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مالحظة 

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة. 

ال تنطـوي التسـميات املسـتخدمة يف هـذه الوثيقـة وال طريقـة عـرض املـادة الـــيت تتضمنــها علــى اإلعــراب عــن أي رأي كــان مــن 
جـانب األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة بشـأن املركـز القـانوين ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة أو للسـلطات القائمـة فيـــها، أو بشــأن تعيــني 

حدودها أو ختومها. 
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منشور األمم املتحدة 

  A.03.I.14 رقم املبيع
 

احملتويات 
الصفحة الفقرات الفصل  

١ ١-١٥ تنظيم أعمال املؤمتر  األول -

١ ١ االختصاصات  - ألف

١ ٢-٣ افتتاح املؤمتر  - باء 

١ ٤ احلضور  - جيم
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١ ٥ انتخاب الرئيس  - دال

١ ٦-١٥ املسائل التنظيمية  - هاء

١ ٦ اعتماد النظام الداخلي  - ١

٢ ٧-٨ إقرار جدول األعمال  - ٢

٤ ٩ انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس  - ٣

٥ ١٠-١٢ تنظيم األعمال  - ٤

٦ ١٣-١٤ وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  - ٥

٦ ١٥ الوثائق  - واو

٧ ١٦-٢٤٧ موجز أعمال املؤمتر  الثاين -

٧ ١٦-١١٩ اجللسات العامة  - ألف

٢٣ ١٢٠-١٦٠ اللجنة التقنية األوىل (الربامج الوطنية)  - باء

٣٠ ١٦١-١٩٩ اللجنة التقنية الثانية (الربامج التقنية)  - جيم

٣٩ ٢٠٠-٢٤٧ اللجنة التقنية الثالثة (الربامج الدولية والتبادل الدويل)  - دال

٤٧ القرارات اليت اختذها املؤمتر  الثالث -

٤٧ الترويج لألمساء اجلغرافية املستعملة لدى األقليات وجمموعات السكان األصليني  م ١/٨ -

٤٧ املمارسات املتعلقة بتسمية املعامل اجلغرافية مسميات تذكارية  م ٢/٨ -

٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املعين باملصطلحات التابع لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية م ٣/٨ -

٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية التابع لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية م ٤/٨ -

٤٩ . . . . . . . . االجتماعات املشتركة للشعب اللغوية/اجلغرافية واألفرقة العاملة التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية م ٥/٨ -

٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . إدراج بيانات األمساء اجلغرافية يف اهلياكل األساسية للبيانات املكانية على الصعيدين الوطين واإلقليمي م ٦/٨ -

٥١ معاييـر وأشكال تبادل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية  م ٧/٨ -

٥١ تقديـم املساعدة إىل الفريق العامل املعين باملعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحدة  م ٨/٨ -

٥٢ األمساء اجلغرافية بوصفها تراثا ثقافيا  م ٩/٨ -

٥٢ إجراءات مجع البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا  م ١٠/٨-

٥٣ الفريق العامل املعين بطريقة نطق األمساء اجلغرافية  م ١١/٨-

٥٣ توحيد أمساء البلدان  م ١٢/٨-
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٥٤ كتابة األمساء اجلغرافية التايلندية باحلروف الالتينية  م ١٣/٨-

٥٥ كتابة اللغـة السرييلية الصربية باحلروف الالتينية  م ١٤/٨-

٥٥ تقدمي الدعم إىل التدريب واملنشورات  م ١٥/٨-

٥٦

ـــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء مؤمتـر األمـم املتحـدة التاسـع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة والـدورة الثانيـة والعشـرون لفري م ١٦/٨-

اجلغرافية 

٥٦ تصويت لإلعـراب عن الشكر  م ١٧/٨-

املرفقات 

٥٧ قائمة املشاركني  األول -

٨٢ النظام الداخلي  الثاين -

٩٠ جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية  الثالث -

٩٣ قائمة الوثائق  الرابع -

 

 

 

 

  



1 03-24320

E/CONF.94/3

الفصل األول 
 

تنظيم أعمال املؤمتر 
 

االختصاصات  ألف -
 

عقـد مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف مقـر وزارة اخلارجيـة االحتاديـــة يف برلــني، يف الفــترة مــن ٢٧  - ١

ــول/سـبتمرب ٢٠٠٢، وفقـا ملقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٢٢١/١٩٩٨ املـؤرخ ٢٣ متـوز/يوليـه ١٩٩٨، وقـرار  آب/أغسطس إىل ٥ أيل

الس ٩/١٩٩٩ املؤرخ ٢٦ متوز/يوليه ١٩٩٩. 
 

افتتاح املؤمتر  باء -
 

ـــاألمم املتحــدة، التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة،  قـام مديـر الشـعبة اإلحصائيـة ب - ٢

بافتتاح املؤمتر وأدىل أمامه ببيان. 

كما أدىل ببيان أمام املؤمتر كل من أوتو شـيلي، وزيـر الداخليـة يف أملانيـا، وسـريجيه أوردزوينكيـدزي، وكيـل األمـني العـام واملديـر  - ٣

ــر الدولـة بـوزارة اخلارجيـة يف أملانيـا، والسـيد كـالوس فوغرايـت، عمـدة برلـني احلـايل  العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، وغونتر بلوغري، وزي

ورئيس الس االحتادي الثاين. 
 

احلضور  جيم -
 

حضـر املؤمتـر ممثلـو ٨٨ مـن الـدول األعضـاء ودولـة واحـــدة غــري عضــو يف األمــم املتحــدة، واثنتــان مــن الوكــاالت املتخصصــة،  - ٤

ومنظمة حكومية دولية واحدة، وأربع منظمات علمية دولية، و ٣٩ مراقبا. وترد قائمة املشاركني يف املرفق األول. 
 

انتخاب الرئيس  دال -
 

يف اجللسـة العامـة األوىل، الـيت عقـدت يف ٢٧ آب/أغسـطس، انتخـب املؤمتـر بالتزكيـة كـالوس - هينينـغ روزيـن رئيســـا للمؤمتــر.  - ٥

وأدىل السيد روزين بكلمة ترحيب أمام املؤمتر. 
 

املسائل التنظيمية  هاء -
 

اعتماد النظام الداخلي  - ١

ــــة  يف اجللســـة العامـــة األوىل، الـــيت عقـــدت يف ٢٧ آب/أغســـطس، اعتمـــد املؤمتـــر النظـــام الداخلـــي املؤقـــت الـــوارد يف الوثيق - ٦

E/CONF.94/2 و Corr.1 (انظر املرفق الثاين). 
 

إقرار جدول األعمال  - ٢

) بصيغتـه املصوبـة. ويف مـا يلـي جـدول األعمـال  E /CONF.94/1) يف اجللسة نفسها، أقـر املؤمتـر جـدول األعمـال املؤقـت - ٧

الذي مت إقراره: 
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افتتاح املؤمتر.  - ١

انتخاب رئيس املؤمتر.  - ٢

املسائل التنظيمية:  - ٣

اعتماد النظام الداخلي؛  (أ)

إقرار جدول األعمال؛  (ب)

انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛  (ج)

تنظيم األعمال؛  (د)

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  (هـ)

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر السابع.  - ٤

تقـارير شـعب فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلـك الشـعب وعـن التقـدم احملــرز يف  - ٥

توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر السابع. 

االجتماعات واملؤمترات:  - ٦

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛  (أ)

االجتماعات والربامج داخل الشعب وفيما بينها؛  (ب)

االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء؛  (ج)

االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء.  (د)

التدابري اليت اتخذت أو اقترحت لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد األمساء اجلغرافية.  - ٧

املنافع االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية.  - ٨

التوحيد الوطين:  - ٩

مجع األمساء يف امليدان؛  (أ)

معاملة األمساء يف املكاتب؛  (ب)

معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  (ج)

اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية لألمساء؛  (د)

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين.  (هـ)
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التسميات األجنبية.  - ١٠

التقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء.  - ١١

ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا:  - ١٢

إجراءات مجع البيانات؛  (أ)

عناصر البيانات الالزمة؛  (ب)

معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا؛  (ج)

نظم املعاجلة اآللية للبيانات؛  (د)

توافق النظم وهياكلها؛  (هـ)

املعاجم اجلغرافية الوطنية؛  (و)

منشورات أخرى.  (ز)

مواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت.  - ١٣

املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية.  - ١٤

املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد:  - ١٥

السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية؛  (أ)

املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر.  (ب)

نظم الكتابة:  - ١٦

الكتابة باحلروف الالتينية؛  (أ)

التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛  (ب)

كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة.  (ج)

التدريس واملمارسة يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، والتعاون الدويل:  - ١٧

التدريس واملمارسة احلاليان؛  (أ)

الدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا؛  (ب)

تبادل املشورة واملعلومات؛  (ج)

تبادل املوظفني؛  (د)
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املساعدة التقنية؛  (هـ)

التعاون مع املنظمات الوطنية؛  (و)

التعاون مع املنظمات الدولية؛  (ز)

التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي.  (ح)

أمساء البلدان.  - ١٨

الترتيبات للمؤمتر التاسع.  - ١٩

اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل انعقاد املؤمتر.  - ٢٠

اعتماد تقرير املؤمتر.  - ٢١

اختتام املؤمتر.  - ٢٢

E، (باالنكليزيــة  / CONF.94/MISC.1) ويف اجللســـــة نفسهـــــا، وافـق املؤمتـر علـى شـــروح جــدول األعمــال املؤقــت - ٨

فقط)). 

انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس  - ٣

يف اجللسة العامة األوىل أيضا انتخب املؤمتر أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:  - ٩

نائبا الرئيس: 

السيد ديفيد مونرو (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) 

السيد عطوى إبراهيم (اجلزائر) 
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املقرر: 

السيد بريان غودتشايلد (استراليا) 

رئيسة التحرير: 

السيدة هيلني كريفوت (كندا) 

تنظيم األعمال  - ٤

 ،E / C ONF.94/MISC.2 يف اجللسـة نفسـها، وافـق املؤمتـر علـى تنظيـم أعمالـه املقـترح، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـــة - ١٠

(باالنكليزية فقط)، وقام بإنشاء ثالث جلان تقنية وانتخاب أعضائها على النحو التايل: 

اللجنة األوىل: 

نفتايل كادمون (إسرائيل)  الرئيس:

هانس رينغستام (السويد)  نائب الرئيس:

بيتر جوردان (النمسا)*  املقرر:

التوحيد الوطين (البند ٩ والبنود الفرعية من (أ) إىل (هـ)) 

التسميات األجنبية (البند ١٠) 
 

اللجنة الثانية: 

راندال فلني (الواليات املتحدة)  الرئيس:

بوتولف هليلند (النرويج)  نائب الرئيس:

إيزولدا هاوزنر (النمسا)، وتساعدها فيليشيا أكينيمي (نيجرييا)  املقررة:

ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا (البند ١٢ والبنود الفرعية من (أ) إىل (ز)) 

مواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت (البند ١٣) 

املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية (البند ١٤) 
 

اللجنة الثالثة: 

 
 

قام السيد ليو ديلون (الواليات املتحدة األمريكية) باستكمال عمل املقرر بعد مغادرة السيد جوردان.  *
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فريجان أورميلينغ (هولندا)  الرئيس:

بيتر بول (إستونيا)  نائب الرئيس:

كاروالين بريغيز (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)  املقررة:

التقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء (البند ١١) 

املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد (البند ١٥ والبندان الفرعيان (أ) و (ب)) 

نظم الكتابة (البند ١٦ والبنود الفرعية من (أ) إىل (ج)) 

التدريس واملمارسة يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، والتعاون الدويل (البند ١٧ والبنود الفرعية من (أ) إىل (ح)) 

أمساء البلدان (البند ١٨) 

وجرى النظر، يف اجللسات العامة، يف البنود من ١ إىل ٨ ومن ١٩ إىل ٢٢.  - ١١

ووجه الرئيس انتباه املؤمتر إىل األعضاء السابقني يف فريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة الذيـن رحلـوا عـن احليـاة يف  - ١٢

األعـوام املاضيـة. وهـؤالء األعضـاء هـم: هــ. أ. ج. (بـــاين) لويــس (اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية)، وجوزيــف بــرو 

ـــى إصــدار مثــل  (النمسـا)، وفريجـان أورميلينـغ األب (هولنـدا)، وجـان - بـول دروليـه (كنـدا)، ويـرزي كوندراكـي (بولنـدا). ومت االتفـاق عل

هذه اإلعالنات يف املؤمترات القادمة. 

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  - ٥

اجتمعـت جلنـة وثـائق التفويـض، املؤلفـة مـن الرئيـس ونـائيب الرئيـس واملقـرر ونـائب األمـني التنفيـذي، يف ٣ أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠٢  - ١٣

للنظر يف وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر. 

ويف اجللسة العامة السادسـة، الـيت عقـدت يف ٣ أيلـول/سـبتمرب، أفـادت جلنـة وثـائق التفويـض أـا وجـدت وثـائق تفويـض املمثلـني  - ١٤

سليمة. 
 

الوثائق  واو -
 

ترد قائمة الوثائق املعروضة على املؤمتر يف املرفق الرابع.  - ١٥

 

الفصل الثاين 
 

موجز أعمال املؤمتر 
 

اجللسات العامة  ألف -
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تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر السابع (البند ٤) 

نظر املؤمتر يف البند ٤ من جدول أعمالـه (تقـارير احلكومـات عـن احلالـة يف بلداـا وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة  - ١٦

منـذ املؤمتـر السـابع) يف جلسـاته مـن الثانيـة إىل السادسـة، الـيت عقـدت يف ٢٧ و ٢٨ آب/أغســـطس و ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢، واســتمع إىل 

عرض للتقارير التالية. 

