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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩يوليه إىل / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 
االجتماعــات واملــؤمترات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة 

        واإلعالنات واملنشورات
  حلقة العمل الوطنية بشأن توحيد األمساء اجلغرافية    
  **مقدم من جنوب أفريقيا    
  ***موجز    

ــد جملــس     ــة عمــل      عق ــة حلق ــون والثقاف ــة ووزارة الفن ــا لألمســاء اجلغرافي ــوب أفريقي جن
.  حــول موضــوع التــسميات اجلغرافيــة٢٠١٢ أبريــل/ نيــسان١٣  و١٢مفتوحــة للجمهــور يف 

حنــو إجيــاد فهــم مــشترك ملــشاركة اجلمهــور ومــشاورته بــشأن توحيــد األمســاء ”وكــان حمورهــا 
ات العامــة الــيت عقــدهتا احلكومــة، والــيت   سلــسلة املــشاور يفوكانــت آخــر حلقــة. “اجلغرافيــة

طبيعة املشاورة، وإدارة األمساء اجلغرافية علـى       : حددت ثالثة حماور كان ينبغي معاجلتها، وهي      
وحــضر حلقــة العمــل . مــستوى املقاطعــات واإلدارات احملليــة، والتنــسيق علــى الــصعيد الــدويل 

  . بلدا آخر١٣ ومندوبون من  مشارك، منهم ممثلون للحكومة واجملتمع املدين٥٠٠أكثر من 
 تغـيري   بـني  املتحدثون من احلكومة وجملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء اجلغرافيـة               لقد مّيز و  

ُتجـرى بنـاء علـى املبـادئ التوجيهيـة          تقنيـة   فالتوحيـد عمليـة     . األمساء وتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة     
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .، جنوب أفريقياكوبيكاأعده ترومان   **  
: ميكـــن االطـــالع علـــى التقريـــر بكاملـــه، باللغـــة الـــيت قـــدم هبـــا فقـــط، علـــى املوقـــع الـــشبكي التـــايل               ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  



E/CONF.101/47/Add.1
 

2 12-40041 
 

 الــيت هلــا تطبيقــات عمليــة الــصادرة عــن فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة،  
وقال وزير الفنون والثقافة، بول ماشاتيل، للحضور إن احلكومـة تنظـر إىل التـسميات               . متعددة

 يف مبـادئ    تـضرب جـذوره   عملية ترمي إىل املسامهة يف بنـاء جمتمـع شـامل            ”اجلغرافية على أهنا    
  .“املساواة واحلرية والكرامة للجميع

جملس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء اجلغرافيـة يف ضـوء دسـتور              ودرست حلقة العمل قانون       
جنوب أفريقيا وقانون تعزيز العدالة اإلدارية، وحـددت سـبال ميكـن هبـا تنقـيح القـانون ووضـع         

 متـــنح عمليـــة التـــسمية اجلغرافيـــة اجلمهـــور مجيـــع احلقـــوق يف املـــشاورة   تكفـــل أنإجـــراءات 
لجان اإلقليميـة واحملليـة املعنيـة باألمسـاء      اللتأمني استنادوصيغت مقترحات مفصلة    . واالعتراض
ىل أسس قانونية وإدارية متينة، وبيان اإلجراءات املتعلقة بالتعاون بني اهليئـات املعنيـة              إاجلغرافية  

  .باألمساء اجلغرافية على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات واإلدارات احمللية
لوطنيـة لألمسـاء اجلغرافيـة يف البلـدان      وصيغت مقترحات مفصلة أيـضا لتعزيـز اهليئـات ا           

  .األفريقية وتقدمي الدعم هلا عن طريق اهلياكل الدولية
  


