ) ١٦ورقـة غرفـة االجتماعـات رقـم         (ض ممثل لالحتاد اجلغرايف الدويل تقريـرا        عر - ٣٨

 علـق ت وأوضح أمهية تلـك األمسـاء فيمـا ي   فيه إىل اهتمام االحتاد اجلغرايف الدويل باألمساء اجلغرافية  
 يـسعى إىل حتقيـق     االحتـاد اجلغـرايف الـدويل        أشـار إىل أن   و. باألحباث يف جمايل اجلغرافيا والتاريخ    

 . التابع لألمم املتحدةمزيد من التعاون مع فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية
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علقة بالفريق العامل املعين بالدورات التدريبيـة يف جمـال أمسـاء            تاألنشطة امل  -عاشرا  
 املواقع اجلغرافية وأصوهلا

لـدورات   أكـد مـنظم اجتماعـات الفريـق العامـل علـى قيمـة ا              ٤١يف ورقة العمـل رقـم        - ٣٩
ــة وأصــوهلا     ــع اجلغرافي ــة يف جمــال أمســاء املواق ــام  . التدريبي ــذ ع ــد دورة  ١٩٨٢ومن ــت تعق ، ظل

ــنة   ــة واحـــــدة علـــــى األقـــــل كـــــل ســـ ــة  ،تدريبيـــ ــة مـــــن األدلـــ نظـــــر ا( وتكونـــــت جمموعـــ
http://toponymycourses.geo.uu.nl .(لعــشرين لفريــق اخلــرباء املعــين     الــدورة الثانيــة وا ومنــذ

باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة، عقدت حلقات عمل دولية أو دورات تدريبية يف جمـال               
،  أســـتراليا، ومـــاالنغأمســـاء املواقـــع اجلغرافيـــة وأصـــوهلا يف مدينـــة بنمـــا ومـــابوتو وباريســـت،

 .ردن ومجهورية إيران اإلسالميةإندونيسيا، وسانتو دومينغو وفيينا، باإلضافة إىل الصني واأل
 :يبيتني وطنيتني، مهاوقدمت معلومات يف دورتني تدر - ٤٠

امعـة الفـال     قـدمت يف ج    “أمساء املواقع اجلغرافيـة وأصـوهلا      إدارة   دخل إىل م” )أ( 
 بكيبيك بكندا؛

 قـدمت يف معهـد آسـيا        “البحث يف أمساء األمـاكن لـدى الـشعوب األصـلية          ” )ب( 
اء املواقــع اجلغرافيـة وأصــوهلا مبدينـة ســيدين بأسـتراليا بــاالقتران مـع مركــز     واحملـيط اهلــادئ ألمسـ  

 . ويلز بنيوساوثاث لغات الشعوب األصلية ومواردهاأحب
 األمسـاء    يف جمـال   دورات تدريبيـة  عقـد   وقدم خبري من شعبة الصني تقريرا عن برنـامج ل          - ٤١

 ، إىل حتـسني ختطـيط أمسـاء املـدن         وـدف الـدورات التدريبيـة     . اجلغرافية وختطيط املدن بالـصني    
وعقـدت  .  اسم جديـد لألمـاكن احلـضرية   ٢٠ ٠٠٠ظهر يف الصني كل ســنة أكثر من يحيث  

 . شخص٤٠٠ حضرها حوايل ٢٠٠٥ عام دورة تدريبية يف
يب أن عددا خاصا من جملـة اللجنـة الدوليـة        واألور  بلدان الشمال  وذكر خبري من شعبة    - ٤٢

 .٢٠٠٦علم األمساء، سيصدر يف عام رس لتدريس ، مكأونومالعلوم األعالم، 
وعرض موظف االتصال مع معهد البلدان األمريكية للجغرافيـا والتـاريخ ورقـة العمـل                - ٤٣

 دورتــني ايــةرعقــام ب، الــيت تــبني أن معهــد البلــدان األمريكيــة للجغرافيــا والتــاريخ       ١٧رقــم 
عـام  الـسادسة عـشرة يف   الدورة  قية، ومها   تدريبيتني يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية التطبي       

ــة ٢٠٠٤ ــة الدومينيكي ــدورة ، و باجلمهوري ــسابعة عــشرة يف عــام  ال وأدخلــت .  ببنمــا٢٠٠٥ال
الــدورة األخــرية مفــاهيم جديــدة يف جمــال مجــع البيانــات واحلفــاظ علــى قواعــد البيانــات دعمــا 

ورة التدريبيـة التاليـة     وقـد تقـرر أن تكـون الـد        .  خرائط رقمية وطنيـة متكاملـة وحمكمـة        موعة
 .٢٠٠٦للجغرافيا والتاريخ يف عام ملعهد البلدان األمريكية 

http://toponymycourses.geo.uu.nl/
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دعم مـن األمـم املتحـدة، عـن         تلقـت الـ    دورة تدريبيـة،     ٢٤ووصفت ورقة العمل رقم      - ٤٤
  رئاســةهاتــ مبــابوتو، ونظم٢٠٠٤أمســاء املواقــع اجلغرافيــة للجنــوب األفريقــي، عقــدت يف عــام 

 ومتثلــت أهــداف الــدورة يف فهــم أمهيــة األمســاء اجلغرافيــة املوحــدة    .اجلنــوب األفريقــيشــعبة  
بالنــسبة لتطبيقــات خمتلفــة، وعمليــة توحيــد األمســاء، وضــرورة وجــود اهليئــات املعنيــة باألمســاء، 
وجتميع ونشر األمساء، وتشجيع التعاون، وفـرص الـدورات التدريبيـة بـني شـعب فريـق اخلـرباء                   

عقد الدورة التدريبية التالية يف جمـال أمسـاء         أُزمع  و. ابع لألمم املتحدة  املعين باألمساء اجلغرافية الت   
 . مبابوتو٢٠٠٦سبتمرب /افية للجنوب األفريقي يف أيلولاملواقع اجلغر

ــر    - ٤٥ ــدريبيتني أخـ ــدورتني تـ ــفوية لـ ــصات شـ ــدمت ملخـ ــم  وقـ ــن األمـ ــدعومتني مـ يني، مـ
 :نظمهما املتحدة،
 وجملـس   هلاومسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصـ    معهد آسيا واحملـيط اهلـادئ لدراسـة أ    )أ( 

قـرص  وقـد أنـتج     . ٢٠٠٤سـتراليا، يف عـام      ريسـت، بأ  ويلـز يف با    األمساء اجلغرافية لنيوسـاوث   
 ادة التدريسية للدورة التدريبية؛ امل حيوي(CD-ROM) ذاكرة للقراءة فقطب -مدمج 

وكالــــــــة التنــــــــسيق الوطنيــــــــة اإلندونيــــــــسية للمــــــــساحة واخلــــــــرائط       )ب( 
(BAKOSURTANAL)٢٠٠٥، يف عــام  مبــاالنغ .فــرت مــواد الــدورة التدريبيــة جلميــع   وقــد و

 .ذاكرة للقراءة فقطب -أقراص مدجمة على و اء يف نسخ بشكل ورقياخلرب
ــضمنو - ٤٦ ــم   ت ــة االجتماعــات رق ــة غرف ــة    ١٥ت ورق ــدان الناطق ــها شــعبة البل ــيت قدمت ، ال

 هلاوصـ أدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة و        جمـال   عـن دورة تدريبيـة يف       إفـادة   باهلولندية واألملانيـة،    
قبل الدورة احلالية لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة              يف فيينا   قدت  ع .

 للمقـاييس واملـساحة   وكانت الدورة اليت نظمتها أكادميية العلوم النمساوية واملكتـب االحتـادي            
 وآسـيا  بـا الـشرقية  وصوهلا مـن أور  أمساء املواقع اجلغرافية وأ    ني يف جمال  رسادموجهة بالتحديد لل  

ادة التدريـــسية   املـــي حيـــو ذاكرة للقـــراءة فقـــط بـــ  -قـــرص مـــدمج  وقـــد أنـــتج  . الوســـطى
 .التدريبية للدورة
 حلقة عمل مدا ثالثة أيام، عقـدت يف أوتـاوا بكنـدا،       ٣٦ووصفت ورقة العمل رقم      - ٤٧

وقـد حـضر   . ٢٠٠٥ يف عام    إلنويتستئماين لتراث ا  ونظمتها حكومة نونافوت والصندوق اال    
ــة حــوايل   ــدورة التدريبي ــداين، و  ٢٠ال ــا ناقــشوا طــرق اجلمــع املي ــة  باحث ــع األمســاء اجلغرافي  توقي

 فريـق عمـل تقـين، وعقـد         نـشاء إ: ، وقـدموا ثـالث توصـيات هـي        رائطاخلعلى  املستخدمة حمليا   
 علـى  إلنويـت رائط لثقافـة ا  خـ جمموعـة ع وضـ  وينوكتيتـوت، اإل حلقة عمل عن مصطلحات لغة 

 .٢٥٠ ٠٠٠: ١مقياس 
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شكر منظم اجتماعات الفريق العامل أمانة فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة التـابع               - ٤٨
زيعــه علــى مجيــع ، الــذي جــرى تودليــل توحيــد األمســاء اجلغرافيــةلألمــم املتحــدة علــى توفريهــا 

 .اخلرباء بالدورة
، ٣٩أثناء نقاش ورقـة العمـل رقـم         ،  لدان الناطقة بالفرنسية  وعرض خرباء من شعبة الب     - ٤٩

 علـى شـبكة     مدقـ ت هلاودراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصـ         منوذجا أوليا لدورة تدريبية يف جمال       
ــور  اإل ــت جلمه ــاطقالنترن ــسيةنين ــى وس.  بالفرن ــشرف عل ــة  ي ــع جلن ــع    املوق دراســة أمســاء املواق