 .E / CONF.94/CRP.1 وقد أحاط املؤمتر علما بتقرير مولدوفا الوارد يف الوثيقة - ١٧

ـــدي يف  وأشـار تقريـر موزامبيـق (E/CONF.94/CRP.3) إىل التقـدم احملـرز يف املعجـم اجلغـرايف ملوزامبيـق وإىل الدعـم الكن - ١٨

إنشـاء قـاعدة بيانـات ومعجـم جغـرايف جلميـع األمسـاء اجلغرافيـة يف موزامبيـق. وتقـف موزامبيـق اآلن أيضـا يف مرحلـة متقدمـة مـن إنشـاء ســـلطة 

وطنية لألمساء اجلغرافية. 

ــرعت يف تنفيـذ مشـروع شـامل جلمـع وتوحيـد  E و Add.1) أن دولة قطر ش /CONF.94/CRP.4) وورد يف تقرير قطر - ١٩

ـــع لألمســاء يف قــاعدة  وتوثيـق األمسـاء اجلغرافيـة يف البلـد. وكـانت املرحلـة األوىل مـن املشـروع عبـارة عـن مجـع يف امليـدان، واملرحلـة الثانيـة جتمي

بيانات، مث تصنيفها إىل فئات وتوحيد نطقها وكتابتها باحلروف الالتينية. وقد أعد اآلن معجم جغرايف وطين. 

ــد  وعلّـق تقريـر بولنـدا (E/CONF.94/CRP.10 و Add.1) علـى التغيـريات التنظيميـة يف بولنـدا، وعلـى اإلصـدار اجلدي - ٢٠

باالنكليزية والروسية لـ �املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف بولنـدا حملـرري اخلرائـط وغـريهم مـن املسـتخدمني�، وعلـى 

العمل اجلاري لوضع أمساء رمسية للمناطق احمللية واألجسام الطبوغرافية وتوحيد أمسـاء الكتـل املائيـة متـهيدا لوضـع معجـم جغـرايف وطـين مفصـل. 

وكان هناك تعليق أيضا على التغيريات يف األمساء، وعلى القوانني اجلديدة لألماكن املأهولة بالسكان، وعلى إنشاء صفحة على اإلنترنت. 

E و Add.1) عـن إعـادة  / CONF.94/CRP.14) ــر اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية وحتدث تقري - ٢١

ــن إعـادة التنظيـم. وقـد اسـتعرضت هيئـة املسـاحة سياسـتها فيمـا يتعلـق بـاخلرائط  اهليكلة اإلدارية يف إنكلترا واسكتلندا وويلز وعن خطط ملزيد م

الطبوغرافية، وأوصت مبعاجلة مسألة توحيد كتابة األمساء اجلغرافية يف مجيع ما يصدر عنها. 

E و Add.1) اخلطـــة االســتراتيجية للســلطة الوطنيــة لألمســاء ودورهــا،  /CONF.94/CRP.21) وأوجـز تقريـر اسـتراليا - ٢٢

وركـز علـى تثقيـف اتمـع، وازدواج األمسـاء فيمـا يتعلـق بأمسـاء منـاطق السـكان األصليـني، وجيـري اآلن وضـع مبـادئ توجيهيـة جديـدة. ومــن 

املقرر أن جتتمع اللجنة الوطنية يف تاونسفيل بكويرتلند يف آذار/مارس ٢٠٠٣. 

ـــن شــأنه  E و Add.1) عـن إطـار قـانوين جديـد ألمسـاء األمـاكن كـان م /CONF.94/CRP.23) وحتـدث تقريـر الصـني - ٢٣

تعزيز العمل على تسمية األماكن وإعادة تسميتها، ولكن مـع احـترام آراء السـكان احملليـني. وعلـق التقريـر أيضـا علـى تغيـري األمسـاء، والالفتـات 

ـــعبية. وتقــوم اآلن وزارة الشــؤون املدنيــة  اجلديـدة لألمسـاء الطبوغرافيـة، وتوحيـد أمسـاء املبـاين، ومعجـم األمسـاء اجلغرافيـة جلمهوريـة الصـني الش

بعمليـة إنشـاء شـامل لقـاعدة البيانـات الوطنيـة لألمسـاء اجلغرافيـة، وتطويـر نظـام املعلومـات اجلغرافيـة. وتواصـل الصـني توفــري التدريــب الشــامل 

للموظفني املعنيني باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 

وعلـق التقريـر الشـفوي مليامنـار علـى اخلرائـط واملعـاجم اجلغرافيـة، ونقـل احلـروف بـني اللغـات، ونطـق األمسـاء وتغيريهـــا. وميامنــار  - ٢٤

مهتمة بالتدريب واملساعدة التقنية، وتبحث يف إنشاء جلنة دائمة معنية باألمساء اجلغرافية عمال بقرارات األمم املتحدة. 
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ـــة علــى اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة،  وأشـار تقريـر األردن (E/CONF.94/CRP.27) إىل التغيـريات املدخل - ٢٥

ونشـر أطـالس للعـامل وأطـالس مدرسـية، وعضويـة ومـهام وسـلطة اللجنـة الوطنيـة. وتضمـن هـذا التقريـــر قوائــم باألمســاء الــيت تغــريات وأمســاء 

التقسيمات اإلدارية يف األردن. 

وعلـق تقريـر أملانيـا (E/CONF.94/CRP.28 و Add.1) علـى اجتماعـــات اللجنــة الدائمــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة،  - ٢٦

ـــة األملانيــة، واملبــادئ التوجيهيــة  واملعجـم اجلغـرايف ألملانيـا، وقـاعدة بيانـات لألمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة، ووضـع فـهرس ألمسـاء أنتاركتيكـا باللغ

املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا، وغري ذلك من املنشورات. وعلـق التقريـر أيضـا علـى األمسـاء اجلغرافيـة واهليكـل الوطـين للبيانـات املكانيـة، 

وقاعدة بيانات خاصة بالنطق الحتاد اإلذاعــة األملـاين، وتنظيـم هـذا املؤمتـر الثـامن ومـا يتصـل بـاملوضوع مـن املعـارض التقنيـة والرحـالت التقنيـة، 

وعقد دورة تدريبية يف موضوع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا. ويف عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، عقد اجتماعان خاصان باألمساء اجلغرافية. 

E و Add.1) عـن سلسـلة اخلرائـط الوطنيـة، وعلـق علـى التقريـــر الــذي  /CONF.94/CRP.51) وحتـدث تقريـر النمسـا - ٢٧

قدمته جلنة برغنلند لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا بشــأن التنظيمـات اجلديـدة اخلاصـة بأمسـاء األقليتـني الكرواتيـة واهلنغاريـة. وصـدر يف آذار/مـارس 

) وبـه قـاعدة بيانـات لألمسـاء اجلغرافيـــة يف النمســا، ويعتــرب إصــدارا جديــدا للمعجــم اجلغــرايف  CD-ROM) ٢٠٠١ قـرص مدمـج جديـد

النمسوي. 

وورد يف تقرير شفوي من يوغوسـالفيا أن يوغوسـالفيا حتضـر املؤمتـر وترفـع إليـه التقـارير للمـرة األوىل بعـد التحـوالت الدميقراطيـة  - ٢٨

الـيت شـهدا. وجـرى التعليـق علـى املسـائل املتصلـة باألمســـاء اجلغرافيــة، وعمليــات املســح يف النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع، ورابطــة لرســم 

ـــوب  اخلرائـط، وجلنـة الدراسـات الرياضيـة لسـطح األرض يف يوغوسـالفيا. ويعتـرب تغيـري األمسـاء يف يوغوسـالفيا مسـألة معقـدة وحساسـة. واملطل

التعاون يف تسوية أي قضية مثارة من هذا النوع، مع االحترام البالغ لكل من يشارك يف هذه العمليات. 

وأشـار تقريـر فرنسـا (E/CONF.94/CRP.56) إىل توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، ونشـــر اخلرائــط، وقــاعدة بيانــات لألمســاء  - ٢٩

الطبوغرافية وأصوهلا، وقائمة جبميع أمساء البلـدان والعواصـم باللغـة الفرنسـية وباللغـات احملليـة الرمسيـة. وقـد صـدرت نسـخة فرنسـية مـن النشـرة 

اإلعالنية الصادرة عن فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية. 

ـــيت مقيــاس  E) إىل قـاعدة بيانـات األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا للخرائـط ال /CONF.94/CRP.57) وأشـار تقريـر سويسـرا - ٣٠

ــــم جغـــرايف، منـــها ٠٠٠ ١٥٤ مكـــان أو معلَـــم يف  رمســها ١: ٠٠٠ ٢٥. ويف عــام ٢٠٠١، كــانت قــاعدة البيانــات تضــم ٠٠٠ ١٩٠ اس

سويسرا. 

وعلق تقرير إيطاليا (E/CONF.94/CRP.58 و Add.1) على اجلهات اليت تتعامل مع األمسـاء اجلغرافيـة يف إيطاليـا، مـع  - ٣١

ــاء  حتديـث �املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا حملـرري اخلرائـط وغـريهم مـن احملرريـن�، و �معجـم جغـرايف وجـيز لألمس

اجلغرافية اإليطالية�، وبيان بالتسـميات األجنبيـة، و �مسـرد متعـدد اللغـات للمعـامل اجلغرافيـة�، ونسـخة إيطاليـة مـن نشـرة فريـق خـرباء األمـم 

املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية. وستتاح قريبا صفحة رمسية على اإلنترنت. 

وأشـار تقريـر السـويد (E/CONF.94/CRP.67) إىل التعديــالت التشــريعية اخلاصــة بأمســاء األمــاكن، وقــاعدة البيانــات  - ٣٢

السـويدية ألمسـاء األمـاكن، والتغيـريات املدخلـة علـــى املوقــع يف اإلنــترنت، والعمــل اجلــاري إلدخــال جئــة جديــدة لكتابــة األمســاء الصاميــة 
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(Saami). وقـد صـدرت منشـورات جديـدة تتنـاول األمسـاء يف �سـجل امللكيـة العقاريـة�، واملسـائل ذات الصلـــة بالقــانون اخلــاص باآلثــار 

والكشوف القدمية. 

ـــات،  E و Add.1) عـن مجـع وتوحيـد أمسـاء األمـاكن، وعمـل جلنـة اللغ /CONF.94/CRP.68) وحتـدث تقريـر ليتوانيـا - ٣٣

ـــة أمســاء األمــاكن  وبرامـج رسـم اخلرائـط ووضـع اجلـداول، واملعـاجم، وقواعـد البيانـات، والقوائـم الرمسيـة لألمسـاء. وقـد جـرى اآلن أيضـا كتاب

األجنبية باللغة الليتوانية. 

ــد األمسـاء اجلغرافيـة ومجـع األمسـاء اجلغرافيـة يف  وعلق تقرير اليونان (E/CONF.94/CRP.69) على اهلياكل اإلدارية لتحدي - ٣٤

ـــاء املعــامل البحريــة واملغمــورة، والربنــامج الوطــين لرســم  اليونـان. وجـرى التعليـق أيضـا علـى أمسـاء الطـرق واملعـامل الطبوغرافيـة الصغـرية، وأمس

اخلرائط. 

E و Add.1) أن األحـداث الكـربى يف السـنوات اخلمـس املاضيـة متثلـــت  /CONF.94/CRP.72) وورد يف تقريـر فنلنـدا - ٣٥

يف نشر املبادئ التوجيهية ملخططي األمساء يف املناطق الثنائيــة اللغـة، ووضـع سـجل األمسـاء اجلغرافيـة، وعقـد احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل 

ومؤمتر خاص بعلم األمساء. 

E و Add.1) علــى اهليئــة املعنيــة بأمســاء األمــاكن يف إســتونيا، والعمــل  /CONF.94/CRP.79) وعلـق تقريــر إســتونيا - ٣٦

املضطلع به لالعتراف بأمسـاء األقليـات وتسـجيلها، ونشـر خرائـط وجـداول جديـدة، وإصـدار سـجل وقـاعدة بيانـات وطنيـني ألمسـاء األمـاكن. 

وقد نشر كذلك معجم جديد لألمساء اجلغرافية األجنبية. 

) عـن األنشـطة الكثيفـة املضطلـع ـا يف برامـج رســم  E /CONF.94/CRP.82) وحتـدث تقريـر مجهوريـة إيـران اإلسـالمية - ٣٧

ـــين. وقــد عقــد يف عــام ٢٠٠٢  اخلرائـط ومجـع األمسـاء اجلغرافيـة، والتسـجيل املكتـيب لألمسـاء اجلغرافيـة، والعمـل يف إجنـاز املعجـم اجلغـرايف الوط

مؤمتر لألمساء اجلغرافية جلمهورية إيــران اإلسـالمية، ومـا زال العمـل جاريـا يف وضـع قـاعدة البيانـات، وتشـكيل جلـان متخصصـة، وإنشـاء موقـع 

على اإلنترنت لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 

وأشار التقرير الشفوي من تركيا إىل أن وزارة الداخليـة قـد خولـت سـلطة توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة. ومتـاح اآلن قائمـة مسـتكملة  - ٣٨

للمناطق السكنية يف املعجم اجلغرايف. وقد سلم جزء من املعجم اجلغرايف إىل األمم املتحدة. 

E و Add.1) إىل أن أيــــة تعديــــالت ال تدخـل اآلن علـى كتابـة العربيـة  /CONF.94/CRP.84) وأشار تقرير إسـرائيل - ٣٩

باحلروف الالتينية، وإىل نقل احلروف العربية إىل العربيـة، والعمـل يف اخلرائـط الرقميـة ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة الوطـين مـن طبعتـني، إحدامهـا 

ـــرعت  أحاديـة اللغـة وثانيتـهما ثنائيـة اللغـة، والتدريـب يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، والسـجل العقـاري الثالثـي األبعـاد إلسـرائيل. وش

إسرائيل أيضا يف إدخال أمساء البلدات والقرى العربية يف قاعدة بيانات رقمية بثالثة أنظمة للكتابة. 

E) إىل أنـه وفقـا للقـانون الصـادر عـن جملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء  /CONF.94/CRP.91) وأشار تقرير جنوب أفريقيـا - ٤٠

اجلغرافية يف عام ١٩٩٨ (القانون رقم ١١٨ لعـام ١٩٩٨)، حـلَّ جملـس جنـوب أفريقيـا لألمسـاء اجلغرافيـة حمـل اللجنـة الوطنيـة ألمسـاء األمـاكن. 

