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الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠٠ 
٥ متوز/يوليه – ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

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

الدورة العشرون لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية   
 تقرير األمني العام 

عقدت الدورة العشـرون لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، وفقـا  - ١
لقـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٩/١١٩٩، يف مقـر األمـم املتحـــدة بنيويــورك، خــالل 

الفترة من ١٧ إىل ٢٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠. 
وحضــر الــدورة ١٦٢ ممثــال ومراقبــا مــن ٥٢ بلــدا، متثــل ١٨ شــعبة مــن الشــــعب  - ٢
اجلغرافية/اللغوية الـ ٢٢ التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة(١)، وثـالث 
ـــة  مــن اإلدارات يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة(٢)، ووكالــة متخصصــة واحــدة(٣)، ووكال
حكومية دولية واحـدة(٤)، وثـالث منظمـات علميـة دوليـة(٥)، وثـالث منظمـات أخـرى، و ٧ 

من فرادى املراقبني. 
وكان جدول األعمال الذي أعده فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة  - ٣
ـــورك،  قـد أجنـز فـور انتـهاء مؤمتـر األمـم املتحـدة السـابع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة (نيوي
كانون الثاين/يناير ١٩٩٨). ونظمت بنود جدول األعمال حبيث تسـهل أعمـال فريـق اخلـرباء 
يف تناول ومتابعة القرارات اليت اختذها املؤمتر السابع واملؤمترات السابقة عليه. ونظرت الـدورة 
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يف تقارير الشعب اللغوية/اجلغرافية عن مناطقها وعن التقدم احملرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة 
منذ انعقاد املؤمتر السابع، مع إيالء اهتمام خاص لتنفيذ قـرارات املؤمتـر. وباإلضافـة إىل ذلـك، 
قدمت ورقات وأجريت مناقشات بشأن جوانب معينة تتعلق بتوحيد األمسـاء املتصلـة باملنـاطق 
املتعددة اللغات، ووضع املبادئ التوجيهية حملرري اخلرائـط وغـريهم فيمـا يتعلـق بدراسـة أمسـاء 
ـــائق املؤمتــرات  املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها، واسـتخدام التسـميات األجنبيـة، وإنشـاء ملفـات لوث
والـدورات. وقـامت سـت أفرقـة عمـل بتقـدمي تقـارير ومبواصلـة أنشـطتها امليدانيـة يف اــاالت 
التاليـة: عقـد دورات تدريبيـة يف جمـــال أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصلــها، وامللفــات واملعــاجم 
اجلغرافية للبيانات املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية وأصلها، واملصطلحات املتعلقة بأمسـاء املواقـع 
ـــدان، واإلشــهار والتمويــل.  اجلغرافيـة وأصلـها، ونظـم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة، وأمسـاء البل
وأعيـد إنشـاء الفريـق العـامل املعـين بـالتقييم بغـرض حتليـل أسـلوب عمـــل فريــق خــرباء األمــم 
املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية واألفرقة الفرعية التابعــة لـه وتقـدمي توصيـات بشـأنه مبـا يضمـن 

بلوغ احلد األمثل لتنفيذ قرارات املؤمترات. 
ومن بني الوثائق اليت قدمت كورقـات عمـل أو ورقـات معلومـات والـيت بلـغ عددهـا  - ٤
١٠٠ وثيقـة، كـان واضحـا أنـه جيـري إحـراز تقـدم كبـري يف كثـري مـن الـدول األعضـاء بشــأن 
جوانب خمتلفة لتوحيد األمساء اجلغرافية، بدءا مـن التسـجيل امليـداين لألمسـاء املسـتخدمة حمليـا، 
إىل إنشـاء قواعـد بيانـات بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها؛ ونشـر األمسـاء املوحـدة مـن خــالل 
املعاجم اجلغرافية، وامللفات الرقمية، وقواعـد البيانـات املوجـودة علـى الويـب؛ ووضـع مبـادئ 
توجيهية فيما يتعلق بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة وأصلـها. كمـا أحـرزت األفرقـة العاملـة تقدمـا يف 
تطويـر املـواد التدريبيـة ومعايـري تبـادل البيانـات، ويف ترشـيد الفـروق يف املصطلحـــات املتعلقــة 
بأمساء املواقع اجلغرافية وأصلها ويف كتابـة أمسـاء البلـدان، ويف إصـدار وثـائق تفسـر احلاجـة إىل 
توحيد األمساء اجلغرافية. ورغم اإلجنازات الكثرية، مـا زال واضحـا أيضـا أن أهـداف التوحيـد 
مل تتحقـق بعـــد يف مجيــع أحنــاء العــامل، وكمــا حيــدث بــالفعل، كلمــا ُأحــرزت أوجــه تقــدم 
تكنولوجــي ازدادت احلاجــة إىل التوســع يف توحيــــد األمســـاء اجلغرافيـــة لتيســـري االتصـــاالت 
بالوسـائط املختلفـة. ومـا زال يتعـني علـى فريـق اخلـرباء أن يقـوم، مـن خـــالل هيكــل الشــعب 
اجلغرافية/اللغوية التابع له، باالتصال بالدول األعضاء اليت مل تقـم بعـد بتكويـن عمليـة أو هيئـة 
مسـؤولة عـن التوحيـد. وممـا ال شـك فيـه، أن شـبكة املعلومـات العامليـة ســـتؤدي دورا مــتزايد 
ـــة  األمهيـة وأن قدراـا اهلائلـة يف الوصـول إىل اجلماهـري تؤكـد احلاجـة إىل وجـود أمسـاء جغرافي