كــن الوصــول إليــه مــن موقــع شــعبة البلــدان الناطقــة    ، ومي)كنــدا( بكيبيــك هلاواجلغرافيــة وأصــ
 ).http://www.divisionfrancophone.org/Formation/index.htm( بالفرنسية

عــة للرابطــة أشــار مــنظم االجتماعــات إىل عمــل اللجنــة املعنيــة بــالتعليم والتــدريب التاب - ٥٠
وقـد  . رائط علـى شـبكة اإلنترنـت       دورة تدريبيـة عـن رسـم اخلـ         تنظيمالدولية لرسم اخلرائط يف     

    ــة وأصــوهلا؛ وي ــة لوحــدة دراســة أمســاء املواقــع اجلغرافي ــوفر عرضــت املراحــل األولي توقــع أن تت
 .(/http://lazarus.elte.hu/cet) ٢٠٠٧أغسطس /الوحدة املكتملة يف آب

 
شطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبلفات البيانـات واملعـاجم اخلاصـة            األن -حادي عشر 

 بأمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا
ــا-شعبة شــرق وســط وجنــوب  عــرض ممثــل لــ  - ٥١  ١٠ ورقــيت العمــل رقــم   شــرق أوروب

.  أمســاء املواقـع اجلغرافيــة وأصــوهلا يف بولنــدا يف جمــال تبينــان بالتفـصيل العمــل   اللــتني١١ ورقـم 
فيــد الورقــة األوىل بــأن اجلــزء الثالــث مــن الــدليل الــوطين ألمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا،  وت

ــة ألمســاء األمــاكن يف تطبيقــات رســم اخلــرائط، قــد نــشر يف عــام       الــذي يتنــاول املعاجلــة التقني
ت الورقــة الثانيــة تقريــرا عــن املرحلــة األوىل مــن مجــع معجــم جغــرايف وطــين، تــضمنو. ٢٠٠٥

 .الكتل املائيةمجع وتوحيد ونشر أمساء يركز على 
عـن اسـتحداث قاعـدة      إفـادة   عبة أمريكـا الالتينيـة،      ش،  ١٣ت ورقة العمل رقم     تضمنو - ٥٢

ــة   ــة الربازيلي ــدأ املــشروع يف عــام  . بيانــات باألمســاء اجلغرافي ــشيطه مــؤخرا  ، وأ١٩٧٧ُب ــد تن عي
مــن املتوقــع أن ينــتج عــن  و. ألمســاء اجلغرافيــةااســتخدام االتــساق يف إدراكــا للحاجــة لــضمان 

 .املشروع معجم جغرايف برازيلي
ن تـضم  الـيت ت   ١٩كندا ورقة العمل رقـم      /وقدم ممثل لشعبة الواليات املتحدة األمريكية      - ٥٣

ومشلـت  .  نظـام معلومـات األمسـاء اجلغرافيـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة              آخر املعلومـات عـن    
 اهلندسية، وخـدمات إنترنـت جديـدة، وتطبيقـات          توفر بعض احلدود  للنظام  التعزيزات األخرية   

http://www.divisionfrancophone.org/Formation/index.htm
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رى األخــالرمسيــة ات يئــالــشراكات مــع مجيــع مــستويات احلكومــة واهل إقامــة بالــشبكة تــسمح ب
 .املعنية بتعهد البيانات

ــم    - ٥٤ ــة العمــل رق ــ ،٢٣وعرضــت ورق ــوب   ل ــا -شعبة شــرق وســط وجن  ، شــرق أوروب
خلفيـة وتنظـيم    وعرضـت   . األوكرانيـة باللغـة   الـصادر   معلومات حول املعجـم اجلغـرايف العـاملي         

 .وحمتوى املعجم
، بيانـا   ٣٢كنـدا، يف ورقـة العمـل رقـم          /وأعطى ممثل شعبة الواليات املتحدة األمريكية      - ٥٥

ضـيفت للموقـع وظيفـة حبـث        وقـد أُ  . بآخر املستجدات بـشأن دائـرة األمسـاء اجلغرافيـة الكنديـة           
ــرة األ . حمــسنة لألمســاء ودليــل للمــستخدم   ــة األمــر   وســتقوم دائ ــة يف اي ــة الكندي مســاء اجلغرافي

 التعزيـــــزات ونوقـــــشت أيـــــضا.  األمســـــاء اجلغرافيـــــة الكنديـــــةباســـــتبدال قاعـــــدة بيانـــــات
 .اإلضافية املستقبلية

ــا  عــرض ملكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية التــابع لألمــم املتحــدة    وتــضمن - ٥٦ عــن إعراب
 ملعاجلـة االحتياجـات   ،جلغرافيـة وأصـوهلا  احلاجة لقاعدة بيانات ومعجـم عـامليني بأمسـاء املواقـع ا           

 اهلــزة األرضــية األخــرية يف باكــستان دراســة احلالــة الــيت توضــح    أتاحــتو. اإلنــسانية العاجلــة
ويحث فريق اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة              .  هذه املعلومات   إىل احلاجة

 .ةاحعلى التعاون جبعل البيانات مت
ــ - ٥٧ ــدا لألمســاء   ٣٣ ورقــة العمــل رقــم  ضمنتوت ــوفرة مبوقــع كن  ملخــصا للمعلومــات املت

ــة االستفــسار حبــسب االســم ومــن أشــهر ميــزات املوقــع . تاجلغرافيــة بــشبكة اإلنترنــ  .  إمكاني
ــ ــة، و    تومشل ــواد التعليمي ــة، وامل ــات التارخيي ــستقبلية إضــافة املعلوم ــز ال اخلطــط امل ــدرات تعزي ق
 .، رقميا على شبكة اإلنترنتكانوما ندي لألمساء اجلغرافية،، وتوفري جملة الس الكيةالبحث
 عـن  ٥٠ و٤٩ يف ورقـيت العمـل رقـم         البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية    وأبلغت شعبة  - ٥٨

اهلياكـل األساسـية    تناولـت الورقـة األوىل      . بيةونشاطني يتعلقان مبشروع األمساء اجلغرافية األور     
 شـبكة مـن قواعـد     يفلثـ تتموف بية، اليت س ومساء اجلغرافية األور  ة ملشروع األ  واخلدمات املزمع 

ــة  ــات املوزعــ ــيل ل   . البيانــ ــرية بتفاصــ ــة األخــ ــق الورقــ ــةوتتعلــ ــرد أُ/دراســ ــجــ ــؤ اجريــ را خمــ
 .اجلغرافية لألمساء
 البلــدان الناطقــة باهلولنديــة  ، الــيت قــدمها ممثــل لــشعبة ٥١وأفــادت ورقــة العمــل رقــم   - ٥٩

 بـصفة   اسـتمدت اليت   املنطقة الساحلية من أملانيا،      ع األمساء يف  ، عن مشروع يشمل مج    واألملانية
 .إصدارات هيئة املياه الفيدراليةأساسية من 
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ه جيـري بـذل    بأنـ ٥٦يف ورقـة العمـل رقـم    ) باستثناء الصني(آسيا شرق  وأبلغت شعبة    - ٦٠
والقـصد مـن     .املنطقـة اإلداريـة    قاعدة بيانات لألمسـاء اجلغرافيـة حبـسب          جهد يف اليابان إلنشاء   

، وجعــل البيانــات املاضــية ســنة ١٠٠ ـوراء ذلــك هــو معرفــة التغــيريات الــيت حــدثت خــالل الــ 
 .خ األمساء اجلغرافية يف اليابان لتسمح بتحليل وفهم تارياحةمت
قاعـدة بيانـات    وصـفا ل   )باسـتثناء الـدول العربيـة     ( آسـيا    - شعبة جنوب غرب     وقدمت - ٦١

قــدم اخلــبري و. ٦٠يــة إيــران اإلســالمية يف ورقــة العمــل رقــم األمســاء اجلغرافيــة الوطنيــة جلمهور
ــة  معلومــات أساســية  ــشاء مــوجزة عــن كيفي ــرا عــن وضــعها   ، قاعــدة البيانــات إن  وأعطــى تقري

 إدخــال البيانــات أن، و قــد أُدخلــت حــىت اآلن اســم٣٠ ٠٠٠حــوايل وأشــار إىل أن . احلـــــايل
 .يكل قاعدة البياناتوورد أيضا وصف هل. مستمرازال  ما
ر الــيت يالتطــوعمليــات ، الــيت قدمتــها شــعبة الــصني،  ٦٥ووصــفت ورقــة العمــل رقــم   - ٦٢

قامــت ــا حكومــة الــصني لتــشجيع نــشر وتــرويج األمســاء اجلغرافيــة عــن طريــق وســائل تقنيــة   
. نترنت واألكـشاك العامـة    هلاتف الساخنة واملواقع بشبكة اإل     مبا فيها خطوط ا    ،مبتكرة وعديدة 

 اسـتخدمتهما   املعـايري والبنيـة الـيت   ٦٦مـل رقـم    ويف مسألة متعلقة بذلك، فقد ناقشت ورقة الع       
 .اا اخلاصة باألمساء اجلغرافية لقاعدة بياناسوبيةحكومة الصني يف تطوير الربامج احل

 تقريـرا عـن     ألملانية البلدان الناطقة باهلولندية وا    ، قدمت شعبة  ٦٩ويف ورقة العمل رقم      - ٦٣
اد التقريـر  وأفـ . وطبيعته وفائدته وصف خللفية املنتج     قدمو. مشروع اخلريطة الرقمية ملدينة فيينا    

 .ا أهم أداة ختطيطية للمدينةن اخلريطة الرقمية أثبتت بأبأ
، ملخـصا   ٧١، يف ورقة العمل رقـم        البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية    وعرضت شعبة  - ٦٤