والفرصـة سـاحنة اآلن لسـكان جنـوب أفريقيـا إلبـداء آرائـــهم بشــأن األمســاء اجلغرافيــة يف جنــوب أفريقيــا. وعيــن موظفــون جــدد، ووضعــت 

سياسات وأهداف مبدئية، كما بدأ العمل يف إعداد قاعدة بيانات جديدة والشروع يف استعراض األمساء احلالية. 
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E و Add.1) علــى األنشــطة املتعلقــة باألمســاء يف  /CONF.94/CRP.94) ـــات املتحــدة األمريكيــة وعلَّـق تقريـر الوالي - ٤١

الواليـات املتحـدة منـذ املؤمتـر السـابع، وعلـى اسـتعراض املبـادئ والسياسـات واإلجـراءات، واملواقــع علــى اإلنــترنت، وقواعــد بيانــات األمســاء 

وصيانة هذه القواعد، واألمساء األجنبيـة، وأمسـاء املعـامل املغمـورة، والتدريـب يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا. وأشـار التقريـر أيضـا إىل أن 

اهلدف هو التوحيد وليس التنظيم. 

E) إىل أنـــه ال توجــد يف اليابــان ســلطة وحيــدة لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة.  /CONF.94/CRP.95) وأشـار تقريـر اليابـان - ٤٢

وجيـري توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة السـكنية، والتحقـق مـن األمسـاء اجلغرافيـة للمعـامل الطبيعيـة، كمـا أن العمـل مســـتمر يف جمــال األمســاء البحريــة 

واألمساء اجلغرافية يف أنتاركتيكا. وُأعدت اآلن قاعدة بيانات جديدة تضم األمساء اجلغرافية. 

E) علـى اإلحصـاءات الوطنيـة، والربنـامج احلكومـي لرسـم خرائـــط فــانواتو،  /CONF.94/CRP.96) لَّـق تقريـر فـانواتووع - ٤٣

وعلى االقتراح اخلاص بإنشاء معجم جغرايف هلذا البلد. 

وأشار تقرير ناميبيا (E/CONF.94/CRP.103) إىل أنه رغم افتقار هــذا البلـد إىل هيئـة فعليـة تعـىن باألمسـاء، فقـد عقـدت  - ٤٤

حلقة عمل بشأن أمساء األماكن يف عام ١٩٩٨. وقد فرغت احلكومة اآلن من النظر يف هيكل اهليئة الناميبية املقترحة لألمساء اجلغرافية. 

وعلَّق تقرير أيرلندا (E/CONF.94/INF.5) على شكلي األمساء يف أيرلنـدا باللغـة األيرلنديـة واالنكليزيـة، وعلـى التغيـريات  - ٤٥

اإلدارية اليت حدثت مؤخرا، وهيئة املساحة يف أيرلندا، ومكتب أمساء األماكن، واملعاجم اجلغرافية، وقاعدة بيانات األمساء اجلغرافية. 

وأشــار تقريــر شــيلي (E/CONF.94/INF.6) إىل معجــم األمســاء اجلغرافيــة يف شــــيلي، وإىل املنشـــورات اجلديـــدة، وإىل  - ٤٦

التحويـل الرقمـي للبيانـات املتعلقـة باألمسـاء، وإىل معجـم مقـترح ألمسـاء األمـاكن يف أمريكـا الالتينيـة يضـم أمسـاء باللغـات االنكليزيـة واإلســبانية 

والربتغالية، وإىل جهود شيلي لتوحيد األمساء اجلغرافية. 

ـــريو (E/CONF.94/INF.78) علــى املعــهد الوطــين اجلغــرايف، وعلــى اللغتــني الرمسيتــني، ومهــا الكيتشــوا  وعلَّـق تقريـر ب - ٤٧

واالسبانية، وعلى جهود توحيد األمساء ونشر املعاجم اجلغرافية. وكثري من األمساء يف بريو شفهية فقط، وال تزال حباجة إىل تدوين. 

ــامج رسـم اخلرائـط، واألمسـاء بـاللغتني العربيـة والفرنسـية، وإىل الكتابـة  E) إىل برن /CONF.94/INF.7) وتطرق تقرير لبنان - ٤٨

بـاحلروف الالتينيـة، وإىل تنقيـح اخلرائـــط الــذي مت يف اآلونــة األخــرية باالســتعانة باملعلومــات املســتمدة مــن الســواتل. وتعــتزم إدارة الشــؤون 

اجلغرافية التابعة للجيش اللبناين إعداد قائمة باألمساء املعتمدة نشدانا للتوحيد، وستعني جلنة خاصة تعىن مبعاجلة مشكالت التوحيد. 

وعلَّق تقرير األردن (E/CONF.94/INF.8) على اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، وعلـى أطلـس األردن والعـامل،  - ٤٩

ــس املدرسـي، وأمسـاء املبـاين األردنيـة واألمسـاء اإلداريـة. وحـوى التقريـر كذلـك تفـاصيل شـاملة عـن اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألمسـاء  وعلى األطل

اجلغرافية. 

وأشار تقرير هنغاريا (E/CONF.94/INF.10) إىل اللجنـة اهلنغاريـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، وإىل قـرارات اللجنـة خـالل  - ٥٠

ـــة األمســاء اجلغرافيــة، وإىل املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة املتعلقــة باألمســاء الطبوغرافيــة  الفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٢، وإىل أمهيـة ضبـط اإلمـالء يف كتاب

وأصوهلا يف هنغاريا. 
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وعلَّـق تقريـر كنـدا (E/CONF.94/INF.13) علـى أهـداف كنـدا وبراجمـــها الوطنيــة، وعلــى التغيــريات اهليكليــة اإلداريــة  - ٥١

والسياسـية يف كنـدا، واملنشـورات، وقواعـد البيانـات واملواقـع علـى اإلنـترنت. وتطـرق التقريـر إىل السياســـات اجلديــدة والتغيــريات يف مضمــار 

السياسـات العامـة، وإىل أمسـاء البلديـات وازدواجيـة أمسـاء الشـوارع، واألمسـاء املسـتهجنة، واألمسـاء التذكاريـــة، وإىل علــم األمســاء الطبوغرافيــة 

وأصوهلا والتراث. 

ـــة أنشــأت فرقــة عاملــة  E) إىل أن احلكوم / CONF.94/INF.71) وأشـار تقريـر مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة - ٥٢

لتحديد األمساء اجلغرافية، كما أن معهد اللسانيات يعمل علـى حتقيـق هـدف التوحيـد الوطـين لــ ٠٠٠ ٣٠٠ مـن األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، 

وتوجد األمساء واخلرائـط اآلن يف قـاعدة بيانـات إلكترونيـة. وقـد اكتملـت اآلن كتابـة األجبديـة السـرييلية بـاحلروف الالتينيـة واعتمـدت مبوجـب 

ـــة للبلــدان يف التقريــر. وأدىل الرئيــس ببيــان تطــرق إىل أمهيــة  قـرار. وأثـار وفـد اليونـان نقطـة نظـام بشـأن اسـتخدام أمسـاء األمـم املتحـدة الرمسي

استخدام أمساء األمم املتحدة الرمسية للبلدان. 

وعلَّـق تقريـر املغـرب (E/CONF.94/INF.76) علـى إعـداد اخلرائـط الدقيقـة هلـذا البلـد مبختلـف مقـاييس الرســم، وإىل أن  - ٥٣

ــد جـزءا مـهما مـن الـتراث االجتمـاعي والثقـايف لذلـك البلـد، وإىل أن األمسـاء اجلغرافيـة تصـدر عـن السـلطات العليـا. وأشـار  األمساء اجلغرافية تع

التقرير إىل عقد املؤمتر الوطين األول عن علم األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، وأن سكان املغرب يدركون أمهية األمساء الطبوغرافية. 

E و Corr.1) علـى األنشـطة املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف كمبوديـا منـــذ  /CONF.94/INF.30) لَّـق تقريـر كمبوديـاوع - ٥٤

عـام ١٩٩١. وأشـار التقريـر إىل املعـاجم اجلغرافيـة الوطنيـة، وإىل نظـام الترمـــيز اجلغــرايف، واللجنــة الوطنيــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة، وكتابــة 

األمساء اخلمريية باحلروف الالتينيـة. وتضمـن التقريـر أيضـا معلومـات عـن نقـل احلـروف، وعـن األمسـاء املعتمـدة للمقاطعـات والبلديـات، وطلبـا 

للحصول على الدعم التقين. 

E) إىل السجل الرمسي ألمساء الكيانـات احملليـة، وإىل املسـؤولية عـن األمسـاء يف  /CONF.94/INF.31) وتطرق تقرير اسبانيا - ٥٥

اتمعات املستقلة ذاتيـا ومسـؤولية الدولـة عـن األمسـاء الرئيسـية، والتقـدم احملـرز يف مضمـار التوحيـد ومـا يكتنفـه مـن مشـكالت. وقـد أنشـئت 

جلنة معنية باألمساء اجلغرافية يف عام ٢٠٠٢. 

ـــة يف هولنــدا، وإعــداد  وأشـار تقريـر هولنـدا (E/CONF.94/INF.32) إىل مـا أحـرز مـن تقـدم يف توحيـد األمسـاء اجلغرافي - ٥٦

ــة وقـاعدة بيانـات باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا ملنطقـة األقليـة الناطقـة باللغـة الفريسـية. وتطـرق التقريـر أيضـا إىل املعـاجم  قائمة باألمساء األجنبي

اجلغرافية، وإىل قانون جتميع األمساء اجلغرافية، وتوحيد عناوين الشوارع، والدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 

وعلَّـق تقريـر اجلزائـر (E/CONF.94/INF.37) علـى اهليئـة املعنيـة باألمســـاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا يف اجلزائــر، والكتيبــات  - ٥٧

اإلرشـادية اخلاصـة ـذه األمسـاء، وإىل إنشـاء قـاعدة بيانـات لألمسـاء، وتوحيـد األمسـاء ونظـم الكتابـة املتبعـة يف اجلزائـر. وأشـار التقريـر أيضــا إىل 

املنشورات، واالجتماعات واملؤمترات، ونظام نقل احلروف املستخدم يف اجلزائر. 

وعلَّق تقرير التفيـا (E/CONF.94/INF.40) علـى اإلجنـازات واملشـكالت يف مضمـار توحيـد األمسـاء. وأشـار التقريـر إىل  - ٥٨

ـــة باألمســاء اجلغرافيــة يف  ضـرورة وضـع برنـامج وطـين لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وإنشـاء هيئـة قـادرة علـى تنسـيق جـهود خمتلـف السـلطات املعني

ـــني رامســي اخلرائــط واملختصــني يف أمســاء األمــاكن، وإىل اكتمــال إعــداد خرائــط جديــدة غنيــة باألمســاء  التفيـا. وأشـار التقريـر إىل التعـاون ب
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ـــة لألمســاء، والبطاقــات املفهرســة، وإىل قــاعدة البيانــات اإللكترونيــة لألمســاء اجلغرافيــة يف  الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف التفيـا، وإىل املعاجلـة املكتبي

التفيا، وإىل توحيد أمساء األماكن باللهجات احمللية، واألمساء األجنبية. 

E و 63) إىل األمسـاء الـيت اعتمدـا اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة،  /CONF.94/INF.42) وتطرق تقرير تــايلند - ٥٩

وإىل عمل اللجنة الفرعية املعنية بتوحيد األمسـاء، واملبـادئ التوجيهيـة املوضوعـة حملـرري اخلرائـط وغـريهم مـن احملرريـن. وأشـار التقريـر أيضـا إىل 

معجم األمساء اجلغرافية التايلندية وإىل نظام كتابة اللغة التايلندية باحلروف التايلندية. 

ـــات  E) إىل مشـاركة فييـت نـام ألول مـرة يف مؤمتـر. وأورد التقريـر معلوم /CONF.94/INF.44) وأشـار تقريـر فييـت نـام - ٦٠

أساسية عن البلد، ونظم الكتابة، واخلصائص اليت تنفرد ا اللغـة فيمـا يتعلـق باألمسـاء اجلغرافيـة. وأشـار التقريـر أيضـا إىل إدارة األمسـاء اجلغرافيـة 

يف فييت نام، وإىل توحيد ومبادئ التسميات اجلغرافية. وتسعى فييـت نـام إىل احلصـول علـى دعـم مـن األمـم املتحـدة والبلـدان املمثلـة يف املؤمتـر 

ملساعدا يف إعداد برناجمها لألمساء اجلغرافية. 

وعلَّـق تقريـر ماليزيـا (E/CONF.94/INF.54) علـى ملـف بيانـات املعجـم اجلغــرايف الوطــين، وإنشــاء ســلطات حكوميــة  - ٦١

لألمسـاء، وتوحيـد األمسـاء، واملعجـم اجلغـرايف الرقمـي الوطـين. وقُـدم اقـتراح بإنشـاء جلنـة وطنيـة معنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة لتنســـيق مــهام اللجــان 

احلكومية، وينتظر هذا االقتراح املوافقة عليه. 

ـــة يف قــربص منــذ عــام  وأشـار تقريـر قـربص (E/CONF.94/INF.56) إىل األعمـال املضطلـع ـا يف جمـال األمسـاء اجلغرافي - ٦٢

١٩٥٠، وإىل اللجنـة القربصيـة الدائمـة لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، وإىل قـانون أمسـاء األمـاكن، والكتابـة بـاحلروف الالتينيـة، واملبـادئ التوجيهيــة 

يف مـا يتعلـق باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، وأمسـاء البلـدان وعواصمـها، وأمسـاء الطـرق، وبرنـامج العمـل. وتطـرق التقريـر أيضـــا إىل املؤمتــرات 

واالجتماعـات، والـدورات التدريبيـة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا. وعلَّقـت تركيـا علـــى حمتويــات التقريــر وأوضحــت آراءهــا بشــأن 

قربص. وعلَّقت قربص قائلة إن التقرير موضوع جلمهورية قربص اليت تعترف ا األمم املتحدة. 