موحدة ودقيقة وموثوقة على الصعيد الوطين الستخدامها على الصعيد الدويل. 
وستنشر وقائع الدورة العشرين يف جملد واحد.  - ٥
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ـــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة أن  وقـد أكـدت هـذه الـدورة لفريـق خـرباء األم - ٦
جدول األعمال املؤقت والنظام األساسي قد أجنزا قبل بداية مؤمتر األمم املتحـدة الثـامن املعـين 
بتوحيد األمساء اجلغرافية الذي سيعقــد فـــي برلني خـالل الفتـــرة مــــن ٢٧ آب/أغسـطس إىل 
ـــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٢٢١/١٩٩٨)  ٥ أيلـول/سـبتمرب عـام ٢٠٠٢ (وفقـا لقـرار ال
كما أعد فريق اخلرباء جدول أعمال مؤقت (انظـر املرفـق) للـدورة احلاديـة والعشـرين املقـترح 
عقدها يف برلني يف وقت انعقاد املؤمتر الثامن. وقد وافق الس علـى التوصيـات املتعلقـة بعقـد 
مثل هذه الدورة يف حاله بالنسبة للمؤمترات السابقة. وستتيح الدورة احلادية والعشـرين لفريـق 
اخلرباء تسهيل ومتابعة عمـل املؤمتـر؛ وسـتتألف مـن يومـي عمـل منفرديـن أحدمهـا قبـل املؤمتـر 

مباشرة واآلخر بعده مباشرة: 
ـــال  ٢٦ آب/أغســطس ٢٠٠٢ لتلقــي تقــارير األفرقــة العاملــة وإجنــاز األعم (أ)

التنظيمية للمؤمتر الثامن؛ 
و٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ للتخطيط لتنفيذ توصيات املؤمتر وانتخـاب أعضـاء  (ب)

فريق اخلرباء الذين سيقومون بتوجيه هذا العمل خالل السنوات اخلمس القادمة. 
 

توصيات مقدمة إىل الس 
نظـرا ألمهيـة العمـل الـذي يضطلـع بـه فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـــة يف دعــم  - ٧
مؤمترات األمم املتحدة املتعلقـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، واإلسـهام اجلوهـري الـذي ال يـزال 
يقدمـه للـدول األعضـاء يف اـال اجلغـرايف وجمـاالت رسـم اخلرائـط، يوصـى بـأن يقـوم الــس 

االقتصادي واالجتماعي مبا يلي: 
ــدة  املوافقـة علـى التوصيـة بـأن ينعقـد فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة مل (أ)
يومي عمل يف ٢٦ آب/أغسطس و ٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ يف برلني، يف نفـس وقـت انعقـاد 

املؤمتر الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، لتسهيل ومتابعة أعمال ذلك املؤمتر؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ تدابـري، لتنفيـذ التوصيـــة الــواردة يف الفقــرة (أ)  (ب)

أعاله. 
  
احلواشي 

شعبة اجلنوب األفريقي، والشعبة العربيــة، وشـعبة آسـيا الشـرقية (مـا عـدا الصـني)، وشـعبة جنـوب شـرق آسـيا  (١)
وجنوب غرب احمليط اهلادئ، وشعبة جنوب غرب آسيا ما عدا اللغة العربيــة، وشـعبة البلطيـق، وشـعبة الصـني، 
وشعبة اللغات األملانية واهلولندية، وشعبة شرق وسط وجنوب شـرق أوروبـا، وشـعبة أوروبـا الشـرقية، وشـعبة 
مشال ووسط آسيا، وشعبة شرق البحر األبيض املتوسط (ما عدا اللغة العربية)، وشـعبة اللغـة الفرنسـية، وشـعبة 
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أمريكا الالتينية، وشعبة بلدان الشمال، والشعبة الرومانية - اهليلينية، وشعبة اململكة املتحــدة، وشـعبة الواليـات 
املتحدة األمريكية وكندا. 

إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإدارة شــؤون اإلعــالم، وإدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة وخدمـــات  (٢)
املؤمترات. 

املنظمة البحرية الدولية.  (٣)
معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ.  (٤)

املنظمة اهليدروغرافية الدولية، والرابطة الدولية لرسم اخلرائط، واللجنة العلمية والتقنية املعنيـة باألحبـاث اخلاصـة  (٥)
بالقطب اجلنويب (الس الدويل لالحتادات العلمية). 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، الرابطة الدولية لالجتار باخلرائط، اجلمعية اجلغرافية الوطنية.  (٦)
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  املرفق 
جدول األعمال املؤقـت للـدورة احلاديـة والعشـرين لفريـق خـرباء األمـم 

 املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول األعمال.  - ٢
تقارير األفرقة العاملة.  - ٣

املسائل التنظيمية األعمــال املتعلقـة مبؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء  - ٤
اجلغرافية. 

استعراض النظام األساسي ألفرقة خرباء األمم املتحدة املعنية باألمساء اجلغرافية.  - ٥
انتخاب أعضاء املكتب.  - ٦

التخطيط لتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية.  - ٧
األفرقة العاملة املعنية باالحتياجات املستقبلية.  - ٨

جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثانيـة والعشـرين لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعــين  - ٩
باألمساء اجلغرافية. 

مسائل أخرى.  - ١٠
 