 مت تعـداد للـسكان      لقـد نـشر املعجـم اجلغـرايف عقـب         . ٢٠٠١عجم اجلغرايف للنمسا لعام     عن امل 
يقـــة عـــرض البيانـــات   وقـــدمت ورقـــة العمـــل معلومـــات عـــن طر    . علـــى الـــصعيد الـــوطين  

 .املعجم وتوافر
، الــيت قدمتــها شــعبة أمريكــا الالتينيــة، تفاصــيل عــن  ٧٧ت ورقــة العمــل رقــم تــضمنو - ٦٥

واجلهـود  .  املعهـد اجلغـرايف الـوطين إلسـبانيا    قام بتجميعهاجلديد الذي   املعجم اجلغرايف املختصر    
 وقـد أوردت مقارنـة لـصيغة املنـتجني        .  معجم جغـرايف منـوذجي إلسـبانيا       جميعمستمرة أيضا لت  

 .ميع املعجم اجلغرايف الوطينواملعجم اجلغرايف املختصر هو اخلطوة األوىل حنو جت. وحمتوامها
 عـن طريقـة   ٨٤ ورقة العمل رقـم     شرق أوروبا  - وجنوبشرق وسط   وقدمت شعبة    - ٦٦

ــة ألقاعــدة بيانــات  ، وهــي GEONAMES إنــشاء قاعــدة البيانــات  ــة رقمي  مســاء املواقــع اجلغرافي
، ٢٠٠٥يف عـام     البيانـات املطلوبـة   بكامل  الب قاعدة البيانات    زودتلقد  . للجمهورية التشيكية 

 .ن طلبها عن طريق شبكة اإلنترنتوميك
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 - شـرق آسـيا وجنـوب        - املقدمـة مـن شـعبة جنـوب          ،٩٠قة العمل رقـم     وصفت ور  - ٦٧
للمنطقـة  ) األمسـاء احملليـة   ( مشروع اخلريطـة الـيت توضـح األمسـاء اجلغرافيـة             ،غرب احمليط اهلادئ  

ــها   ــشعبة بكامل ــا ال ــيت تغطيه ــررا أن  و. ال ــتجونيكــكــان مق ــوفرا يف شــكل ملــف     املن  PDFمت
 علــى التعــاون   ثــين علــى املــشروع بــصفته مثــاال    وقــد أُ . عنــد اكتمالــه   ESRI ArcReader و
 .الشعب بني
ــي   - ٦٨ ــوب األفريق ــم   ،وعرضــت شــعبة اجلن ــة العمــل رق ــشطة  ،١٠٠ يف ورق  ملخــصا ألن

ــا منــذ عــام    وقــد صــنفت إحــصاءات تغــيري األمســاء   . ٢٠٠٠توحيــد األمســاء يف جنــوب أفريقي
أمســاء املــدن ذات  يف  الــيت جــرتوتــشمل الورقــة جــدوال بــالتغيريات. حبــسب اللغــة واملقاطعــة

 .األمهية العامة
باســتثناء ( شــعبة شــرق آســيا ، الــيت قدمتــها١ ورقــة غرفــة االجتماعــات رقــم تــضمنت - ٦٩

املبـادئ  وأُفيـد بـأن     . رافية جبهورية كوريا   جهود توحيد األمساء اجلغ     مرحليا عن   تقريرا ،)الصني
 عمليــة التوحيــد ائيــة ولكــن ال تعتــرب.  اســم١٦٠ ٠٠٠، وجهِــز رت نــشالتوجيهيــة للتوحيــد

 .اآلن حىت
 ،٣بـا ومشـال ووسـط آسـيا ورقـة غرفـة االجتماعـات رقـم         وت شعبة شرق أور  وعرض - ٧٠

 يف األمسـاء الرمسيـة؛       الـيت جـرت    لتغيرياتاملتعلقة بـا  لتبلغ الدورة بقاعدة بيانات االحتاد الروسي       
 تـضمنت  معلومـات   نـشرة ٢٠٠٥وصدرت يف عام . وجرى شرح الوالية االحتادية هلذا العمل     

نـشرة  ، ومـن املتوقـع إصـدار    ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٨ خالل الفترة مـن  أُجريتتغيريات األمساء اليت  
 .مستكملة كل ستة أشهر

بــا والــيت قدمتــها أيــضا شــعبة شــرق أور ، ٤وتــضمنت ورقــة غرفــة االجتماعــات رقــم  - ٧١
وفئـات  . اد الروسـي ومشال ووسط آسيا، استكماال لفهـارس الدولـة لألمسـاء اجلغرافيـة يف االحتـ       

ويتوقـع أن تكتمـل، خـالل الــسنة    . الفهـارس مــن  وأُدرِجـت عينـات    مرقمـة البيانـات املعروضـة  
بإدخــال األمســاء بنــاء علــى منتجــات اخلــرائط واملتعلقــة القادمــة، املرحلــة األوىل مــن املــشروع، 

بـشأن  ولقـد بـدأ العمـل األويل        . ذات مقياس الرسم الصغري مـن نظـام فهـرس البطاقـات القـدمي             
 .املرحلة الثانية

، نظــرة عامــة ملعجــم ١٢وقــدمت الــشعبة العربيــة، يف ورقــة غرفــة االجتماعــات رقــم    - ٧٢
وأوضــح العــرض . األمســاء اجلغرافيــة بلبنــان، شــامال تطبيــق قواعــد الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة   

غــرايف م مبعلومــات عــن املعجــم اجل التــاريخ اجلغــرايف للبنــان، واختــت بالتفــصيل رســم اخلــرائط و 
ذين تـوفرا مـؤخرا، واللـذين شـهدا تطبيـق قواعـد الكتابـة بـاحلروف                 لواخلريطة الرقمية للبالد ال   

 .الدول العربيةالالتينية اليت ستقرها جامعة 
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ــة االجتماعــات رقــم    - ٧٣ ــة غرف ــة، فهــرس   ١٤ووصــفت ورق ــشعبة العربي ــها ال ، الــيت قدمت
ي أكثــر مــن  ، وحيــو٢٠٠٤يف عــام الفهــرس هــذا أُكمــل وقــد . األمســاء اجلغرافيــة بــاألردن  

 ٢٥ ٠٠٠: ١افيـــة للـــبالد مبقياســـي الرســـم  مـــن اخلـــرائط الطبوغرمـــستمدة  اســـم ١٠ ٠٠٠
 .ذاكرة للقراءة فقطب -أقراص مدجمة ، وهو متوفر على ٥٠ ٠٠٠ :١ و

ــة العمــل         - ٧٤ ــل، وهــو ورق ــق العام ــر الفري ــق العامــل تقري ــنظم اجتماعــات الفري عــرض م
ــه بنــد جــ ٩٩ رقــم ــتم ب ــسنتني  مل جيتمــع  الفريــق  فأشــار إىل أن.دول األعمــال، ليخت خــالل ال

قـد يف عـام    املـؤمتر الثـامن الـذي ع      يف   تددما ح ك تقدم بشأن خطة العمل      ، ومل حيرز  املاضيتني
ة عبـض وأكد منظم االجتماعات أنـه ال ميكـن للفريـق العامـل أن يظـل خـامال، وأبـرز                    . ٢٠٠٢

ترميـز  احتـاد ال  لـك البنـود تنـشيط عالقـة االرتبـاط مـع             وتـشمل ت  . بنود ينبغي اختاذ إجراء بشأا    
، وكذلك مع االحتـاد     لمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   التابعة ل  ٢١١ ومع اللجنة الفنية     املوحد،

وينبغي أن تتابع اجلهود اإلضافية التعاون مع الفريق العامل اجلغـرايف           . املفتوح للجغرافيا املكانية  
قواعـد البيانـات    إىل  دليـل ميـع  حللف مشال األطلـسي، وإمكانيـة جت     املشترك بني اخلدمات التابع   

جلغرافيـة   بأمساء املواقع اجلغرافية وأصـوهلا لكـي يـستخدمه فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء ا            املتعلقة
 .التابع لألمم املتحدة

 
واقع األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين باملصطلحات املتعلقة بأمساء امل          -ثاين عشر 

 اجلغرافية وأصوهلا
، ٧ وهـو ورقـة العمـل رقـم          قدم منظم اجتماعات الفريق العامل تقرير الفريق العامـل،         - ٧٥
تتضمن تارخيا خمتصرا للفريق العامل وملسرد املصطلحات املتعلقة بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة        اليت  

اء اجلغرافيــة التــابع لألمــم  العامــل ونــشرته أمانــة فريــق اخلــرباء املعــين باألمســالــذي أعــده الفريــق
ن ينظـر فيهـا الفريـق        الورقة قائمة باملصطلحات اليت ينبغي أ      تضمنتو. ٢٠٠٢املتحدة يف عام    

 .العامل اآلن
، مثــل ٧ونــاقش اخلــرباء بعــض تعريفــات املــصطلحات املقترحــة يف ورقــة العمــل رقــم   - ٧٦

oronym)  طبغــرايف(اســم مرتفــع(( و ،toponymisation ) مــن ء املواقــع اجلغرافيــةأمســااشــتقاق 
 lacustrine name، و )اســم حبــرية (limnonym، و )ثــينإاســم  (ethnonym، و )األمســاء العامــة

ــزل    ( ــي منع ــر داخل ــرية أو حب ــة      ). اســم حب ــصيغة النهائي ــاء ال ــدقيق وإعط ــن الت ــد م ــدف مزي و
عامــل  ال أحــال اخلــرباء هــذه املــصطلحات وغريهــا، الــيت يــضمها التقريــر، إىل الفريــق ،للتعريــف