وأشار تقرير رومانيا (E/CONF.94/INF.57) إىل أن رومانيا عضو مؤسس يف فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء  - ٦٣

ـــغ إعــداده األطــوار النهائيــة  اجلغرافيـة وأـا شـاركت يف مجيـع مؤمتـرات األمـم املتحـدة. وجـرى التعليـق علـى املعجـم اجلغـرايف الوطـين الـذي بل

ويضـم حنـو ٠٠٠ ٤٥ بنـد، وإىل معـاجم األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، واألطـالس باللغـة الرومانيـة، واألمسـاء األجنبيـة. وحظـي باهتمـام خــاص 

االعتراف الرمسي الذي مت يف اآلونة األخرية بالشكل الكتايب بِلغات األقليـات العرقيـة بالنسـبة للمواقـع الـيت متثـل فيـها األقليـات أكـثر مـن ٢٠ يف 

املائـة مـن السـكان احملليـني. وتطـرق التقريـر أيضـا إىل اللجنـة الرومانيـة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـــة بوصفــها هيئــة استشــارية تعمــل حتــت 

إشراف أكادميية رومانيا. ورحب الوفد اهلنغاري بالقانون اجلديد املتعلق بأمساء األقليات وعرض تبادل املعلومات ذات الصلة. 

ـــامل اجلغرافيــة،  E) إىل القـانون االحتـادي الروسـي بشـأن تسـمية املع /CONF.94/INF.58) وتطـرق تقريـر االحتـاد الروسـي - ٦٤

وإىل العمل اجلاري يف الوقت الراهن بشأن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف االحتـاد الروسـي، وإىل عمـل اللجنـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة وإجنازاـا. 

وذكر التقرير أيضا نقل احلروف والتعاون الدويل واالجتماعات. 

E) اخلطـوات الـيت اختـذت يف سـلوفينيا بشـأن التوحيـد علـى الصعيـد الوطــين  /CONF.94/INF.65) وذكـر تقريـر سـلوفينيا - ٦٥

فيمـا يتعلـق جبمـع األمسـاء اجلغرافيـة ميدانيـا ومعاجلتـها مكتبيـا، واألمسـاء يف املنـاطق املتعـددة اللغـات، واهليئـــة املعنيــة باألمســاء الوطنيــة، واألمســاء 
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األجنبيـة. وقـد نشـرت مبـادئ توجيهيـة بشـأن األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا ومعجـم جغـرايف وجـيز. وقـد انتـهى العمـــل يف إنشــاء موقــع علــى 

اإلنترنت (http://www.gov.si/kszi)  وإعداد منشورات خمتلفة. 

ـــدمي.  E) معلومـات أساسـية عـن هـذا البلـد، وعـن اخلرائـط ومعجـم جغـرايف ق /CONF.94/INF.69) وأورد تقريـر أوغنـدا - ٦٦

وأشـار التقريـر أيضـا إىل األهـداف واإلجنـازات واملشـكالت، واحلاجـة إىل التدريـب، والسـعي إىل إنشـاء سـلطة وطنيـة لألمسـاء. وأعربـــت ممثلــة 

أوغندا عن شكرها ملنظمي الدورة التدريبية نيابة عن املنظمات احلكومية مبناسبة املؤمتر. 

وعلَّـق تقريـر مدغشـقر (E/CONF.94/INF.70) علـى التمثيـل مـن مدغشـــقر، واللجنــة الوطنيــة لعــام ١٩٧٣، والتنقيــح  - ٦٧

ــار التقريـر أيضـا إىل قـاعدة بيانـات األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا. وأعربـت ممثلـة مدغشـقر أيضـا  الذي جرى عام ٢٠٠١، وتوحيد األمساء. وأش

عن شكرها ملنظمي الدورة التدريبية. 

E) إىل ما أحرزه ذلك البلد من تقـدٍم يف جمـاالت  / CONF.94/INF.74) عبية الدميقراطيةوأشار تقرير مجهورية كوريا الش - ٦٨

شـىت، مـن بينـها توحيـد األمسـاء السياسـية واإلداريـة، وإعـداد معجـم ألمسـاء األمـاكن، ومعجـم جغـرايف رقمـي، ومنشـورات، والتمثيــل الصــويت 

لألمساء األجنبية. 

E) وقوع تغيريات تنظيمية على املستوى اهليكلــي يف أوكرانيـا، ممـا نتـج عنـه  /CONF.94/INF.81) والحظ تقرير أوكرانيا - ٦٩

إنشـاء وكالـة لتنسـيق عمليـة توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وصياغـة مشـروع قـانون يتعلـق باألمسـاء اجلغرافيـة. وأشـار التقريـر أيضـــا إىل عمليــة مجــع 

األمساء يف امليدان، والكتابة باحلروف الالتينية، وقواعد البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا، والتسميات األجنبية. 

E) إىل الـس اجلغـرايف لنيوزيلنـدا، وإىل اسـتعراض لقـانون الـس اجلغـرايف  /CONF.94/INF.83) وأشار تقريــر نيوزيلنـدا - ٧٠

لنيوزيلنـدا، واألمسـاء املاووريـة، والتغيـريات الـيت أجريـت علـى مـهام جملـس األمسـاء. وورد أن مجـع األمســاء املاووريــة واالســتعاضة عــن األمســاء 

األوروبية بأمساء ماوورية قضيتان ناشئتان مهمتان. 

E) إىل قـانون أمسـاء األمـاكن، وعمليـة التوحيـد الوطـين لألمسـاء، والسـلطات  /CONF.94/INF.79) وأشـار تقريـر الـنرويج - ٧١

املعنيـة باألمسـاء، ومجـع األمسـاء يف امليـدان والتدريـب يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف الـنرويج. وذكـر التقريـر أيضـا املعـاجم اجلغرافيـــة، 

وملفـات البيانـات املتعلقــة باألمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا، والتســميات األجنبيــة، واألمســاء يف املنــاطق املتعــددة اللغــات، وأشــار إىل اجلمعيــة 

النروجيية لدراسات األمساء. 

وعلَّـق التقريـر الشـفوي للسـودان علـــى اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة لعــام ١٩٧٨، واللجنــة الدائمــة لعــام ١٩٩٦،  - ٧٢

واملشاكل اللغوية، والتقدم احملرز يف جمال توحيد األمساء. 

أمـا تقريـر غينيـا (E/CONF.94/INF.90)، الـيت تعـد مشـاركا جديـدا يف مؤمتـرات األمسـاء، فقـد أورد تفـاصيل عـن البلـــد  - ٧٣

وعلَّق على امسه. وال توجد سـلطة معنيـة بأمسـاء العلـم، وقـد بـدأ بعـض العمـل بشـأن قواعـد البيانـات وجمعـت أمسـاء مـن اخلرائـط. ومثـة بعـض 

املشاكل اللغوية، غري أن توحيد األمساء مهم لتنمية غينيا. وأعرب ممثل غينيـا عـن شـكره ملنظمـي الـدورة التدريبيـة، وعـن أملـه يف احلصـول علـى 

املساعدة التقنية والتدريب من األمم املتحدة والدول األعضاء يف املؤمتر. 
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تقارير شعب فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية عــن احلالــة يف تلــك الشــعب وعــن التقــدم احملــرز يف توحيــد األمســاء 

اجلغرافية منذ املؤمتر السابع (البند ٥) 

نظـر املؤمتـر يف البنـد ٥ مـن جـدول أعمالـه (تقـارير شـعب فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلــك  - ٧٤

الشـعب وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ املؤمتـر الســـابع) يف جلســته الرابعــة، الــيت عقــدت يف ٢٨ آب/أغســطس ٢٠٠٢، 

واستمع إىل عروض التقارير التالية. 

E وAdd.1) علـى اسـتمرار العمـل بشـأن عمليـة توحيـد أمسـاء  /CONF.94/CRP.40) عبة بلـدان الشـماللَّق تقرير شع - ٧٥

ـــة باألمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا، واألمســاء يف املنــاطق  األمـاكن، والبحـث يف جمـال علـم األمسـاء، والتعليـم والتدريـب، وقـاعدة البيانـات املتعلق

املتعددة اللغات يف فنلندا. 

E) إىل اجتماعــات الشــعبة، واالتفاقــات املربمــة  / CONF.94/CRP.44) ـــعبة الواليــات املتحــدة وكنــدا وأشـار تقريـر ش - ٧٦

والتعاون، والعمل اجلاري بشأن وضع مبادئ وسياسات وإجـراءات جديـدة، وإىل نـدوة بشـأن وضـع معـاجم جغرافيـة رقميـة، وتبـادل البيانـات 

اإللكترونية، والتطبيقات القائمة على أساس اإلنترنت. 

E) إىل أن هـذه الشـعبة هـي األحـدث وأن العمـــل  / CONF.94/CRP.55) ـعبة البلـدان الناطقـة بالفرنسـيةوأشـار تقريـر ش - ٧٧

املضطلع به مؤخـرا كُـرس إلنشـاء الشـعبة. وقـد ورد الربنـامج يف موقـع الشـعبة علـى اإلنـترنت، واألعمـال جاريـة بشـأن التسـميات األجنبيـة يف 

اللغة الفرنسية وأمساء البلدان يف هذه اللغة. 

E) علـى التعـــاون مــع شــعبة البلــدان الناطقــة بالفرنســية،  /CONF.94/CRP.60) ـعبة الرومانيـة اهليلينيـةلَّـق تقريـر الشوع - ٧٨

واالجتماعـات الـيت عقدـا الشـعبة، وبرنـامج عملـها ونشـاطها. ولفتـت الشـعبة الرومانيـة اهليلينيـة االنتبـاه إىل خطـأ يف قائمـــة البلــدان األعضــاء 

E و٢).  /CONF.94/60/Corr.1) عبةالواردة يف تقريرها على مستوى الش

ـــع الشــعبة  E) إىل االجتماعـات الـيت عقدـا الشـعبة، وإىل موق /CONF.94/CRP.64) ـعبة بلـدان البلطيـقوأشـار تقريـر ش - ٧٩

على اإلنترنت، والتعاون بني الشعب، والتوحيد الوطين، وأنشطة دراسة األمساء اجلغرافية يف خمتلف البلدان داخل الشعبة. 

E) إىل أنه بـالرغم مـن عـدم  / CONF.94/CRP.66) عبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ٨٠ - وأشار تقرير ش

عقد الشعبة ألي اجتماعات مؤخرا، فقد مت تعزيـز األهـداف واملقـاصد يف مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي لرسـم اخلرائـط آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، 

وأن اخلطط جارية لوضع معجم جغرايف إقليمي جديد، وإتاحة التدريب يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 

E) إىل العضويــة واملشــاركة يف  / CONF.94/INF.52)  ـعبة البلـدان الناطقـة بـاللغتني اهلولنديـة واألملانيـــةوأشـار تقريـر ش - ٨١

ـــهما الشــعبة، وإىل مشــاركة الشــعبة يف تنظيــم املســائل املرتبطــة  الشـعبة، واالجتماعـات واألنشـطة، وإىل ندوتـني بشـأن األمسـاء اجلغرافيـة نظمت

مبؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن. وجـرت اإلشـارة أيضـا إىل الـدورة التدريبيـة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا الـيت عقـدت يف الفـترة مــن ١٢ 

آب/أغسطس إىل ٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 

E) إىل أن اجتمـاعني للشـعبة عقـدا  / CONF.94/INF.62) عبة أوروبا الشـرقية وآسـيا الشـمالية والوسـطىوأشار تقرير ش - ٨٢

يف موسكو ومنسك. وعلَّق التقرير أيضا على أنشطة تعزيز عملية التوحيد الوطين لألمساء يف البلدان األعضاء يف الشعبة. 



15 03-24320

E/CONF.94/3

وأشار التقرير الشفوي لشعبة جنوب غرب آسـيا (باسـتثناء البلـدان العربيـة) إىل أن اجتماعـا إقليميـا عقـد يف طـهران يف متـوز/يوليـه  - ٨٣

٢٠٠٢، وعلَّـق علـى إنشـاء أمانـة دائمـة، وإصـدار نشـرة إخباريـة، ووضـع صفحـة علـى اإلنـترنت، وعلـى الـدورة التدريبيـة املقترحـة، والتمثيـــل 

الصويت لألمساء، وعلى املعايري اليت يعمل ا فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية وتعزيز أهداف الفريق. 

وأشـار التقريـر الشـفوي لشـعبة غـرب أفريقيـا إىل أن الفريـق قـد أنشـئ واجتمـع خـالل املؤمتـر. وسـتترأس نيجرييـا الشـعبة وســتقدم  - ٨٤

غينيا خدمات األمانة. 

ـــعبة  إىل أن ثالثـة اجتماعـات للش (E / CONF.94/INF.43) ـعبة شـرق أوروبـا األوسـط وجنـوب شـرقهاوأشـار تقريـر ش - ٨٥

h)، وأن اجلمهوريـة التشــيكية  t tp://www.gov.si/kszi) ـعبة أنشـأت موقعـا هلـا علـى اإلنـترنتعقـدت منـذ املؤمتـر األخـري، وأن الش

سـتترأس الشـعبة اآلن. ونظـم اجتمـاع مشـــترك مــع الفريــق العــامل املعــين مبلفــات البيانــات املتعلقــة باألمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا واملعــاجم 

اجلغرافية. 

وجرت اإلشارة إىل العضوية يف الشعبة، من مجلة أمور منـها مالحظـة أن شـعبة جنـوب شـرق آسـيا وجنـوب غـرب احمليـط اهلـادئ  - ٨٦

تضم بني أعضائها الواليات املتحدة األمريكية (من خالل بعض أقاليمها). 

ـــات واملؤمتــرات األخــرية، فقــد  والحـظ التقريـر الشـفوي لشـعبة أمريكـا الالتينيـة أنـه رغـم أن هـذه اموعـة مل تمثَّـل يف االجتماع - ٨٧

اجتمع أعضاؤها يف برلني واتفقـوا علـى إعـادة تنشـيط الشـعبة ألغـراض فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة. وسـيقوم ممثـل مـن 

فرتويال بدور املنسق املؤقت للشعبة. 

