
   GEGN.2/2019/4 

  

  
 

14 February 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

040319    280219    19-02357 (A) 

*1902357*  

 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 4البند 
 واألمانة الرئيستقريرا 

   
 رير الرئيستق  

  
 موجز**  

  
 وقت تغيير  

 
لقد أخذت بعض الوقت يف اآلونة األخرية للتأمل يف ما جرى يف العامني املاضيييييييييييني، من من ور  

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، وأقر بأننا قد بلغنا مرحلة تارخيية هامة من حيث جناح 
 هذه اهليئة.
على أن أهداف فريق اخلرباء وتر يزه مل يتبدال، بيد أن السييييييييييييبيل الذ  وسييييييييييييأم يييييييييييي  يف التأ يد  

سييييييناييييييرت يف اتباعا لتحقيق أهدافنا قد  رأ عليا بعض التغيري. وأعسف أن ليا بوسييييييعنا  يعا أن ن مئن 
إىل التغيري على الفور، ولكنين أعتقد أنا م لوب لعدد من األسيييييييييييييييباب، وأنا متأ د، و ن   ييييييييييييييي  قدما 

هذه الدورة ورمبا حىت الدورة املقبلة لفريق خرباء األمم املتحدة اجلديد املعين باألمساء اجلغرافية، أعمال  يف
 من  وننا قادرون على مواصلة النجاحات اليت حتققت يف السنوات اخلمسني املاضية.

رت يف عملية التغيري هذه،  ان هناك عدد من األشييييناا الذين اضيييي لعوا بدور أسيييياسيييي    وملا شيييييف
 حتقيق ما أعتربه نتيجة ناجحة، ما  انت لتحقق لوال الدعم القو  الذ   ان ييفتاح. يف

 

 * GEGN.2/2019/1. 
: أعدَّ التقرير الكامل بيل وات، رئيا فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية. وسيتاح التقرير على املوقع الابك  التايل ** 

ttps://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html, in the language of submission only, 

as document GEGN.2/2019/4/CRP.4. 
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واجملموعة األوىل اليت جيب االعساف هبا يف هذه العملية ه  هيئة الفريق واسييييييتعداد اجلميع لتقبل  
 احلاجة إىل اتبات خيارات خمتلفة ملنهجيتنا التاغيلية املقبلة.

ب ومبن م  اجتماعات الفريق العامل الذين عملوا لساعات عديدة وثانيا، جيب االعساف باملكت 
يبحثون خيارات الفريق املقبلة ويراجعون ويعدلون الن ام األسييييييييييييييياسييييييييييييييي  والن ام الداخل  والوثائق املتعلقة 

 بالوالية وجبدول األعمال، وهذا جهد جبار.
أمانة الفريق  وثالثا، اتسيييييييييييم الدعم املقدم من شيييييييييييعبة ا حنييييييييييياءات وعلى وجا اخلنيييييييييييوا من 

وموظفني آخرين من موظف  األمم املتحدة، اتسم بأمهية بالغة يف ما حتقق من نتيجة، وتأثري تلك اجلهات 
 ال ميكن التقليل من شأنا.

فه  جمموعة ال ييفسييييييييلا عليها ال ييييييييوء عادة يف ما يتعلق  ،أما اجملموعة الرابعة اليت أود ا قرار هبا 
وظف  بعثات األمم املتحدة ووزارات اخلارجية يف عدد من البلدان الذين مبسيييييييييييييييائل الفريق، ويتعلق األمر مب

 ان ما أسييييييييييدوه من دعم ومسييييييييييامهات أي ييييييييييا ما نفع ع يم. وحىت لو  نا نرى األمور يف بعض األحيان 
 وجهات ن ر خمتلفة، فإن مسامهاهتم قد ا تست أمهية  برية يف استمرار االستقرار التاغيل  للفريق. من
 

 قراروقت است  
  ما ميف ر أعاله، مل تتغري أهداف فريق اخلرباء والغرض منا. 
 ملك أننا ما زلنا نتحمل املسؤولية نفسها عما يل : 
تأ يد أمهية توحيد األمساء اجلغرافية على النعيدين الو ين والدويل وبيان املنافع النا ة  )أ( 

 عن توحيد تلك األمساء؛
 نية والدولية اليت تعىن بتوحيد األمساء اجلغرافية وتيسييييييييييييييري  ع نتائج أعمال اهليئات الو  )ب( 