 .بغرض املناقشة غري الرمسية
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ولعدم وجود خبري من شـعبة وسـط أفريقيـا، أبـدى مـنظم االجتماعـات مالحظـة بـأن                - ٧٧
جـدول  جغرافية مفردة يف غابون ومل تأت حتت بنـد          مواقع   تناولت أمساء    ٤٣ورقة العمل رقم    

 .األعمال الذي جتري مناقشته
 الـيت أوضـحت كيـف أن مـصطلحات          ٥ عرض منظم االجتماعات ورقـة العمـل رقـم         - ٧٨

exonym) اســم أجــنيباســم دخيــل ،( و ،endonym) و )اســم حملــي ،standardized endonym 
وكـان  . قـد تطـورت عـرب الـزمن    ) لتقليديـة األمسـاء ا  (traditional names، و )اسم حملي موحد(

ــاك نقــاش  ــا لتلــك املــصطلحات والتعريفــات اجلديــ     حــولهن ــة حالي ــ التعريفــات املقبول يت دة ال
ــق العامــل املعــين بأمســاء األمــاكن  اقترحهــا ــصفة احلــصرية    .  الفري ــدأ ال وتركــز النقــاش علــى مب

، وعلـى قابليـة تلـك املـصطلحات         “الراسـخة ”و  “ الرمسية”للمصطلحات، وعلى تفسري اللغة     
املـصطلحات وفريـق    فريق  (وصي بأن جيتمع أعضاء الفريقني العاملني       وقد أُ . عامبوجه  للتطبيق  

 .ن النقاش حول تعريف تلك املصطلحاتإلجراء مزيد م) األماكنأمساء 
 

 الالتينية  الكتابة باحلروفاألنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بنظم -ثالث عشر 
ــر يف          - ٧٩ ــي النظ ــق ه ــسية للفري ــة الرئي ــأن املهم ــل ب ــق العام ــنظم اجتماعــات الفري أكــد م

راد اعتمادهـا   ات الوطنيـة، والـيت يـ       اقترحتـها اهليئـ     الـيت  استخدام نظم الكتابة باحلروف الالتينيـة     
 .وقد أورد موجز للشروط األولية العتماد تلك النظم. حدةكنظم لألمم املت

، أورد مـنظم االجتماعـات تفـصيال لتكـوين الفريـق العامـل،         ٩٨ويف ورقة العمل رقم      - ٨٠
د مـن نظـم الكتابـة    ، وقدم معلومات مستكملة فيمـا يتعلـق بعـد      ٢٠٠٤وسرد أنشطته منذ عام     

: توقع الفريق العامل بشبكة اإلنترنـ     وتوجد تفاصيل جلميع األنظمة على م     . باحلروف الالتينية 
http://www.eki.ee/wgrs. 

 ٦٢ورقـة العمـل رقـم    ) باسـتثناء البلـدان العربيـة   ( غرب آسيا -وقدمت شعبة جنوب     - ٨١
وجرت دراسة ثالثة إجراءات رئيـسية      . عن إجراءات التمثيل الصويت لألمساء اجلغرافية اإليرانية      

مــن قبــل الفريــق العامــل املعــين بالتمثيــل الــصويت، والتــابع للجنــة األخــصائيني املعنــيني بالكتابــة   
 الورقــة تــضمنت، وغرافيــة جبمهوريــة إيــران اإلســالميةبــاحلروف الالتينيــة وبتوحيــد األمســاء اجل

 .ية من خالل النقاشعض التفاصيل الفنوقد مت توضيح ب. تفاصيل تلك الدراسة
 الـيت  ٩٥ كتابة اللغة الكوريـة بـاألحرف الالتينيـة يف ورقـة العمـل رقـم               ت دراسة وجر - ٨٢

وأبرزت الورقة االختالفـات بـني نظـام مـاك كيـون      ). باستثناء الصني(قدمتها شعبة شرق آسيا   
أشـارت   و .ريسهاور للكتابة باحلروف الالتينية والنظام الذي اعتمدته مجهوريـة كوريـا مـؤخرا            
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بية الدميقراطيـة ومجهوريـة    بـني مجهوريـة كوريـا الـشع       جتري  مناقشات ناكه أنالورقة أيضا إىل    
 .الختاذ موقف موحد بشأن اللغة الكوريةكوريا 
 أن النظـام    ٦وسط آسيا يف ورقة االجتماع رقم       وأفادت شعبـة أوروبا الشرقية ومشال       - ٨٣

 مـن احلـرف الـسرييلي إىل احلـرف          ٨٣ - وسـت الذي اعتمدته األمم املتحـدة لتحويـل نظـام غ         
وقـد تـضمنت الورقـة قائمـة      .الالتيين ما زال يـستعمل يف األمسـاء اجلغرافيـة يف االحتـاد الروسـي     

قواعـد أخـرى للتحويـل     هنـاك  وشرح خبري الشعبة أن .وضح تطبيقهبعدد من املنشورات اليت ت
 .األشخاصإىل احلرف الالتيين، وأا تستعمل يف النصوص ويف أمساء 

 التحويل إىل احلرف الالتـيين يف العديـد مـن عناصـر عمـل فريـق اخلـرباء،             مسائلوتؤثر   - ٨٤
ات الوطنية العاملة يف جمـال      يئمما جعل منظم االجتماع يشدد على أمهية مواصلة التعاون بني اهل          

 .التحويل إىل احلرف الالتيين والفريق العامل
 

 يق العامل املعين بأمساء البلداناألنشطة املتعلقة بالفر -رابع عشر 
لتقـدم الـذي    ل، وقدم مـوجزا     ١٦عرض منظم اجتماع الفريق العامل ورقة العمل رقم          - ٨٥

وقــد اجتمــع الفريــق العامــل يف تــشرين  .أحــرزه الفريــق العامــل منــذ آخــر دورة لفريــق اخلــرباء
ــاين ــان، الســتعراض آخــر مــشروع تنقــيح   ٢٠٠٥ نــوفمرب/الث لقائمــة أمســاء ، يف ليفكــادا، اليون
تغيريات على شكل الوثيقـة     واقترح إجراء عدة    . للمؤمتر الثامن ) E/CONF.94/CRP.11 (البلدان

 يتـضمن إشـارات   “ة وطنيـة هيئأمساء تستعملها ”جزء عنوانه منها تغيريات يف طبيعة    وحمتواها،  
األمـم  دول أعضاء وختتلف عن تلك الواردة يف نشرة مـصطلحات           تستعمل يف   إىل أمساء بلدان    

 .٣٤٧املتحدة رقم 

ــم    - ٨٦ ــة العمــل رق ــضمنت ورق ــدان   ٤٠وت ــة أمســاء البل ــسودة قائم ــنظم  .  آخــر م ــدم م وق
املتعلقــة البنــود املقيــدة لتغــيريات يف الــشكل، والحــظ أنــه جــرى اســتكمال لاالجتمــاع مــوجزا 

 ولـوحظ أن الفريـق العامـل قـد قـام بتجميـع املعلومـات الـيت يتـضمنها          . بلـدا ٨٠يزيـد علـى    مبا
 الوطنيـة، مـن     يئـات عن طريـق استقـصاء مشـل اهل       لكل بند مقيد وذلك      “الوطين الرمسي ”اجلزء  
وقـد شـجع مـنظم      . علـى الـصعيد الـوطين حاليـا        األمسـاء الرمسيـة للبلـدان املـستعملة          تثبيتأجل  

وشـدد  .  إىل الفريق العامل   صويباتاالجتماع اخلرباء على استعراض مشروع القائمة وتقدمي الت       
، نـد مـن البنـود املقيـدة        يف كل ب   “األمم املتحدة الرمسي  ”علومات اليت يتضمنها جزء     على أن امل  

. هي من اختصاص قسم املصطلحات واملراجع التابع لـشعبة الترمجـة والتحريـر بـاألمم املتحـدة                
 .أن تقدم طلبات تغيري أمساء رمسية لألمم املتحدة إىل تلك اجلهةفيجب 
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ــم  تــضمنتو - ٨٧ ــة العمــل رق  شــرق -قدمــة مــن شــعبة شــرق وســط وجنــوب     امل٨ ورق
، الـيت  ٢٠٠٦ عـام  الـصادرة يف  )أمسـاء البلـدان  ( Nazwy państwلنشرة البولنديـة   لاوصفأوروبا 

 . باللغة البولندية،تتضمن قائمة أمساء البلدان املستقلة يف العامل

باســتثناء ( غــرب آســيا - املقدمــة مــن شــعبة جنــوب ٥٨وتطرقــت ورقــة العمــل رقــم  - ٨٨
لألنـشطة الـيت اضـطلعت ـا جلنـة توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف مجهوريـة إيـران                     ) بلدان العربية ال

اإلسالمية من أجل وضع قائمة بأمساء البلدان استنادا إىل القائمة الواردة يف نـشرة مـصطلحات               
، وستنـشر تلـك القائمـة       ٢٠٠٥مارس  /وقد وافقت اللجنة على القائمة يف آذار      . األمم املتحدة 

 .رض يف موقع اللجنة على اإلنترنتوتع

إىل قائمـة   إشـارة    املقدمـة مـن شـعبة أمريكـا الالتينيـة            ٧٩ ورقـة العمـل رقـم        تضمنتو - ٨٩
، وأبـرزت قائمـة باالختالفـات بـني         سـبانية الاأمساء بلدان العامل اليت تـستعملها وزارة اخلارجيـة          

 .مم املتحدةسبانيا وتلك اليت تستعملها األاأمساء البلدان املستعملة يف 

 املقدمــة مــن شــعبة البلــدان الناطقــة بالفرنــسية العمــل  ٨١وأبــرزت ورقــة العمــل رقــم  - ٩٠
 مــن أجــل مواءمــة أمســاء البلــدان الــيت تــستعملها خمتلــف املنظمــات   ٢٠٠٥املنجــز خــالل ســنة 
 .احلكومية يف فرنسا