وأشار التقرير الشفوي لشعبة اجلنـوب األفريقـي إىل أن هـذا الفريـق مل يقـم بـأي عمـل، لكنـه اجتمـع يف برلـني وكـان هدفـه إحيـاء  - ٨٨

املمارسـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف الشـعبة. وأضـاف التقريـر أن عـددا مـن البلـدان األعضـاء يف الشـعبة يعـــاين مشــاكل يف جمــال األمســاء. 

واتفقت الشعبة على انتخـاب ممثـل جلنـوب أفريقيـا رئيسـا، وممثـل ملوزامبيـق نائبـا للرئيـس؛ وسـتقدم جنـوب أفريقيـا خدمـات األمانـة. وسـيلتقي 

أعضاء الفريق مرة أخرى هذا األسبوع يف برلني من أجل البت يف الطريقة اليت ميكن ا مساعدة البلدان األعضاء يف الشعبة. 

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية (البند ٦ (أ)) 

ـــرات) يف جلســته السادســة،  ونظـر املؤمتـر يف البنـود الفرعيـة مـن (أ) إىل (د) مـن البنـد ٦ مـن جـدول أعمالـه (االجتماعـات واملؤمت - ٨٩

اليت عقدت يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 

ـــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة�  قدمـت أمانـة الفريـق تقريـرا معنونـا �النظـام األساسـي والنظـام الداخلـي لفريـق خ - ٩٠

(E/CONF.94/CRP.2)، بيـن أهـداف الفريـق ومبادئـه ومهامـه وتكوينـه علـى النحـو املعتمـد يف الـدورة التاسـعة عشـــرة. وأورد املرفــق 

تكويـن الشـعب والنظـام الداخلـي. وتضمـن هـذا التكويـن اجلديـد للشـعب شـعبة البلـدان الناطقـة بالفرنسـية، غـري أن أي تغيـريات مل تطـرأ علــى 

النظام األساسي والنظام الداخلي. 

وقـدم رئيـس الفريـق شـكره إىل نـائب الرئيـس لترؤسـه الـــدورة األخــرية للفريــق وإلعــداد الوثيقــة املذكــورة أعــاله بشــأن النظــام  - ٩١

األساسي والنظام الداخلي. وقدم الرئيس أيضا تقريرا شـفويا عـن األنشـطة الـيت متـت خـالل فـترة واليتـه، مشـريا بوجـه خـاص إىل االجتماعـات 

الـيت عقـدت يف الشـعب، والـدورات التدريبيـة الـيت نظمـت، واملنشـورات والوثـائق الـيت صـدرت، وإىل التحديـات اجلديــدة، وال ســيما طلبــات 
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املساعدة الواردة من عدد من البلدان. وأعرب عن شكره لنائب الرئيس واملقـرر وأعضـاء مكتـب الفريـق وخربائـه علـى مـا قدمـوه مـن مسـاعدة 

وأبدوه من تعاون. 

االجتماعات والربامج داخل الشعب وفيما بينها (البند ٦ (ب)) 

E/CONF.94/CRP.34)G و  e oNames 2000  ،قدم ممثل أملانيا تقرير الندوة الدولية الثانية عن األمساء اجلغرافية - ٩٢

Add.1). وقُدم الربنامج املفصل والتقريـر الشـامل الصـادر بشـأن النـدوة. حضـر النـدوة سـبعة وسـبعون مشـاركا وقُدمـت ٢٥ ورقـة يف هـذه 

الندوة الناجحة جدا. وعلَّق مندوب اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية علـى جنـاح النـدوة وشـكر املنظمـني األملـان علـى هـذا 

احلدث املتميز. 

G، اليت دامـت يومـني  e o Names 2001 ،وقدم ممثل أملانيا أيضا التقرير املتعلق حبلقة العمل الدولية عن التسميات األجنبية - ٩٣

يف بريختسغادن بأملانيا، يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١. وحضر هـذه احللقـة اثنـان وعشـرون مشـاركا. وقـد أورد التقريـر تفـاصيل وقـائع هـذه 

احللقة. 

االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء (البند ٦ (ج)) 

 .(E / C ONF.94/CRP.46) قدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية تقريرا عـن جملـس السـلطات املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة - ٩٤

فمنذ ١٩٩٨، ضمــت عضويـة هـذا الـس مجيـع الواليـات ورابطـات الـدول واألقـاليم التابعـة للواليـات املتحـدة، واحلكومـة االحتاديـة. وجيتمـع 

ـــدمي  الـس سـنويا لتعزيـز التوحيـد الوطـين لألمسـاء، والتعـاون وتبـادل املعلومـات وتبـادل األحبـاث والتقـارير. ويرحـب بـزوار املؤمتـر السـنوي لتق

األحباث واملشاركة يف املؤمتر. 

E وAdd.1) ناقش موضـوع أيـام  / CN.94/CRP.75) وعرض ممثل فنلندا تقريرا عن �أمساء األماكن: ذاكرة األماكن� - ٩٥

التراث األورويب اليت نظمـت يف فنلنـدا يف عـام ١٩٩٩. وأشـار التقريـر إىل اهتمـام فنلنـدا بـالتخطيط لألمسـاء وإىل أمهيـة أمسـاء األمـاكن يف البيئـة 

احلضريـة. وصـدرت منشـورات ومقـاالت، وعقـدت جلسـات تلفزيونيـة شـجعت علـى اسـتحداث أمسـاء األمـــاكن، وُأنتــج شــريط فيديــو عــن 

التسمية. 

وقدم ممثل املغرب تقريرا شفويا عن أيام التراث يف املغرب، مشـريًا بشـكل خـاص إىل العـامل واجلغـرايف املغـريب الشـهري ابـن بطوطـة.  - ٩٦

وقال إن منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) سـتدعو الـدول األعضـاء إىل االحتفـال بيـوم ٢٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٤ يومـا 

دوليا إلحياء ذكرى ابن بطوطة. 

E) تتحدث عن تكـرمي أبراهـام بـريان، وهـو العـامل والرائـد اإلسـرائيلي يف  /CONF.94/CRP.85) وقدم ممثل إسرائيل ورقة - ٩٧

ميدان األمساء اجلغرافية الداخلية يف إسرائيل. وكان قد تلقى �جائزة إسرائيل�، وهي أرفع جائزة متنحها دولة إسرائيل سنويا للمتميزين. 

E) يتضمـن تفـاصيل عـن االجتماعـات اإلقليميـة والوطنيـة السـتة املعقـودة  /CONF.94/INF.34) وقدم ممثل اجلزائر تقريـرا - ٩٨

يف اجلزائر منذ انعقاد املؤمتر السابع. وقـد شـجعت االجتماعـات األعضـاء احملليـني علـى توحيـد أمسـاء األمـاكن، والتسـميات الطبوغرافيـة، وعلـم 

التسميات، والتسميات الطبوغرافية اإلقليمية وأصوهلا، واألحباث، واللغويات ونقل احلروف. 
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االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية (البند ٦ (د)) 

E). وقـد  / C ONF.94/INF.14) قدم ممثل كندا تقريرا عن مؤمتر الرابطـة الدوليـة لرسـم اخلرائـط املنعقـد يف عـام ١٩٩٩ - ٩٩

جرى ترويج التسميات اجلغرافية مـن خـالل حلقـة عمـل وورقـات ولوحـات عـرض، وعقـد جلسـة يف إطـار املؤمتـر معنيـة بالتسـميات اجلغرافيـة 

واحلدود والنوعية. 

E) بشـأن سلسـلة مـن احللقـات الدراسـية الدوليـة املتعلقـة بتسـمية  /CONF.94/INF.45) وقدم ممثل مجهورية كوريا ورقة - ١٠٠

ـــة حبــر  البحـار. وقـد عقـدت مثـاين حلقـات دراسـية، وقـدم مـا يبلـغ ٥٠ ورقـة علـى مـدى أربـع سـنوات. وقـد عقـدت احللقـات الدراسـية مجعي

الشرق. وأحيط علما بتعليق صادر عن اليابان. 

E) عـن املؤمتـر اجلغـرايف  / C O NF.94/INF.91) ــل اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية تقريـرا وقدم ممث - ١٠١

الـدويل الثالثـني املقـترح عقـده يف غالسـغو يف آب/أغسـطس ٢٠٠٤. ويرحـب باالقتراحـات املتعلقـة  بعقـد جلسـة حـول التســـميات اجلغرافيــة 

أثناء املؤمتر.  

E) املتعلقة باملعرض التقين، وهو مفهوم جديد قُـدم أثنـاء املؤمتـر.  /CONF.94/INF.92) وعلق ممثل أملانيا على ورقة املؤمتر - ١٠٢

وكـان املعـرض يتكـون مـن ثالثـة أجـزاء (معروضـات مواضيعيـة، ومعروضـات قطريـة، ومعروضـات جتاريـة). وشـجع علـى ارتيـــاد املعــرض مــا 

ـــة الدوليــة  ختللـه مـن فـترات راحـة لتنـاول القـهوة واحملـاضرات الـيت قُدمـت يف مكـان العـرض. وسـتعرض املعروضـات أيضـا خـالل مؤمتـر الرابط

لرسم اخلرائط (٢٠٠٣)، واجتماع االحتـاد اجلغـرايف الـدويل (٢٠٠٤)، ومؤمتـر الـس الـدويل لعلـم التسـميات (٢٠٠٥). واقـترح إنتـاج قـرص 

-CD) عن املعرض. وشارك يف املعـرض ثالثـة وعشـرون بلـدا. وشـكر املنسـق مجيـع املؤلفـني ومنسـقي مواضيـع بـاملعرض.  R OM) مدمج

كما ذكر التقرير أمساء البلدان الفائزة باملسابقة املرتبطة بالعرض، وهي بولندا وإسرائيل ونيوزيلندا. 

التدابري اليت اتخذت أو اقترحت لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد التسميات اجلغرافية (البند ٧) 

نظر املؤمتر، يف جلسته الرابعـة الـيت عقـدت يف ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، يف البنـد ٧ مـن جـدول األعمـال (التدابـري الـيت اتخـذت  - ١٠٣

أو اقترحت لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد التسميات اجلغرافية)، واستمع إىل البيانات التالية. 

E و Add.1) املتعلق باملوقع اجلديد لفريـق  / C O NF.94/CRP.41) قدم ممثل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة التقرير - ١٠٤

ــذي  h)، وال t tp://www.unstats.un.org/unsd/geoinfo) خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بالتسـميات اجلغرافيـة علـى اإلنـترنت

وضـع عمـال بـالفقرة ٢ مـن القـرار ٩/٧ الصـادر عـن مؤمتـر األمـم املتحـدة السـابع املعـين بتوحيـد التسـميات اجلغرافيـة. ويقـدم املوقـع معلومــات 

ـــعب فريــق اخلــرباء  عـن أنشـطة الفريـق وأمانتـه، ووثـائق املؤمتـرات والـدورات، وغـري ذلـك مـن املـواد. وحيتـوي علـى وصـالت تربطـه مبواقـع ش

وأفرقته العاملة، ومواقع السلطات الوطنية املختصة بالتسميات. 

E و Add.1، الـيت حتتـوي قائمـة شـاملة لوثـائق صـادرة مـن مؤمتـرات  /C O NF.94/C RP.42 وقدم ممثل كنـدا الوثيقـة - ١٠٥

األمـم املتحـدة املعنيـة بتوحيـد التسـميات  اجلغرافيـة، ودورات فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بالتســـميات اجلغرافيــة. وتضــم القائمــة حــوايل 

٢٠٠٠ وثيقة، وال تتوافر سوي نسخ لبعـض الوثـائق يف مقـر األمـم املتحـدة. بيـد أن أمانـة الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة سـوف تقـوم بتتبـع 

مجيع الوثائق اجلديدة. 
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وقدمـت األمانـة كذلـك تقريـرا عـن اإلجـراءات املتخـذة بشـأن القـرارات الـيت اختذهـا مؤمتـر األمـم املتحـدة الســـابع املعــين بتوحيــد  - ١٠٦

E/C و Add.1). وقد أوجــزت القـرارات، وأحيـط علمـا بـاإلجراءات املتخـذة بصددهـا.  O NF.94/CRP.93) التسميات اجلغرافية

وقد اقترح استخدام نفس هذا النموذج لرصد متابعة قرارات املؤمتر يف املستقبل. 

املنافع االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية (البند ٨) 

نظـر املؤمتـر، يف جلسـته الرابعــة، الــيت عقــدت يف ٢٨ آب/أغســطس ٢٠٠٢، يف البنــد ٨ مــن جــدول األعمــال املعنــون (املنــافع  - ١٠٧

االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية)، واستمع إىل البيانات التالية. 

ــتراح  E و Add.1) تشـمل تفـاصيل تقريـر قدمتـه أسـتراليا بشـأن اق /C O NF.94/C RP.100) قـدم ممثـل أسـتراليا ورقـة - ١٠٨

يدعو إىل ختصيص التسميات اجلغرافية كأمساء مواقـع علـى اإلنـترنت، لالسـتخدام العـام. وقـد أوضـح اقـتراح ختصيـص موقـع واحـد لكـل مدينـة 

كيفية قيام فريق عامل يستند إىل اتمـع احمللـي بوضـع اقـتراح قُـدم إىل اإلدارة األسـترالية ألمسـاء املواقـع، مـن أجـل ختصيـص عنـوان بسـيط علـى 

اإلنترنت للمدن واتمعات احمللية تكون له نفس فائدة العنوان الربيدي العادي، وحيقق منافع للمجتمع ككل. 

E و Add.1) عن القيمة االجتماعية والثقافية لألمسـاء. وقـد أعلـت  /C O NF.94/C RP.106) وقدم ممثل النرويج ورقة - ١٠٩

الورقة من القيمة املعنوية ألمساء األماكن، وعلقت علـى الوثـائق التارخييـة ألمسـاء األمـاكن، وعلـى جوانبـها الطبيعيـة والثقافيـة والبيئيـة. وأشـارت 

أيضا إىل أن أمساء األماكن هي روابط بني األفراد وحميطهم الطبوغرايف، وبالتايل فهي جزء من هوية مستخدميها. 