 نار تلك النتائج على الدول األع اء يف األمم املتحدة؛
دراسيييييييييييييية واقساح املبادل والسييييييييييييييياسييييييييييييييات وال رائق املناسييييييييييييييبة حلل ماييييييييييييييا ل التوحيد  )ج( 

 النعيدين الو ين والدويل؛ على
اعدة العلمية والتقنية، وخاصيييييييييييية القيام بدور نايييييييييييييا، من خالل تيسيييييييييييييري تقد  املسييييييييييييي )د( 

 البلدان النامية، يف إنااء آليات لتوحيد األمساء اجلغرافية على النعيدين الو ين والدويل؛ إىل
توفري وسيييلة اتنييال وتنسيييق فيما بني الدول األع يياء وبني الدول األع يياء واملن مات  )هي( 

 ة؛الدولية، باأن األعمال املرتب ة بتوحيد األمساء اجلغرافي
تنفيذ املهام املسندة مبقت ى القرارات املعتمدة يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة املعنية  )و( 

 بتوحيد األمساء اجلغرافية ويف اجتماعات فريق خرباء األمم املتحدة اجلديد املعين باألمساء اجلغرافية؛
بني اللغييات وعلى أمهييية التييأ يييد، وفقيياق مليثييامل األمم املتحييدة، على احسام املسيييييييييييييييياواة  )ز( 

 األمساء اجلغرافية باعتبارها جزءق من اهلوية والساث التارخييني والثقافيني لألمم.
والثابت عند  من تغيري وحيد  ارل على هذه املسييييييييييييييؤوليات هو أن ال ييييييييييييييرورة امللحة  جنازها  

نية على النييييييييييعيد العامل  والس يز تعززت منذ إنايييييييييياء جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكا قد
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الذ  توليا املن مة للحاجة امللحة إىل بيانات مكانية دقيقة وشييييييياملة، واألمساء اجلغرافية عننييييييير مهم جدا 
 من عناصرها.

 .وأقر أي ا حباجتنا إىل الن ر يف عملنا مبا يتماى مع والية األمم املتحدة وأهداف التنمية املستدامة 
، أن هدف وتر يز فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية والنتائج ولكنين أرى، أساسا 

 اليت  اول حتقيقها أمور مستقرة جدا.
 

 وقت التزام  
لقد عاينت،  وال السييينوات اليت اتر ت فيها يف عمل فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء  

قوة للفريق، أال وه  املايييييييييييييييار ة الفعالة من أفراد ينتمون جملموعة اجلغرافية، أدلة معتربة على ما أراه أع م 
واسيييييعة من اخللفيات احلكومية واأل ادميية واملهنية، وهذا أمر  نت قد م رتا من قبل، ويتوجب عل   اآلن 

 أن أؤ ده من جديد.
 وتتجلى هذه املاار ة الفعالة يف اجملالني التاليني: 
الورقات اليت نناقايييييييييييها يف اجتماعاتنا. وميكنين أن أم ر الوقت الذ  يسيييييييييييتغرقا إعداد  )أ( 

حمض جتربيت أن هذا ا عداد يسيييييتغرمل وقتا، بل بوسيييييع  أن أقول أي يييييا إنين قد اسيييييتفدت شيييييننييييييا  من
 مئات هذه األورامل؛ من

بييا ضييييييييييييييييافيية  ،اسيييييييييييييييتعييداد األفراد و واعيتهم لتقبييل األدوار املنو يية هبم داخييل املن ميية )ب( 
ويايييييييييمل ملك قبول الوظائ، يف املكتب، بنيييييييييفة من م  اجتماعات الفريق العامل عملهم العاد .  إىل

 وأع اء نا اء يف األفرقة العاملة.
والتحد  الذ  يواجا الفريق اآلن هو  فالة اسييييييييتمرار هذه املاييييييييار ة. فقد شييييييييهدنا يف املاضييييييي   

ا ناييعر بفقدان سيينوات القريب العديد من أع يياء الفريق يتقاعدون، وهذا أمر متوقع يف أ  من مة، لكنن
 عديدة من املاار ة ا جيابية من هؤالء األفراد.

ولييذلييك ألتما منكم  يعييا الن ر يف التزامكم احلييايل وأشيييييييييييييييجع أ رب عييدد  كن من منييدوبينييا  
احلاليني واملقبلني على أن يقدموا املستوى نفسا من املاار ة الفعالة،  ما فعل املندوبون السابقون، وملك 

يتكلل مسيييتقبل فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية بالنجاح على ررار ما تكلل ل يييمان أن 
 با ماضيا.

 