طين مفيــدة والحــظ مــنظم االجتمــاع أن قــوائم أمســاء البلــدان املعــدة علــى الــصعيد الــو - ٩١
قائمـة  ” علـى احلاجـة إىل اسـتعراض مـسودة     مرة أخـرى وشدد  .بالنسبة ألنشطة الفريق العامل

ــدان  ــاء البلـ ـــ “أمسـ ــدمي الت ــسم    صويبات وتقـ ــل أو إىل قـ ــق العامـ ــضاء، إىل الفريـ ــسب االقتـ ، حـ
 .املصطلحات واملراجع

 
 األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل -خامس عشر 

 
تقريــر الفريــق وهــي ، ٢٧عــرض مــنظم اجتماعــات الفريــق العامــل ورقــة العمــل رقــم   - ٩٢

أنـه مت عقـد ثالثـة       أشـار إىل    وقدم عرضا موجزا عـن الواليـة املنقحـة للفريـق العامـل، و             . العامل
 .اجتماعات منذ الدورة الثانية والعشرين

 :ة، مشلت عن األنشطة املتعلقة بالدعايإفادةوقدم منظم االجتماعات  - ٩٣

، اســتقطبت تغطيــة  أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا   دورة تدريبيــة يف علــم   )أ( 
ــثالثني يف غالســكو، اســكتلندا، ســنة        ــدويل ال ــؤمتر اجلغــرايف ال ــاء انعقــاد امل ــة واســعة أثن إعالمي

 ؛٢٠٠٤
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خمتلف الطـرق الـيت روج ـا اخلـرباء لألمسـاء اجلغرافيـة عـن طريـق املنـشورات            )ب( 
  العامة والورقات املقدمة يف املؤمترات؛واحملاضرات

النـسختان التركيــة واألملانيـة لكراســة الدعايـة الــيت أعـدها فريــق اخلـرباء املعــين       )ج( 
عـرض  وقُدم  . ن االتساق يف استخدام أمساء األماكن     باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة بشأ     

 .موجز عن إجراءات نشر الكراسة بلغات أخرى

جع منظم االجتماعات اخلرباء علـى اسـتحداث مواقـع خاصـة ـم علـى اإلنترنـت                  وش - ٩٤
 .لألمساء اجلغرافية، وربطها بوصالت إلكترونية مع موقع فريق اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة  

ــع لألمســاء          ــضيها اســتحداث موق ــيت يقت ــوجز اخلطــوات ال ــة ت ــداد ورق ــستقبال إع وســيجرى م
 .اجلغرافية

نظــام املعلومــات اجلغرافيــة بــشأن م االجتمــاع أن كراســة تروجييــة جديــدة وأبلــغ مــنظ - ٩٥
ومنظمات رسم اخلرائط يف البلدان النامية، وجمموعة مواد صحفية يـستعملها اخلـرباء ووسـائط              

 .٢٠٠٧ أو ٢٠٠٦قيد اإلعداد للنشر يف عامي هي اإلعالم، 

ــة واملنـــش  رأىو - ٩٦ ــنظم االجتمـــاع أن متويـــل الـــدورات التدريبيـ ــرة  مـ ــررة لفتـ ورات املقـ
 الذي يتطلب متويال من األمم املتحدة، قد يـستلزم اختـاذ قـرار يف مـؤمتر األمـم                   ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 .٢٠٠٢ عاماملتحدة العاشر، على حنو ما سبق أن مت يف املؤمتر الثامن، 

 مبــادئ توجيهيــة ملــساعدة اخلــرباء ،٢٨وقــدم مــنظم االجتمــاع، يف ورقــة العمــل رقــم  - ٩٧
ــد مــص  ــة علــى حتدي ــة مــع املنظمــات   أشــار إىل أن و .ادر متويــل بديل ــشراكات التعاوني إقامــة ال

، وأن ذلك قد جتلى من خالل بعض ورقات العمل املقدمـة يف الـدورة                أمر مستصوب  األخرى
تمويــل بتــوفري الوتلــت ذلــك مناقــشات تتعلــق مبكــان الــدورات واملــؤمترات القادمــة، و .احلاليــة

 .ل أكرب للمشاركني من البلدان الناميةلمشاركني، يف سياق منح فرص وصول

 املقدمة مـن شـعبة البلـدان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة       ٥٢ ورقة العمل رقم  تضمنتو - ٩٨
مزيدا من املعلومات عن النسخة األملانية لكراسـة فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع                    

 . من اإلنترنتاآلن ترتيلهاممكنا لألمم املتحدة، اليت أصبح 

 منشورا سويديا عن أعمال فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء             ١وعرضت ورقة العمل رقم      - ٩٩
ختلــف جوانــب أنــشطة الفريــق منــذ إنــشائه،   وصــفا مل، باللغــة الــسويدية، وقــدمت. اجلغرافيــة

ووزعـت أثنـاء الـدورة نـسخ مـن      . نكليزية عن كل فصل علـى حـدة       الوأعطت ملخصا باللغة ا   
 .املنشور
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، املقدمة من شعبة اجلنوب األفريقـي، شـكل شـريط        ١٨واختذت ورقة االجتماع رقم      -١٠٠
توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف    املتعلقـة ب ألعمال لزيادة فهم اجلمهور دف فيديو قصري مت إنتاجه  

ومت تزويـد املـشاركني يف    . دور جملس األمساء اجلغرافية التابع جلنـوب أفريقيـا        لجنوب أفريقيا، و  
 .ورة بنسخ من شريط الفيديوالد
 

 األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ -سادس عشر 
نشطة الفريـق، وأعطـى حملـة مـوجزة عـن           عرضا أل منظم اجتماعات الفريق العامل     قدم   -١٠١

وقـدم  . ٩٤ورقـة العمـل رقـم       أي  عـرض تقريـر الفريـق العامـل،         أن يقـوم ب   غاياته وأهدافه، قبل    
، وهـو   ٢٠٠٥نـوفمرب   /عن نتائج االجتماع األخري، الذي عقد يف سول، يف تشرين الثاين          ادة  إف

 .اجتماع مشترك مع الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل

الـيت  تحـديات   ال، املقدمـة مـن شـعبة اجلنـوب األفريقـي،            ١٠١ورقة العمل رقم    بينت  و -١٠٢
ــة  اتواجــه جلــان   ــشأة حــد وألمســاء اجلغرافي ــا   املن ــوب أفريقي ــات يف جن ــى صــعيد املقاطع . يثا عل

أن جلـان األمسـاء   بـ اخلـبري  أفـاد  و .وأكـدت علـى املـسائل املتعلقـة ببنـاء القـدرة املاليـة والتنظيميـة        
 إىل  ا، لكنـها ترفـع توصـيا      اتختـاذ قـرار   الاجلغرافية على صعيد املقاطعات ليست لديها واليـة         

 .ياجملس األمساء اجلغرافية التابع جلنوب أفريق
 

 األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية -سابع عشر 
أوجز منظم اجتماعات الفريق العامل اختصاصات الفريق، وعـرض ورقـة العمـل رقـم         -١٠٣
وقد عقـد االجتمـاع    .، اليت تضمنت نبذة عن أنشطة الفريق املاضية وتلك املقررة مستقبال٦٧

وكـان مـن بـني النتـائج الرئيـسية اختـاذ قـرار              . ٢٠٠٥ عـام  ليوبليانا، يف    الرابع للفريق العامل يف   
 وعرضـهما علـى الـدورة احلاليـة وعلـى        اسم أجنيب واسـم حملـي     بقبول تعريف منقح ملصطلحي     
التعـريفني قـد قٌـبال اآلن    هـذين  والحظ منظم االجتمـاع أن   .الفريق العامل املعين باملصطلحات

ومــن املتوقــع أن ينــشر قريبــا كتــاب عــن األمســاء  . العــاملنييف اجتمــاع مــشترك بــني الفــريقني  
 .األجنبية، يتألف من ورقات مقدمة يف االجتماعات السابقة للفريق العامل

 الـيت   ٩ شرق أوروبا ورقة العمل رقـم        -وعرض خبري من شعبة شرق وسط وجنوب         -١٠٤
ال توحيــد األمســاء قــدمت حملــة عــن عمــل جلنــة توحيــد األمســاء اجلغرافيــة خــارج بولنــدا، يف جمــ 

والحظ اخلبري على وجه اخلصوص أن األمر قد اقتضى من اللجنـة أن   .األجنبية باللغة البولندية
 “اسـم أجـنيب   ”تدرج يف قائمتـها أمسـاء جغرافيـة ال يـشملها التعريـف املوحـد احلـايل ملـصطلح                    

سـم أجـنيب     ا :ا دفع الفريق العامل إىل إصـدار توصـية بتعريـف مـنقح لكـال املـصطلحني                وهو م (
 ).واسم حملي
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، الـيت تلخـص     ٣٨وعرض خبري من شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية ورقـة العمـل رقـم               -١٠٥
 ذهوكانت قاعدة البيانـات هـ   .“قاعدة بيانات األمساء األجنبية يف اللغة الفرنسية”العمل بشأن 

ن معلومـات موثوقـة     موجهة يف املقام األول إىل املستعملني الناطقني بالفرنسية الذين يبحثون ع          
ه كـان يـشار إليهـا يف الـسابق بعبـارة      ذوأكد اخلبري أن قاعدة البيانـات هـ   .عن األمساء اجلغرافية

 .“بوغانفيل”