E، الـيت  / C O NF.94/INF.4 وقدم نائب رئيس فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بالتسـميات اجلغرافيـة (كنـدا) الورقـة - ١١٠

مشلت تفاصيل وافية للقرارات اليت اختذت يف مؤمترات األمـم املتحـدة السـبعة السـابقة املعنيـة بتوحيـد التسـميات اجلغرافيـة، واملعقـودة بـني عـامي 

١٩٦٧ و ١٩٩٨. 

E) تتضمـن تعليقـات علـى اسـتخدام التسـميات التذكاريـة، واقـــترح ــذا  /C O NF.94/INF.15) وقـدم ممثـل كنـدا ورقـة - ١١١

الصدد عدم استخدام أمساء أشخاص ال يزالون على قيد احلياة أو املتوفـني حديثـا. وقـدم اقـتراح بصياغـة مشـروع قـرار لدعـم السـلطات الوطنيـة 

املعنية بالتسميات، اليت تكون سيطرا حمدودة أحيانا على هذه املسائل. 

الترتيبات للمؤمتر التاسع (البند ١٩) 

نظر املؤمتر، يف جلسته السادسـة، الـيت عقـدت يف ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، يف البنـد ١٩ مـن جـدول األعمـال (الترتيبـات للمؤمتـر  - ١١٢

التاسع). 

ــواردة يف  وقـد عـرض علـى املؤمتـر مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للمؤمتـر التاسـع املعـين بتوحيـد التسـميات اجلغرافيـة، بصيغتـه ال - ١١٣

الوثيقة E/CONF/94/L.1، وبعد تصحيح قام به األمني، أقر املؤمتر مشروع جدول األعمال املؤقت (انظر املرفق الثالث). 

اختتام املؤمتر (البند ٢٢) 

يف اجللسة التاسعة، اليت عقدت يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، أدىل الرئيس ببيان ختامي.  - ١١٤

وعقب بيان أدىل به ممثل السودان، أعلن الرئيس اختتام املؤمتر.  - ١١٥
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اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر 
 

اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل انعقاد املؤمتر (البند ٢٠) 

يف اجللسة التاسعة، اليت عقدت يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، اختذ املؤمتر ١٧ قرارا (انظر الفصل الثالث أدناه).  - ١١٦

اعتماد تقرير املؤمتر (البند ٢١) 

قامت اللجان التقنية األوىل والثانية والثالثة يف اجللسة الثالثة لكـل منـها، الـيت عقـدت علـى التـوايل يف ٤ أيلـول/سـبتمرب، باسـتعراض  - ١١٧

ـــة للمؤمتــر النظــر يف البنــد ٢١ (اعتمــاد تقريــر  مشـاريع التقـارير الـيت قدمـها املقـررون، واتفقـت علـى النصـوص النهائيـة. وبـدأت اجللسـة العام

املؤمتـر) يف اجللسـتني السـابعة والثامنـة، اللتـني عقدتـا يف ٤ و ٥ أيلـول/سـبتمرب، حـني اسـتعرضت النـص النـهائي ملشـروع تقريـر املؤمتـر واتفقـــت 

عليه. 

ويف اجللســة العامــة التاســعة الــيت عقــدت يف ٥ أيلــول/ســـبتمرب، عـــرض مقـــرر املؤمتـــر مشـــروع التقريـــر املتضمـــن يف الوثيقـــة  - ١١٨

ــه (باالنكليزيـة فقـط)، باإلضافـة إىل النصـوص املتفـق عليـها ملشـاريع تقـارير اللجـان  E/CONF.94/L.2، وكذلك النص النهائي املتفق علي

E، بصيغها املعدلة.  / C ONF.94/L.3 األوىل والثانية والثالثة، بصيغها املعدلة ، ومشاريع قرارات املؤمتر، الواردة يف الوثيقة

وعقب تعليق أدىل به ممثل فرنسا، أقر املؤمتر مشروع التقرير، وأذن للمقرر بإكمال التقرير بالتشاور مع األمانة العامة.  - ١١٩
 

اللجنة التقنية األوىل (الربامج الوطنية)  باء -
ـــد٩ (التوحيــد الوطــين)، وكذلــك البنــد ١٠ (التســميات  نظـرت اللجنـة التقنيـة األوىل يف البنـود الفرعيـة مـن (أ) إىل (هــ) مـن البن - ١٢٠

األجنبية)، اليت أحاهلا إليها املؤمتر يف جلستيها األوىل والثانية، اللتني عقدتا يف ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢، واستمعت إىل البيانات التالية. 

التوحيد الوطين (البند ٩) 

مجع التسميات يف امليدان البند الفرعي ٩ (أ) 

E) إىل أنـه مت القيـام يف مجهوريـة كوريـا جبمـع التسـميات اجلغرافيـة يف  /CONF.94/INF.46) أشار تقرير مجهورية كوريـا - ١٢١

امليدان وتوثيقها منـذ عـام ١٩٥٨. وتوجـد سـلطة مركزيـة وجلنـة فرعيـة لألمسـاء. ويضـم املعجـم اجلغـرايف لألمسـاء، الـذي نقـح يف عـام ١٩٩٨، 

أكثر من ٠٠٠ ١٤٦ اسم. 

وقـدم ممثـل أسـتراليا تقريـرا عـن العمليـة الـيت بـدأت يف عـام ١٩٨٥ لتسـجيل أمسـاء أمـاكن السـكان األصليـــني يف جنــوب أســتراليا  - ١٢٢

ــت يف امليـدان واعتمـادا علـى بيانـات مجعـها علمـاء األجنـاس سـابقا.  (E/CONF.94/CRP.17 و Add.1). وقال إن التسميات جمع

وتناول بالتحديد مخسة مشاريع جديدة، مشريا إىل املشاكل اليت تواجهـها مـن جـراء قلـة املـوارد املاليـة، والتفكـك الثقـايف يف جمتمعـات السـكان 

احملليني، وحقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتسميات. 

E و Add.1) املبـادئ التوجيهيـة لعمليـة تسـجيل واســتخدام  / C O NF.94/CRP.22) وتنـاول تقريـر آخـر مـن أسـتراليا - ١٢٣

ــة  أمسـاء أمـاكن السـكان األصليـني وسـكان جـزر مضيـق توريـس. وبـني التقريـر أن الفـروق يف القوانـني ويف طبيعـة اتمعـات والظـروف الطبيعي

تتطلب وضع مبادئ توجيهية تتسم بقدر كاف مـن العموميـة ملعاجلـة الفـروق يف السـياقات بـني الواليـات وبـني األقـاليم. واعـترف التقريـر حبـق 
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جمتمعات السكان األصليني يف اختيار التسميات اجلغرافيـة ألماكنـهم. واقـترح إعـداد تقريـر موجـز يوضـح األنشـطة املضطلـع ـا يف أحنـاء العـامل 

خبصوص تسجيل واستخدام التسميات الطبوغرافية ألماكن السكان األصليني وفئات األقليات. 

ـــام اســتخدام احلــروف العربيــة لكتابــة  E و Add.1) العقبـات أم /CONF.94/CRP.83) وحـدد تقريـر قدمـه السـودان - ١٢٤

ـــر بشــأن نظــام موحــد  األصـوات غـري العربيـة يف التسـميات اجلغرافيـة. وُأديل بتعليـق يفيـد بـالتوصل إىل اتفـاق بـني املندوبـني العـرب لـدى املؤمت

لكتابة التسميات العربية احلروف الالتينية. 

معاملة التسميات يف املكاتب (البند ٩ (ب)) 

بني تقرير بولنـدا (E/CONF.94/CRP.6 و Add.1) أن حـوايل ٢٠٠ ١ اسـم مـن أمسـاء األمـاكن باألملانيـة قـد حولـت  - ١٢٥

ـــة كجــزء مــن عمليــة حيويــة للتكــامل اللغــوي. وأشــار التقريــر إىل أن هــذه التعديــالت متــت بواســطة االســتبدال الصــويت  إىل اللغـة البولندي

واالستبدال الصريف واستبدال املفردات. واقترحت إمكانية تطبيق هذا النموذج على عملية التحويل من لغات أخرى. 

E و Add.1) املشـاكل التاليـة فيمـا يتعلـق بتوحيـد أمسـاء األجســام  /CONF.94/CRP.9) وحـدد تقريـر آخـر مـن بولنـدا - ١٢٦

املائيـة: التبـاين يف الصفـة الطبيعيـة للمعـامل املائيـة، وقضايـا املصطلحـات، والقضايـا اللغويـة مـن قبيـل التسـميات املرادفـة ونطقـها. وهنـاك برنــامج 

لتوحيد أمساء األجسام املائية يف بولندا مجع حىت اآلن ٠٠٠ ٥٠ اسم. 

ـــة املعنيــة بالتســميات الطبوغرافيــة وأصوهلــا يف كيبيــك  E) أن اللجن /CONF.94/INF.17) وذكـر يف ورقـة قدمتـها كنـدا - ١٢٧

بكندا وضعت دليـال للحـد مـن تكـرار أمسـاء الطـرق. واقـترحت جمموعـة مـن املعايـري التقييميـة: التقيـد مببـادئ التسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا، 

ـــه. وأفــادت أســتراليا بوجــود  قـدم االسـم املعـين، السـكان املتـأثرون بالتغيـري احملتمـل، حجـم املنطقـة املعنيـة، أثـر التغيـري، الصلـة بـني االسـم وبيئت

مبادئ توجيهية مماثلة لديها، واقترحت تبادل األفكار. 

ـــن توحيــد  E) مسـؤوليات الـوزارات وغريهـا مـن السـلطات ع /CONF.94/INF.47) وحـدد تقريـر مـن مجهوريـة كوريـا - ١٢٨

خمتلف فئات أمساء األماكن. وأشري إىل عدد من الوثائق املرجعية املنشورة على اإلنترنت أو املطبوعة. 

معاملة التسميات يف املناطق املتعددة اللغات (البند ٩ (ج)) 

E و Add.1) أشـارت إىل أن التسـميات اجلغرافيـة تشـكل دليـال علـى التطـور  /CONF.94/CRP.8) قدمت بولندا ورقة - ١٢٩

ـــاكن موروثــة عــن األســالف، أو ناشــئة يف أراضــي لغــة  الثقـايف والتـارخيي لألمـة، وعالقتـها بـاألمم واللغـات األخـرى. وقـد تكـون أمسـاء األم

بعينها، أو مستعارة من لغات أخرى. 

E و Add.1) نبـذة عـن  / CONF.94/CRP.15) وقدم تقرير من اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية - ١٣٠

حالة أمساء األماكن الغيلية يف اسكتلندا. ونـوه التقريـر إىل أنـه جيـري وضـع سياسـة جديـدة تقضـي بـأن تقـوم هيئـة املسـاحة يف بريطانيـا العظمـى 

بإضفـاء الصفـة الرمسيـة علـى عمليـة مجـع أمسـاء األمـاكن الغيليـة يف اسـكتلندا، مث بالتشـاور مـع جلنـة االتصـال املعنيـة بالتسـميات الغيليـة لتحديــد 

التهجئة السليمة لتلك التسميات باللغة الغيلية. 
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E و Add.1) أنـه يف متـوز/يوليـه ٢٠٠١، أصـدرت  /CONF.94/CRP.16) وأفادت ورقة أخـرى مـن اململكـة املتحـدة - ١٣١

هيئة املساحة يف بريطانيا العظمى �خمططا للغة الويلزية�، عمـال بقـانون اللغـة الويلزيـة لعـام ١٩٩٣. ومـع إحيـاء اللغـة الويلزيـة، جتـري مراجعـة 

كثري من خرائط هيئة املساحة ذات مقياس الرسم الكبري لضمان مزيد من تناسق أمساء األماكن باللغة الويلزية فيها. 

E و Add.1) عن ثقافة التسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا ألقلياـا العرقيـة  /CONF.94/CRP.24) وقدمت الصني تقريرا - ١٣٢

الــ ٥٥، الـيت متلـك ٥٣ منـها لغاـا اخلاصـة. وبيـن التقريـر أن أمسـاء املعـامل الصينيـة بلغـــات األقليــات تســمح بتتبــع طــرق اهلجــرة، وتشــري إىل 

األحداث التارخيية والسمات االجتماعية للمجتمع. وينبغي النظر إىل أمساء األقليات كعامل إثراء للثقافة. 

E) اللجنـة املعنيـة بالتسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف برغنلنـد، وهـي  /CONF.94/CRP.49) وتناول تقرير قدمته النمســا - ١٣٣

الوالية االحتادية الواقعة يف الطرف الشرقي من النمسا، واليت تسـكنها أقليـات مـن الكـروات واهلنغـار والرومـا. وينـص القـانون االحتـادي املتعلـق 

بالوضع القانوين جلماعـات األقليـات القوميـة علـى وضـع تسـمية ثنائيـة اللغـة يف املنـاطق الـيت توجـد فيـها أعـداد كبـرية مـن السـكان املنتمـني إىل 

األقليات (أي الربع)، غري أن ذلك القـانون مل يسـن يف بورغنلنـد إال يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، عندمـا نصبـت الفتـات ثنائيـة اللغـة يف ٤٧ قريـة 

أملانية/ كرواتية ويف ٤ قرى أملانية/هنغارية. 

E و Add.1) تتعلق باملبـادئ التوجيهيـة لتنظيـم التسـميات يف منطقـة ثنائيـة  /CONF.94/CRP.73) وقدمت فنلندا ورقة - ١٣٤

اللغـة. وكـانت هـذه املبـادئ التوجيهيــة قــد نشــرت يف عــام ٢٠٠١، وتغطــي كــال مــن املنــاطق الفنلنديــة - الســويدية واملنــاطق الفنلنديــة - 

الصامية. وأهم تلك املبادئ ضرورة جتنب الصيغ املترمجة واحملافظة على التسميات بلغاا األصلية. 

E) سياسـة مـن سياسـات اهليئـة املعنيـة بالتسـميات اجلغرافيـة بأونتـاريو  /CONF.94/INF.19) وتناولت ورقة قدمتها كنـدا - ١٣٥

خبصوص املعاملة اللغوية لألمساء اجلغرافية بالفرنسية يف أونتـاريو، وتنطـوي السياسـة علـى ازدواجيـة اسـتخدام صيغـة بديلـة أو معادلـة إىل جـانب 

الصيغـة الرمسيـة. وهـذا الـربوتوكول يـدل علـى عـدم التنـاقض بـني مبـدأ أحاديـة التسـمية وتعـــدد اللغــات. ورغــم أن الصيــغ البديلــة لألمســاء يف 

أونتاريو هي فقط باللغة الفرنسية حىت اآلن، فإن باإلمكان النظر يف اعتماد التسميات من لغات السكان األصليني يف إطار منوذج مماثل. 

E) األنشـطة املتعلقـة بالتسـميات الطبوغرافيـــة وأصوهلــا يف إقليــم  /CONF.94/INF.20) وتنـاولت ورقـة أخـرى مـن كنـدا - ١٣٦

نونـافوت اجلديـد الـذي شـكل يف عـام ١٩٩٩. وعلـى الرغـم مـن املوافقـة علـى ٠٠٠ ٦ اسـم تقليـدي لألمـاكن، فـإن ٠٠٠ ٢ اسـم آخـــر مــن 

أمسـاء األمـاكن املعروفـة ال تـزال غـري موجـودة يف قـاعدة بيانـات التسـميات اجلغرافيـة لنونـافوت. وســـتكون هيئــة نونــافوت املعنيــة بالتســميات 

اجلغرافية مسؤولة عـن التغيـريات يف التسـميات التقليديـة إلنويـت. وسـتبدأ األنشـطة امليدانيـة جبزيـرة إغلوليـك. وميكـن كتابـة لغـة اإلينوكتيتـوت 

بالطريقة املقطعية أو باحلروف الالتينية. 
 

اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية لألمساء (البند ٩ (د)) 

E و Add.1) أن املسؤولية الرمسية عن توحيـد التسـميات تتوالهـا  /CONF.94/CRP.102) أفادت ورقة قدمتها إسبانيا - ١٣٧

املستويات اإلدارية األساسية (البلديات واملقاطعات وما إليــها). ويتـم إطـالق أمسـاء ثنائيـة اللغـة علـى الوحـدات املسـتقلة الثنائيـة اللغـة. وأوردت 

الورقة قائمة بأمساء وعناوين السلطات املعنية بالتسمية. 
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E و Add.1) أفــادت فيــها بــأن قــانون أمســاء األمــاكن ســن يف عــام  /CONF.94/CRP.77) ـــة وقدمـت الـنرويج ورق - ١٣٨

١٩٩٠. وينـص القـانون علـى أن تكتـب أمسـاء األمـاكن علـى أسـاس النطـق احمللـي املتـوارث، ووفقـا ملبـادئ التهجئـة الســـائدة. وينظــم القــانون 

كذلك االستشارات واملسؤوليات. وبعد ١٢ سنة من سن القانون، أجري تقييم له واقترحت تعديالت. 

E) اخلطــوط الرئيســية للبحــث يف التســميات البحريـــة  /CONF.94/INF.48) وبينــت ورقــت قدمتــها مجهوريــة كوريــا - ١٣٩

واالعتراف ا واستخدامها لألغراض الرمسية، وأفادت بإنشاء جلنة جديدة معنية بالتسميات اجلغرافية البحرية يف متوز/يوليه ٢٠٠٢. 

ـــد الوطــين لألمســاء  E) التـاريخ احلديـث لتطـور عمليـة التوحي /CONF.94/INF.59) وتنـاول تقريـر قدمـه االحتـاد الروسـي - ١٤٠

اجلغرافية يف االحتاد الروسي. وقد اعتمـد يف عـام ١٩٩٧ قـانون احتـادي يتعلـق بتسـمية األجسـام اجلغرافيـة. وقـد صـدرت حديثـا قوانـني احتاديـة 

بإعادة تسمية عدة مدن. وأشري إىل املوافقة على أمساء بلغات غري الروسية. 

E) تتناول اهليكل التنظيمي لألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف اجلزائـر. واللجنـة  /CONF.94/INF.36) وقدمت اجلزائر ورقة - ١٤١

ـــة لألمســاء. وتوافــق اللجنــة علــى  الدائمـة املعنيـة بالتسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا هـي السـلطة الـيت تقـرر مجيـع املسـائل املتعلقـة باملعاملـة الرمسي

قواعد بيانات التسميات الطبوغرافية وأصوهلا، وتوحـد االصطالحـات واالختصـارات العامـة ألغـراض رسـم اخلرائـط الرمسيـة، كمـا توافـق علـى 

املبادئ التوجيهية لألنشطة امليدانية املتعلقة بالتسميات الطبوغرافية وأصوهلا. 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتسميات الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين (البند ٩ (هـ)) 

ـــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتســميات  E) األنشـطة احلديثـة يف جمـال املب /CONF.94/CRP.7) تنـاولت ورقـة قدمتـها بولنـدا - ١٤٢

الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف بولنـدا حملـرري اخلرائـط وغـريهم مـــن املســتخدمني. وذكــرت الورقــة أن الطبعــة الثالثــة للمبــادئ التوجيهيــة البولنديــة 

املتعلقة بالتسميات الطبوغرافية وأصوهلا صدرت يف عام ٢٠٠٢، مصحوبة بنسخة باللغة الروسية. 

ـــادئ التوجيهيــة  E و Add.1) بإدخـال تنقيـح واسـع علـى املب / C O NF.94/CRP.19) وأفـادت ورقـة قدمتـها أسـتراليا - ١٤٣

الصادرة يف عام ١٩٩٣، وذلك سعيا لتحقيق االتساق يف استخدام أمساء األماكن يف أستراليا. 

E و Add.1) عن الطبعـة الرابعـة بـاللغتني األملانيـة واالنكليزيـة ملنشـورها  /C O NF.94/CRP.29) وقدمت أملانيا تقريرا - ١٤٤

ـــة  اخلـاص باملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا، الـيت تـأخذ باالعتبـار اإلصـالح اهلجـائي للغـة األملانيـة وآثـاره علـى جئ

التسميات اجلغرافية. وأصدر فريـق عـامل تـابع للجنـة الدائمـة املعنيـة بالتسـميات اجلغرافيـة توصيـة تشـجع مجيـع السـلطات املسـؤولة علـى اتبـاع 

القواعد اجلديدة. 

E) عـن نسـخة أوليـة للمبـادئ التوجيهيـة اإليطاليـــة املتعلقــة بالتســميات  /C O NF.94/C RP.61) وقدمـت إيطاليـا تقريـرا - ١٤٥

الطبوغرافيـة وأصوهلـا صـدرت يف عـام ١٩٨٧. وذكـر التقريـر أن تنقيحـا واسـتكماال عـامني للمنشـور سـوف ينتــهي العمــل فيــهما يف غضــون 

ــــلطات املعنيـــة بالتســـميات وتوحيـــد  الســنة املقبلــة. وســيجري إيضــاح اجلوانــب القانونيــة للفقرتــني املعنونتــني �لغــات األقليــات� و �الس

التسميات�. 

E) بشـأن اسـتكمال املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتسـميات  / C ONF.94/CRP.70) وقدمت اجلمهورية التشيكية تقريـرا - ١٤٦

الطبوغرافيـة وأصوهلـا علـى أسـاس اعتمـاد هيكـل إداري جديـد مبـني علـى خريطـة مرفقـة. ويضـم االسـتكمال قوانـني ومراســيم جديــدة تتعلــق 
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G) الـيت أنشـأها مكتـب مسـح األراضـي يف  E O NAMES) مبعاملة التسميات، ويشري إىل قاعدة بيانات التسميات الطبوغرافية وأصوهلا

عام ١٩٩٨. 

E و Add.1) أن قانون لغــات جديـدا، مـن املتوقـع أن يدخـل حـيز  /C O NF.94/CRP.76) وأعلنت فنلندا يف تقريرها - ١٤٧

ـــة  التنفيـذ يف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، سـوف يغطـي فقـط اللغتـني الوطنيتـني الفنلنديـة والسـويدية؛ وأن اللغـة الصاميـة سـوف تظـل خاضع

ـــة بالفنلنديــة،  لقـانون منفصـل. ومجيـع املقاطعـات إمـا أحاديـة اللغـة، أي ناطقـة بالفنلنديـة فقـط، أو ثنائيـة اللغـة، وإن كـانت األغلبيـة فيـها ناطق

باستثناء أالند اليت تسودها أغلبية سويدية، غري أن مجيع املقاطعات مسماة باللغتني الرمسيتني. 

وأفـاد تقريـر هنغاريـا (E/CONF.94/INF.9) أن الطبعـة الثالثـة مـن مبادئـها التوجيهيـــة املتعلقــة بالتســميات الطبوغرافيــة  - ١٤٨

وأصوهلا، اليت استكملت يف أيار/مايو ٢٠٠٢، أضيفت إليها إشارات إىل املواد املرجعية، ومسرد باملصطلحات العامة واملختصرات. 

E)، تتعلــق بــالتوحيد الوطــين للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة  / C ONF.94/INF.49) وأفـادت ورقـة مـن مجهوريـــة كوريــا - ١٤٩

بالتسميات الطبوغرافية وأصوهلا، أن التسميات الرمسية املسـتخدمة حاليـا معتمـدة مـن حيـث املبـدأ. وتوضـع التسـميات املرادفـة غـري الرمسيـة بـني 

قوسني. وتستخدم احلروف اهلجائية الكورية واالنكليزية واألرقام الصينية والعربية. 

E) تضـم  / C O NF.94/INF.50) وقدمت تايلند جمموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتســميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا - ١٥٠

ــط يف  أربعـة فصـول (اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بالتسـميات اجلغرافيـة، أمسـاء األمـاكن والتسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف تـايلند، نظـم رسـم اخلرائ

تايلند، نظام التمثيل الصويت للغة التايلندية باحلروف الالتينية)، ومرفقني. وقد نقح نظام الكتابة باحلروف الالتينية يف عام ٢٠٠٠. 

E) أن املبـــادئ التوجيهيـــة  / C O NF.94/INF.80) قــدم يف ذلــك الوقـــتوأشــارت النمســا إىل أنــه ورد يف ورقــة مل ت - ١٥١

النمســــــــاوية املتعلقــــــــة بالتســــــــميات الطبوغرافيــــــــة وأصوهلــــــــا أصبحــــــــت متاحــــــــة علــــــــــى اإلنـــــــــترنت يف املوقـــــــــع التـــــــــايل: 

 .http://www.oeaw.ac.at/dinamlex

ـــى  وأدلـت الـنرويج ببيـان ممـاثل، وحثـت مجيـع البلـدان علـى وضـع مبادئـها التوجيهيـة املتعلقـة بالتسـميات الطبوغرافيـة وأصوهلـا عل - ١٥٢

اإلنترنت. 

وحثت الواليات املتحدة األمريكية على عدم حصـر توحيـد التسـميات بـالضرورة يف التسـميات الـواردة يف اخلرائـط، بـل ينبغـي أن  - ١٥٣

يستمد من أي مصدر مقبول ميكن استخدامه. 

التسميات األجنبية (البند ١٠) 

أورد تقريــر ألملانيــا (E/CONF.94/CRP.33 و Add.1) قائمــة منتقــاة، نشــــرا ألول مـــرة اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة  - ١٥٤

بالتسميات اجلغرافية يف عام ١٩٩٥، تضم تسميات أجنبيـة واردة يف اللغـة األملانيـة مشـفوعة بتمثيلـها الصـويت. وشـفع كـل اسـم أجنـيب وارد يف 

اللغـة األملانيـة بطريقـة نطقـه، وباالسـم احمللـي املقـابل لـه، وطريقـة لفـظ االسـم احمللـي وفـق مقتضيـات اللغـة األملانيـة، ولغتـه، وفئـة املعلـم املسـمى 

وإحداثياته. وتال ذلك نقاش مسـتفيض أعـرب خاللـه املشـاركون عـن تقديرهـم ملـا بـذل مـن جـهود، وأثـاروا العديـد مـن األسـئلة بشـأن طبيعـة 

التسـميات األجنبيـة الـواردة يف التقريـر ومـدى امتثاهلـا لقـرارات األمـم املتحـدة. ومل يوافـق الوفـد الروســـي علــى اســتخدام التســميات األجنبيــة 

الواردة يف اللغة األملانية لتسمية املعامل يف منطقة كالينينغراد. 
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ــد نشـر حديثـا بشـأن اسـتخدام التسـميات اجلغرافيـة والتسـميات  E) عن جمل /CONF.94/CRP.47) وقدمت النمسا تقريرا - ١٥٥

األجنبيـة. ويتوقـف اسـتخدام التسـميات األجنبيـة علـى نوعيـة املنشـور، واجلمـهور املوجـه لـه، ومـدى تداولـه (علـى الصعـد احمللـي أو الوطـــين أو 

الدويل). وتصنف التسميات األجنبية حسب انتشارها ومدى استخدامها. ويتضمن السجل ٨٠٠ ٥ بند رتبت حسب البلدان. 

E) بشأن قـاعدة بيانـات التسـميات األجنبيـة الـواردة يف اللغـة الفرنسـية، الـيت  /CONF.94/CRP.53) وقدمت فرنسا ورقة - ١٥٦

ــة وأصوهلـا يف كيبيـك بكنـدا، وجلنـة األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف فرنسـا، واملعـهد اجلغـرايف  تعد مثرة جهد مشترك بني جلنة األمساء الطبوغرافي

الوطين (فرنسا). 

ـــض التســميات األجنبيــة  E) أفـادت فيـها بأنـه علـى الرغـم مـن اسـتبدال بع /CONF.94/CRP.63) وقدمـت إيطاليـا ورقـة - ١٥٧

مؤخـرا، فـإن اجلـهد املبـذول للحـد مـن اسـتخدام التسـميات األجنبيـة يف إيطاليـا يواجـه صعوبـات مجـة، نظـرا الســتقرار التســميات األجنبيــة يف 

األذهان وتعود الناس هلا، ونظرا لضعف النطق الـذي حيـول دون اسـتخدام األمسـاء احملليـة اسـتخداما صحيحـا. وأثـريت عـدة أسـئلة بشـأن بعـض 

التسميات األجنبية املدرجة يف التقرير الذي أفيد أنه غري رمسي، ولكنه يستند إىل ما مت مجعه من أدلة. 