ورقـة العمـل   ) باسـتثناء البلـدان العربيـة   ( غـرب آسـيا    -وأوجز خبري من شعبة جنـوب        -١٠٦
جتمــاع باملــضمون وأقــر مــنظم اال .“اخللــيج الفارســي” الــيت خلــصت تــاريخ تــسمية ٦١رقــم 

ــارخيي  ــدقيقالت ــة أو       ال ــدان مــن اســتعمال أمســاء أجنبي ــع البل ــه ال ميكــن من ــة، والحــظ أن  للورق
 .استحداثها

 الـيت   ٧٣رقـم   الناطقة باهلولندية واألملانيـة ورقـة العمـل         البلدان  وعرض خبري من شعبة      -١٠٧
االختيـار بـني    خلصت البحث الذي أُجري مـؤخرا بـشأن الـصعوبات الـيت تعتـرض احملـررين يف                  

وقد عرض البحث نظاما لـدعم اختـاذ    .األمساء األجنبية واألمساء احمللية الستعماهلا يف منشورام
 . احملررين يف مثل تلك الظروف، استنادا إىل معايري حمددة بوضوحلدى اتالقرار

 شـرق أوروبـا مـسوغات قائمـة األمسـاء           -وأبرز خبري من شعبة شرق وسط وجنـوب          -١٠٨
 نـشر القائمـة الـيت    ٢٠٠٦هناك نية بأن يتم يف منتصف عـام  و . باللغة التشيكية وبنيتهااألجنبية

 .٨٣ يف ورقة العمل رقم ،أمثلةمع جرى عرضها، 
 

 األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالنطق -ثامن عشر 
  الـيت عرضـها مـنظم اجتماعـات الفريـق العامـل، تقريـرا              ٩٢تضمنت ورقة العمل رقم      -١٠٩

أثنــاء الــدورة الثانيــة والعــشرين لفريــق  يف نيويــورك ٢٠٠٤يف عــام عــن اجتمــاع للفريــق عقــد 
أن فريق اخلـرباء    ب منظم االجتماعات    فادوأ. اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة      

عقد اجتماعا خالل الدورة احلالية، وقد وافق علـى عقـد اجتمـاع آخـر يف النـصف األول مـن                     
وقال إن خطة عمل الفريق العامل ستركز على مسائل مثل جداول النطق احمللـي              . ٢٠٠٧ عام

لألمساء اجلغرافية وتزويد قاعـدة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة لفريـق اخلـرباء املقـررة املفتوحـة علـى                
ودليل النطق الوحيد الذي زودت به قاعـدة البيانـات حـىت اآلن        (شبكة اإلنترنت بعنصر النطق     

 ).للغة العربيةادليل هو 

باسـتثناء  ( املقدمة من شعبة شرق البحر األبـيض املتوسـط           ٦وأبرزت ورقة العمل رقم      -١١٠
احلاجة إىل أدلـة للنطـق الـوطين، وعرضـت توصـيات بـشأن إعـداد تلـك األدلـة                ) البلدان العربية 
سـيما اسـتعمال    وخالل املناقشة، أثريت مسألة الرسم الكتايب للنطق، وال .نكليزيةالللنطاقني با
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أدلـة للنطـق بالنـسبة لقـوائم     وجـود  احلاجـة إىل  ب اخلـرباء  أقـر و ).IPA(األجبدية الـصوتية الدوليـة   
أمساء األشخاص، وأقروا باملزايا اليت متنحها أدلة النطـق املـسموعة لألمسـاء اجلغرافيـة الـيت ميكـن                   

 .الوصول إليها عن طريق اإلنترنت

كنـدا،  /ملقدمـة مـن شـعبة الواليـات املتحـدة األمريكيـة           ، ا ٣٧ت ورقة العمـل رقـم       فادوأ-١١١
ثالثـة مواقـع إلكترونيـة علـى اإلنترنـت يف كنـدا تـشتمل علـى دليـل نطـق مـسموع                  وجـود   عن  

لبعض األمساء اجلغرافية بلغات الشعوب األصـلية، والحظـت مـا تكتـسيه هـذه املواقـع واملواقـع                   
 .املماثلة من قيمة ثقافية

 
تعلقة بالفريق العامل املعين بالترويج لألمساء املتعلقة بالشعوب        األنشطة امل  -تاسع عشر 

 األصلية وجمموعات األقليات
كنـدا  / املقدمـة مـن شـعبة الواليـات املتحـدة األمريكيـة            ٨٢ ورقـة العمـل رقـم        تضمنت -١١٢
. عن جتميـع األمسـاء املتعلقـة بالـشعوب األصـلية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ونـشرها                   إفادة  
ت الورقــة إىل سياســة الواليــات املتحــدة املتمثلــة يف وحــدة املعــىن ومتــايز األمســاء، وإىل    وأشــار

وقـد نفـذ   . Coeur d'Aleneالعمـل املـضطلع بـه مـع جمتمعـات الـشعوب األصـلية مثـل مـشروع          
مـا يـصل إىل   مشروعان، وأُضفي الطابع الرمسي على العديد مـن األمسـاء، لكـن قـد يلـزم تنفيـذ           

ضاف عـادة مـصطلحات عامـة إىل مـسميات الـشعوب األصـلية زيـادة        وت . مشروع آخر٣٠٠
 .يف إيضاح اخلرائط واملراجع األخرى

، املقدمة من شعبة البلدان الناطقة بالفرنـسية تقريـرا عـن            ٣٤وقدمت ورقة العمل رقم      -١١٣
 يف جمــال تــسجيل مــسميات الــشعوب األصــلية واحلفــاظ  ،بــه يف كيبيــكاضــطُلع العمــل الــذي 
وقــد  .وأشــارت الورقــة إىل مــا مت القيــام بــه يف كيبيــك وإىل الــربامج اجلاريــة  .اعليهــا ونــشره

 .نشرت جلنة األمساء اجلغرافية يف كيبيك ستة منشورات عن مسميات الشعوب األصلية

، ٤٢وعــرض خــبري مــن شــعبة البلــدان الناطقــة باهلولنديــة واألملانيــة ورقــة العمــل رقــم   -١١٤
 /بأمسـاء الـشعوب األصـلية   املعـين  ، املـؤمتر الـدويل   ٢٠٠٥ة لعـام  األمساء اجلغرافيعن تقرير وهي  

ــاطق املتعــددة اللغــات،   ــدا(ليــوواردن /الــذي عقــد يف ليــوفرت  أمســاء األقليــات واملن ، يف )هولن
 .ات املؤمترأعمال املؤمتر وورقات اجتماعنشر اآلن مت وقد . ٢٠٠٥أبريل /نيسان

شعبة بلدن الشمال، يف تقرير عـن التجميـع         ، اليت قدمتها    ٤٤ومتثلت ورقة العمل رقم      -١١٥
   .امليداين التكميلي لألمساء الصامية يف فنلندا

، اليت عرضتها شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانيـة،         ٥٤وقدمت ورقة العمل رقم      -١١٦
ــا عــن التــرويج   ــا لألمســاء اجلغرافيــة لــدى  تقريــرا مرحلي . األقليــات والــشعوب األصــلية يف أملاني
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وجـود أربـع لغـات رمسيـة موعـات األقليـات يف أملانيـا، رغـم أن اسـتعمال األمسـاء                      سجلت  و
 . منها مها لغتا الصوربيان والفريسيانلغتنياجلغرافية يقتصر فقط على 

وعرضــت ورقــة العمــل، املقدمــة مــن شــعبة الــصني، تقريــرا عــن محايــة ثقافــة األمســاء      -١١٧
ريخ عريـق وثـري ختتزنـه ثقافـة أمسائهـا اجلغرافيـة، ولـديها        فالصني لديها تـا  .اجلغرافية يف الصني

مشروع بتوثيق تلك األمساء وصوا والترويج هلا عن طريق األفالم الوثائقية التلفزيونيـة وفنـون       
وتعمل الصني حاليا أيضا على توثيق أمساء املمرات واألزقـة يف بـيجني واحلفـاظ     .الرسم واخلط

 .عليها

 اليت عرضـتها شـعبة البلـدان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة       ٧٢رقم وقدمت ورقة العمل   -١١٨
معلومات عن التدابري املتخـذة لتوثيـق األمسـاء احملليـة موعـات األقليـات مـن مجيـع الفئـات يف                      

   .مقاطعة برغنالند يف النمسا واحلفاظ عليها

وصـفا  لعامـل    اليت قـدمها مـنظم اجتماعـات الفريـق ا          ١٠٢ ورقة العمل رقم     ضمنتوت -١١٩
التـدوين واإلبـالغ عـن      همـة   قيام اهليئات املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة مب        طط الفريق، مبا يف ذلك      خل

وقـد أُعـد منـوذج      . األعمال املضطلع ا يف جمال الترويج ملسميات الشعوب األصلية واألقليات         
عــين باألمســاء باألمســاء، وســيوزع عــن طريــق أمانــة فريــق اخلــرباء اململــدخالت الــسلطات املعنيــة 
لتقـدمي مـسامهات إلدراجهـا    هـذه اهليئـات   ووجهت الـدعوة إىل   .اجلغرافية التابع لألمم املتحدة

 .يف التقرير الذي سيعد للمؤمتر التاسع
  

حملـــرري املواقـــع اجلغرافيـــة وأصـــوهلا املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بأمســـاء  -عشرين 
 اخلرائط وغريهم من احملررين

 
رئيــسة، لــدى عرضــها بنــد جــدول األعمــال، إىل العمــل التأسيــسي الــذي     أشــارت ال -١٢٠

اضــطلع بــه الــرئيس األســبق لفريــق اخلــرباء، جوزيــف بــرو، مــن أســتراليا، أواخــر الــسبعينيات،  
 .وشجعت اخلرباء على دراسة املعرض اخلاص حبياته وعمله، واملُقام خارج غرفة االجتماع

عـن عمليـة    إفـادة    مـن شـعبة بلـدان الـشمال،           املقدمـة  ٤٦ ورقة العمـل رقـم       تضمنتو -١٢١
وكانـت تلـك هـي     .لفنلنـدا املواقع اجلغرافية وأصوهلا استكمال املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمساء 

الطبعة املنقحة الرابعة من تلك املبادئ اليت ميكن الوصول إليها عن طريق وصلة إلكترونيـة مـن                  
 .موقع فريق اخلرباء

النـسخة  ) باستثناء الـصني ( املقدمة من شعبة شرق آسيا       ٥٧ل رقم   وتناولت ورقة العم   -١٢٢
الـيت حلـت حمـل     لليابـان، املواقـع اجلغرافيـة وأصـوهلا    احلالية من املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمسـاء  
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وســتكون تلــك املبــادئ التوجيهيــة متاحــة عــرب اإلنترنــت يف   . ١٩٩٤املبــادئ التوجيهيــة لعــام  
 .املستقبل القريب

ل ـــــة العمـــــة ورقـــــة واألملانيـــــة باهلولنديـــــدان الناطقـــــة البلـــــل عــن شعبـــــدم ممثـــــوق -١٢٣
ـــرق ــضمنت تنقيح ٧٦م ــ ــيت ت ـــ ال ــبريا للمبــ ـــا ك ـــادئ التوجيهيــ ـــة املتعلقــ ـــة بأمســ ـــع اء ــ املواقــ

ــوهلا   ــساوية وأصـــ ــة النمـــ ــايل    اجلغرافيـــ ــوان التـــ ــت يف العنـــ ــرب اإلنترنـــ ــة عـــ ــي متاحـــ : ، وهـــ
www.oeaw.ac.at/dinamlex/AKO/AKO_Toponymic_Guidelines.html. 

ويف معرض رد الرئيسة على الطلبات، قالت إن عناوين املواقع اإللكترونية الـيت تظهـر                -١٢٤
تعرضـها األمانـة علـى موقـع     أن يف وثائق الدورة يمكن أن تنشر يف وثيقة مستقلة بعد الدورة و 

 .فريق اخلرباء
املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة     وهـي   ،  ٧٨ة أمريكا الالتينية ورقة العمل رقـم        وقدمت شعب  -١٢٥

ــة وأصــوهلا    ــع اجلغرافي ــدة،      .ألســبانيابأمســاء املواق ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــشرت هــذه املب ــد ن وق
 . فقطسبانيةالاوستكون أيضا متاحة عرب اإلنترنت، باللغة 

يف املواقـع اجلغرافيـة وأصـوهلا    لقة بأمساء    للمبادئ التوجيهية املتع   ةوأكدت املنسقة احلالي   -١٢٦
أي بلـد   لـدى   وسنر، األمهيـة الـيت يكتـسيها        أ هسولديشعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية، إ     

وأحالت اخلرباء إىل الفصل التاسع من اجلزء الثـاين مـن    .إعداد مبادئ توجيهية كاملة أو جزئية
 تـوى  علـى الـصعيد الـوطين للحـصول علـى تفاصـيل حم           الدليل اجلديد لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة       

 .١٩٧٥ عاماملبادئ التوجيهية وجدول بتلك املبادئ اليت مت إعدادها منذ 
 

 ملسائل األخرى املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا ا-حادي وعشرين 
حيــد عـن تو إفـادة  شـعبة أمريكـا الالتينيــة   مــن  املقدمـة  ١٢ ورقـة العمــل رقـم   تـضمنت  -١٢٧

فقـد وضـعت املكـسيك املعـايري التقنيـة للتوحيـد يف جمـال جتميـع األمسـاء           .األمسـاء يف املكـسيك  
 .اجلغرافية، مبا يف ذلك مسميات الشعوب األصلية

 اليت قدمها ممثل منغوليا معلومات أساسية عن جوانـب          ٢٢وعرضت ورقة العمل رقم      -١٢٨
وأشــارت إىل أن النظــام احلــايل   .فــاظ عليهــامــن األمســاء اجلغرافيــة املنغوليــة، واحلاجــة إىل احل  

للتحويل إىل احلـرف الالتـيين املـستعمل يف اللغـة املنغوليـة هـو النظـام الـذي تتبعـه جلنـة اململكـة                         
املتحــدة الدائمــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة وجملــس الواليــات املتحــدة لألمســاء اجلغرافيــة، وأنــه    

ضع نظامهـا اخلـاص ـا، ممـا حيـثّ علـى مواصـلة        سيلزم بعض الوقت كي تتمكن منغوليا من و   
  .التعاون مع الفريق العامل يف جمال نظم التحويل إىل احلرف الالتيين
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كنـدا إىل   / املقدمة من شعبة الواليات املتحدة األمريكية      ٣١وأشارت ورقة العمل رقم      -١٢٩
 للجنـة االستـشارية     مواضيع حبث ممكنة يستطيع أن يضطلع ا  جملـس األمسـاء اجلغرافيـة التـابع               

وعرضـت ورقـة العمـل قائمـة باملواضـيع ذات       .الكندية املعنية بالتسميات والسياسات والبحث
تعليقـات واقتراحـات أخـرى حبلـول     مـن اخلـرباء الـدوليني تقـدمي      لـب   وطُ. األمهية بالنسبة لكندا  

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٥

ان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة     املقدمـة مـن شـعبة البلـد    ٤٨وتناولت ورقة العمل رقـم      -١٣٠
وقــدمت وصــفا للعمليــة،  .تقــسيم أوروبــا إىل منــاطق واســعة اســتنادا إىل معــايري ثقافيــةمــسألة 

  .والحظت أنه جيرى استعراضها استعدادا لنشرها

 الـيت أعطـت     ٧٥وقدمت شعبة البلدان الناطقـة باهلولنديـة واألملانيـة ورقـة العمـل رقـم                 -١٣١
 النظــام النمـساوي لرســم اخلـرائط إىل صــفائح خـرائط النظــام املركــاتوري    تفاصـيل عــن حتويـل  

 .٢٠٠ ٠٠٠ : ١ و ٥٠ ٠٠٠ : ١ي املستعرض الشامل مبقياس

 حلقة مناقشة :فرقة العمل املعنية بأفريقيا  
 مـدير   ته، يف بيانـه االفتتـاحي، بـصف       يوعطـ الحظ نائب رئيس فريـق اخلـرباء، إبـراهيم           -١٣٢

ن املناقشة هـو استكـشاف سـبل النـهوض مبـشاركة البلـدان األفريقيـة يف                 املناقشة، أن الغرض م   
وقـال إن حلقـة املناقـشة هـي متابعـة       .جمـال توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ويف أنـشطة فريـق اخلـرباء       

والحـظ أنـه    .ملبادرة فرقة العمل املنشأة يف الدورة الثانيـة والعـشرين ملـساعدة البلـدان األفريقيـة     
مشال أفريقيا وجنوا، مل يـشارك يف أعمـال فريـق اخلـرباء سـوى عـدد قليـل                   باستثناء بلدان من    

 .من البلدان األفريقية، وأن تلك البلدان هي األحوج إىل توحيد األمساء اجلغرافية

وقــدم األمــني العــام للمنظمــة األفريقيــة لرســم اخلــرائط واالستــشعار مــن بعــد حملــة عــن  -١٣٣
 بلـدا  ٢٤، وأن عدد أعضائها يبلغ حاليـا  ١٩٨٨أنشئت سنة أنشطة تلك اهليئة، مفيدا بأا قد      

وأشـار إىل أن املنظمـة، باعتبارهـا املـسؤولة      .من عموم أفريقيا، وأـا منتـسبة لالحتـاد األفريقـي    
عن تنسيق أنشطة رسم اخلرائط واالستشعار عن بعد يف أفريقيا، قد أعطت األولويـة لألنـشطة                

أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة      ت يف تنظيم دورات تدريبية يف جمـال         املتعلقة باألمساء اجلغرافية، وساعد   
 .وأصوهلا

وساهم ممثلون عن الـشعبة العربيـة، وشـعبة شـرق أفريقيـا، وشـعبة اجلنـوب األفريقـي،                    -١٣٤
وشعبة أفريقيا الغربية وشعبة البلدان الناطقة بالفرنسية يف املناقشات، وشددوا علـى احلاجـة إىل      

حيد األمساء اجلغرافية علـى الـصعيد الـوطين، يف البلـدان الفقـرية بأفريقيـا،       زيادة الوعي بأمهية تو 
والحظوا أن التـدريب مطلـب أساسـي، وأن     . جلان وطنية للقيام ذه العملإنشاءواحلاجة إىل 

. عب مـن أجـل حتقيـق ذلـك        الـش خمتلـف   مثة حاجة إىل املساعدة املاليـة، وإىل التعـاون فيمـا بـني              
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التراجـع يف  مواجهـة  ، يف إطـار  أطلقـت ن الرابطة الدولية لرسم اخلـرائط قـد    وقال األمني العام إ   
 مـن أجـل مـساعدة البلـدان     “أفريقيـا ألفريقيـا  ” يف جمـال رسـم اخلـرائط، مبـادرة           اتبناء القـدر  
 .األفريقية

ويف اخلتام، الحظ نائـب الـرئيس أن مثـة حاجـة إىل أن تعمـل املنظمـة األفريقيـة لرسـم                       -١٣٥
عار من بعد والرابطـة الدوليـة لرسـم اخلـرائط سـوية مـن أجـل توحيـد األمسـاء                 اخلرائط واالستش 

اجلغرافية يف أفريقيا، وأنه يلزم املنظمة األفريقية على وجـه اخلـصوص أن تزيـد الـوعي بـضرورة        
وشـكر شـعبة البلـدان الناطقـة بالفرنـسية علـى عرضـها              . استحداث هياكل وطنية هلـذا الغـرض      

 .فري الزماالت للمتدربنيتقدمي املساعدة عن طريق تو

تقدمي عرض عن قاعدة بيانات فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة              قيام أمانة الفريق ب     
 التابع لألمم املتحدة

ــة فريــق اخلــرباء عرضــا عــن قاعــدة البيانــات املقترحــة بــشأن أمســاء املــدن       -١٣٦ قــدمت أمان
ــة قاعــ   .والبلــدان ــاء قاعــدة  ة البيانــات ومندوأعطــت نبــذة عــن خلفي ــة بن  ذجــة البيانــات وعملي
وتشمل اخلطوات املقترحة جتميع أمسـاء البلـدان،    .، فضال عن حملة عن األفاق املستقبليةالبيانات

 نـسمة، واحلـدود الدوليـة لفريـق     ١٠٠ ٠٠٠وأمساء املدن الكُربى اليت يزيد عدد سـكاا علـى      
وجيـرى   .ا ملفـا صـوتيا لألمسـاء احملليـة    األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة، ورمبـ       

 .حاليا إعداد منوذج أويل

 عرض من شعبة بلدان الشمال  
قدم جـوين أندرسـن، وهـو خـبري مـن هـذه الـشعبة، عرضـا عـن البيئـة الرقميـة لألمسـاء                          -١٣٧

إىل نظــام اخلــرائط الرقمــي الــسابق وإىل جمموعــة البيانــات  تــضمن العــرض إشــارة و .اجلغرافيــة
 .، وأعطى مثاال على منوذج قاعدة بياناتللمستقبلهيكلة الرقمية املُ

 التابعـة للمنظمـة الدوليـة      ٢١١عرض مقدم من أوالف يوستنسن، رئيس اللجنة التقنية           
 لتوحيد املقاييس

 التابعـة للمنظمـة الدوليـة       ٢١١قدم أوالف يوستنسن عرضا عن أعمال اللجنـة التقنيـة            -١٣٨
وحتدث عـن دور املنظمـة الدوليـة لتوحيـد        ،  علقة باألمساء اجلغرافية  لتوحيد املقاييس واملسائل املت   

واختـتم  . املقاييس وجتربتها، وعن مشاركة فريق اخلرباء يف تطوير املعـايري الـيت وضـعتها اللجنـة               
، والنمــوذج املركــب املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا وإطــار أمســاء ISO 19112باإلشــارة إىل معــايري 

 .املتاحة عرب اإلنترنتغرافية وأصوهلا املواقع اجلوخدمة أمساء 
 



E/2006/57
 

36 06-32770 
 

 تنفيذ قرارات فريق اخلرباء وأهدافه ومهامه -ثاين وعشرين 
، املتضمنة للقرارات اليت اختـذها مـؤمتر        GEGN/23/8أحالت الرئيسة اخلرباء إىل الوثيقة       -١٣٩

منة لقائمـة    املتـض  GEGN/23/9األمم املتحـدة الثـامن بـشأن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، والوثيقـة                
والحظـت   .وهذه القرارات متوفرة على موقع فريق اخلـرباء يف اإلنترنـت   .قرارات املؤمتر الثامن

 .فريق اخلرباء أن يقدم تقريرا إىل املؤمتر التاسع عن تنفيذ تلك القرارات على أن

 ٢ املقدمــة مــن شــعبة بلــدان الــشمال إىل القــرار رقــم ٢٩وأشــارت ورقــة العمــل رقــم  -١٤٠
وتناولـت اسـتبيانا أعـده خـبري مـن          .  التذكاريـة  ات عن املـؤمتر الثـامن، واملتعلـق بالتـسمي         الصادر

 وجهـات نظـر   ت ردا عكـس ٢٢ وردوقـد   .السويد، وجرى تعميمه على أعضاء فريـق اخلـرباء  
 .ومشاكل متباينة تتصل بالتسميات التذكارية

 ،كنـدا /حـدة األمريكيـة   املقدمة من شـعبة الواليـات املت    ،٣٥وتناولت ورقة العمل رقم      -١٤١
   وشـكلت تلـك    .  التذكاريـة  اتكنـدا بـشأن التـسمي     يف   مـؤخرا    تمـد املبادئ التوجيهية اليت اعت

 . األخرىهيئاتاملبادئ التوجيهية منوذجا مفيدا بالنسبة لل

 ات املتعلقــة مبمارســات التــسمي٤٥وقــدمت شــعبة بلــدان الــشمال ورقــة العمــل رقــم    -١٤٢
 الورقـــة لالحتفـــاء بـــاألفراد والـــشركات واتمعـــات يف وتطرقـــت .التذكاريـــة يف هلـــسنكي

 .هلسنكي، وتضمنت املبادئ اليت اعتمدا جلنة أمساء األماكن ملدينة هلسنكي

، وهي تقريـر عـن األمسـاء اجلغرافيـة          ١٤وقدمت شعبة بلدان الشمال ورقة العمل رقم         -١٤٣
نبيـة واملـسائل املتعلقـة بالعالمـات     وتطرقـت الورقـة لألمسـاء احملليـة واألمسـاء األج      .بلغات خمتلفـة 

 .الصوتية املميزة والرسم، وأعطت بعض األمثلة من موسوعة نروجيية

النـد، أن يقـدم   يوطلبت الرئيسة من خبري مـن شـعبة بلـدان الـشمال، هـو بوتولـف هيل            -١٤٤
 الـذي يـشري إىل   ٩ - ثـامن العرضا عاما عن العمل الذي جرى اإلبالغ عنه فيما يتعلق بالقرار         

وأضـاف   .عبواستشهد مبعلومات ذكرا تقـارير العديـد مـن الـش     .اتجلوانب الثقافية للتسميا
لتـراث الثقـايف يف     اإللكترونية ل صالت  الوخبري من شعبة أمريكا الالتينية تعليقات إضافية بشأن         

 .األرجنتني
 

 افيةالتحضري ملؤمتر األمم املتحدة التاسع بشأن توحيد األمساء اجلغر -ثالث وعشرين 
جرى تعميم جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة التاسع بـشأن توحيـد األمسـاء       -١٤٥

ــة  ــن      .يلغــرض إعالمــ ) GEGN/23/6(اجلغرافي ــرة م ــورك، يف الفت ــؤمتر يف نيوي ــد امل ــرر عق وتق
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 التقنيـة املرتبطــة  االجتماعــاتوميكـن النظــر يف العـروض و  . ٢٠٠٧أغـسطس  / آب٣٠إىل  ٢١
 .بذلك
، ذكرت أن بعـض التغـيريات الـيت أُدخلـت           ٥٥ تقدمي الرئيسة لورقة العمل رقم       ولدى -١٤٦

بيانـات العمليـة    مثل مـا يتعلـق بالبيانـات اخلاصـة والعـروض وال           (يف الدورة احلالية لفريق اخلرباء      
وأشــارت إىل احلاجــة إىل القيــام بعمــل اســتباقي اآلن، إذا . )علــى موقــع الفريــق، ومــا إىل ذلــك

وفتحـت ورقـة العمـل رقـم        . اء أن يوصي بتغيري أسلوب عمل املؤمترات القادمـة        أراد فريق اخلرب  
ومناولتــها، جمــاالت اهتمامهــا  بــاب املناقــشة بــشأن جوانــب مثــل طــول التقــارير القطريــة و٥٥

 وقـدمت آليـة السـتقاء اآلراء بـشأن توصـيات           . عب والقـرارات ومـا إىل ذلـك       واجتماعات الش
 .اخلرباء

 
األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعشرين لفريـق اخلـرباء املعـين         جدول   -رابع وعـشرين    

 باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة
) املرفـق (جرى تعميم جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والعـشرين لفريـق اخلـرباء        -١٤٧

امنـا  ، تز٢٠٠٧أغـسطس  / آب٣١ إىل ٢٠وتقرر عقد االجتمـاع يف الفتـرة مـن     .اخلرباءأقره و
 .مع املؤمتر التاسع

 
 اعتماد التقرير -خامس وعشرين 

١٤٨- مد مـشروع تقريـر الـدورة، بـصيغته املعدلـة أثنـاء تالوتـه، وسينـشر بـصفته الوثيقـة                     اعت
GEGN/23 و GEGN/23/INF/1. 

 
 اإلعراب عن الشكر -سادس وعشرين 

ء الـشعب، ومنظمـي    أُعرب عن الـشكر للرئيـسة، ونـائيب الرئيـسة، واملقـررين، ورؤسـا              -١٤٩
اجتماعات األفرقة العاملة ومقرريها، واألمانة، وموظفي خدمات املؤمترات ملسامهتهم يف هـذه            

 .الدورة
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 املرفق
جدول األعمال املؤقت للـدورة الرابعـة والعـشرين لفريـق اخلـرباء املعـين                 

 باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة
  
 .افتتاح الدورة - ١
 .جدول األعمالإقرار  - ٢
 .تقرير األفرقة العاملة - ٣

 . االتصالوظفيتقارير م - ٤

 .املسائل التنظيمية املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة التاسع بشأن توحيد األمساء اجلغرافية - ٥

 .استعراض النظام األساسي لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة - ٦

 .أعضاء املكتبانتخاب  - ٧

 .التخطيط لتنفيذ توصيات املؤمتر التاسع - ٨

 . باالحتياجات املستقبليةةاألفرقة العاملة املعني - ٩

 .جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والعشرين - ١٠

 .مسائل أخرى - ١١
 