E و Add.1) بشـأن املناقشـات الـيت دارت مؤخـرا  /CONF.94/CRP.78) وقدمت الواليات املتحـدة األمريكيـة ورقـة - ١٥٨

يف هيئة الواليات املتحدة املعنية باألمساء اجلغرافية بشـأن اسـتخدام التسـميات األجنبيـة يف صيغـها االنكليزيـة وتطبيقاـا. وسـلم بـأن املسـتخدمني 

ـــامل اجلغرافيــة يف صيغــها األصليــة يف ســياق  احملليـني لألمسـاء اجلغرافيـة يف حكومـة الواليـات املتحـدة ال يسـتطيعون اسـتعمال األمسـاء احملليـة للمع

احلديـث باللغـة االنكليزيـة. وجتـري مناقشـات يف اهليئـة بشـأن الطريقـة الـيت ميكـن ـا توحيـد األمسـاء الـيت اختـــذت الشــكل االنكلــيزي. وأبــدى 

املشاركون تعليقات تشري إىل أن هذه املناقشات تبدو متناقضة مع قرارات األمم املتحدة الداعية إىل احلد من استعمال التسميات األجنبية. 

E) بشأن التسميات األجنبية اليابانية.  /CONF.94/INF.67) وقدمت مجهورية كوريا ورقة - ١٥٩

وعلق ممثل اليونان، وطلب إىل اخلرباء مراعـاة قـرار األمـم املتحـدة القـاضي باسـتخدام االسـم املعـترف بـه رمسيـا جلمهوريـة مقدونيـا  - ١٦٠

اليوغوسالفية السابقة لدى اإلشارة إىل هذا البلد. 
 

اللجنة التقنية الثانية (الربامج التقنية)  جيم -
نظرت اللجنة التقنية الثانية يف البنود الفرعية من (أ) إىل (ز) مـن البنـد ١٢ مـن جـدول األعمـال (ملفـات البيانـات املتعلقـة باألمسـاء  - ١٦١

الطبوغرافية وأصوهلا)، والبند ١٣ (مواقـع األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا علـى اإلنـترنت)، والبنـد ١٤ (املصطلحـات املسـتعملة يف توحيـد األمسـاء 

اجلغرافية)، اليت أحاهلا إليها املؤمتر، يف جلستيها األوىل والثانية، اللتني عقدتا يف ٣٠ آب/ أغسطس ٢٠٠٢، واستمعت إىل البيانات التالية. 
 

ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا (البند ١٢) 

E، وأشـار إىل التقـدم الـذي أحـرزه الفريـق العـامل املعـين مبلفـات البيانـات  /CONF.94/INF.12 قدم رئيس اللجنة الوثيقة - ١٦٢

املتعلقة باألمساء الطبوغرافيــة وأصوهلـا واملعـاجم اجلغرافيـة منـذ املؤمتـر السـابع. وأقيمـت صـالت مـع احتـاد اليونيكـود بشـأن االحتياجـات اخلاصـة 

ـــت ورقــة إىل املؤمتــر الــدويل الثــالث عشــر لليونيكــود املعقــود يف ســان خوســيه  لترمـيز النصـوص يف نظـم املعلومـات اجلغرافيـة الرقميـة، وقدم

بكاليفورنيا، ونشرت هذه الورقة أيضا ضمن أعمـال املؤمتـر. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن سلسـلة املناقشـات الـيت جـرت يف عـام ٢٠٠١ مـع جلنـة 

ـــات اجلغرافيــة/الدراســة الرياضيــة لســطح األرض) التابعــة للمنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس بشــأن  اإلعـالم يف اللجنـة التقنيـة ٢١١ (املعلوم
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االستفادة من خربة فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف عمليـة وضـع معايـري البيانـات يف اللجنـة التقنيـة ٢١١، قـد أفضـت إىل 

ـــار/مــايو  حصـول اللجنـة علـى مركـز االتصـال مـن الدرجـة ألـف مـع اللجنـة التقنيـة الثالثـة الـيت وافقـت عليـها يف جلسـتها العامـة املعقـودة يف أي

ــائل تبـني اللغـات وحروفـها اخلاصـة ورمـوز اليونيكـود، وميكـن االطـالع عليـها علـى العنـوان  ٢٠٠٢. وتوجد على اإلنترنت قاعدة بيانات للرس

ـــة مســح  التـايل: http://www.eki.ee/letter. وقـدم الرئيـس تقريـرا عـن اجتمـاع دويل مشـترك بشـأن األمسـاء اجلغرافيـة عقـد يف هيئ

ـــترة مــن ١٨ إىل ٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠١. ونظمــت هــذا االجتمــاع الشــعبة اإلقليميــة  األراضـي ورسـم اخلرائـط جبمهوريـة سـلوفيينيا يف الف

ــق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، بالتعـاون مـع الفريـق العـامل املعـين مبلفـات  لشرق أوروبا األوسط وجنوب شرقها، التابعة لفري

ht t p ://www.zrc-) البيانـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا والتــابع لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة

sazu.si/ungegn). وأوصـى الرئيـس مجيـع اخلـرباء باتبـاع املمارسـة املتمثلـة يف عقـد اجتماعـات مشـتركة لألفرقـة العاملـة مـع اجتماعــات 

الشعب، من أجل تبادل اخلربات والتجارب يف مجلة مزايا أخرى. 

إجراءات مجع البيانات (البند الفرعي ١٢ (أ)) 

E و Add.1) عن مجع وتطويـر البيانـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة  /CONF.94/CRP.65) قدمت ممثلة التفيا تقريرا - ١٦٣

وأصوهلـا، مـن أجـل وضـع اخلريطـة السـاتلية الرقميـة لالتفيـا مبقيـاس رسـم ١: ٠٠٠ ٥٠ (١٩٩٤-١٩٩٩)، وإنشـاء قـاعدة بيانـــات إلكترونيــة 

ــة يف التفيـا. وقدمـت املمثلـة دراسـة اسـتقصائية عـن قـاعدة البيانـات، وأفـادت أـا سـتصبح مصـدرا رئيسـيا للمعلومـات املتعلقـة  لألمساء اجلغرافي

باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف الربامج احلكومية لرسم اخلرائط. 

عناصر البيانات الالزمة (البند الفرعي ١٢ (ب)) 

مل تقدم أية ورقة يف إطار هذا البند الفرعي.  - ١٦٤
 
 

معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا (البند الفرعي ١٢ (ج)) 

شدد ممثل بولندا (E/CONF.94/CRP.5 و Add.1) على اجلوانـب السـيمائية واالجتماعيـة والثقافيـة لألمسـاء اجلغرافيـة.  - ١٦٥

فالتغيـريات الـيت حتـدث للسـمات الـيت تشـري إليـها األمسـاء الطبوغرافيـة تنـم عـن الطـابع املسـاحي والزمـين هلـذه األمسـاء الطبوغرافيـة. وقـد توصــل 

املشاركون، يف مرحلة الحقة من النقاش، إىل اتفاق عام بشأن عدم استبعاد مجع األمساء الطبوغرافية غري املوجودة. 

وقــدم ممثــل كــوت ديفــوار تقريــرا أكــد فيــه حاجــة دولــة حديثــة نســبيا إىل توحيــد األمســاء اجلغرافيــة علــى مجيــع املســــتويات  - ١٦٦

(E/CONF.94/CRP.52). فكوت ديفوار تضم حوايل ٦٠ مجاعـة عرقيـة خمتلفـة و ٤ منـاطق لغويـة رئيسـية. وستسـعى اللجنـة الوطنيـة 

املعنيـة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، الـيت جيـري إنشـاؤها حاليـا، إىل وضـع دليـل لألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا، ووضـع معجـم جغـرايف وطـــين 

لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا واحملافظة عليه. ومن املتوقع تقدمي قائمة باألمساء إىل السلطات احمللية استنادا إىل تاريخ كل بلدة من البلدات. 

وقـدم ممثـل كنـدا تقريـرا عـن دائـرة األمسـاء اجلغرافيـة الكنديـة الـيت أنشـئت ملعاجلـة جوانـب األمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا يف اهليئــة  - ١٦٧

E). وتســعى هــذه الدائــرة إىل تنســيق خمتلــف قواعــد البيانــات املتعلقــة  /CONF.94/INF.21) ـــة الفضائيــة الكنديـة للبيانـات اجلغرافي

باملعلومات اجلغرافية يف كندا حىت يتسىن للمنظمات أن تستفيد على حنو منسق ومنظم من خدمات املعلومات اجلغرافية. 
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نظم املعاجلة اآللية للبيانات (البند الفرعي ١٢ (د)) 

قـــــدم ممثـــــل أســـــتراليا موجـــــزا عـــــن دمـــــج املعجـــــــم اجلغــــــرايف جلنــــــوب أســــــتراليا يف نظــــــام املعلومــــــات اجلغرافيــــــة  - ١٦٨

(E/CONF.94/CRP.18 و Add.1). واملعجـم اجلغـرايف عبـارة عـــن قــاعدة بيانــات تتضمــن ٠٠٠ ٨٥ اســم مــن أمســاء األمــاكن. 

ــا إىل االحتفـاظ مبجموعـة وحيـدة مـن البيانـات الـيت ميكـن اسـتخدامها كمصـدر تسـتقى منـه أمسـاء األمـاكن يف رسـم  ويهدف هذا املعجم أساس

اخلرائط، أو يف قواعد البيانات، أو نظام املعلومات اجلغرافيـة، أو بيئـات النصـوص. وهـذه البيانـات جمانيـة، وميكـن احلصـول عليـها علـى العنـوان 

 .htt://www.placenames.sa.gov.au :التايل

E و Add.1) عـن سـجل األمسـاء اجلغرافيـة يف اهليئـة الوطنيـة ملسـح  /CONF.94/CRP.26) وقدم ممثل فنلندا تقرير بلده - ١٦٩

ــد الوطـين لألمسـاء وإعـداد اخلرائـط. وتشـمل هـذه القـاعدة السـجل الوطـين  األراضي بفنلندا. وختدم قاعدة البيانات هذه احتياجات عملية التوحي

ألمساء األماكن، والسجل الوطين لألمساء املســتخدمة يف اخلرائـط. ويـهدف منـوذج بيانـات سـجل األمسـاء اجلغرافيـة إىل توضيـح األمسـاء اجلغرافيـة 

ـــري  علـى خرائـط متعـددة. وقـد أكـد مندوبـون مـن خمتلـف البلـدان، يف مناقشـة اسـتغرقت وقتـا طويـال، ضـرورة مجـع األمسـاء ألغـراض أخـرى غ

ـــل إال مــا بــني ٢٠ و ٣٠ يف  إعـداد اخلرائـط. وأشـار ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل أن األمسـاء علـى اخلرائـط يف الواليـات املتحـدة ال متث

املائة فقط من كل األمساء املعروفة. ويف هذا الصدد، اعترب األرشـيف الفنلنـدي ألمسـاء األمـاكن، الـذي يتضمـن حـوايل ٢,٥ مـن ماليـني األمسـاء 

الطبوغرافية، مثاال فريدا من نوعه. 

 ( G E ONAMES) ـــــات األمســــاء اجلغرافيــــة وقـــدم ممثـــل اجلمهوريـــة التشـــيكية دراســـة اســـتقصائية عـــن قـــاعدة بيان - ١٧٠

ــــط  (E/CONF.94/CRP.71 و Add.1) الــيت أنشــأا جلنــة األمســاء اجلغرافيــة التابعــة للمكتــب التشــيكي للمســاحة ورســم اخلرائ

Z وقـاعدة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة  A B AGED والسجالت العقارية يف عــام ١٩٩٨. وقـد وفـرت قـاعدة البيانـات اجلغرافيـة األساسـية

(GEONAMES) مصـدرا تسـتقى منـه البيانـات الالزمـــة لوضــع اخلريطــة األساســية الرقميــة للجمهوريــة التشــيكية منــذ عــام ٢٠٠٠. 

h). وعنـوان  t tp://www.vugtk.cz/~cuzk) م إىل مكتـب مسـح األراضـي بـرباغوبإمكان املستخدمني من اخلارج إرســال طلبـا

 .z u.praha@cuzk.cz :الربيد االلكتروين هو

E). وتتضمـن قـاعدة البيانـات  / CONF.94/INF.22) وقدم ممثل كندا تقريرا عن قاعدة بيانات األمساء اجلغرافيـة الكنديـة - ١٧١

اآلن أكثر من ٠٠٠ ٥١٠ من بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة املوثـوق ـا املتاحـة لالسـتعمال احلكومـي والعـام. وحتتـوي هـذه القـاعدة طائفـة واسـعة 

من أمساء املعامل اجلغرافية؛ وتتضمن، عالوة علـى ذلـك، عـددا مـن ملفـات املعلومـات املـأخوذة مـن السـواتل واملتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة ورسـم 

اخلرائـط مـن قبيـل أمسـاء القتلـى الكنديـني يف احلـرب العامليـة الثانيـة و �السـجالت اخلاصـة�، مثـل أمسـاء الطـرق والسـدود والســـكك احلديديــة 

واجلســــــور وغريهــــــا. وميكــــــن االطــــــالع علــــــى هــــــذه البيانــــــات علــــــى اإلنــــــترنت يف العنــــــــوان التـــــــايل: باللغـــــــة االنكليزيـــــــة 

 .(h ttp://www.toponymes.RNCan.gc.ca) وباللغـة الفرنســية ،(http://www.geonames.NRCan.gc.ca)

وميكن أيضا شراء بيانات قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكندية. 

وقــــدم ممثــــل اجلزائــــر تقريــــرا عــــن قــــاعدة بيانــــات األمســــاء اجلغرافيــــة الوطنيــــة (قــــاعدة بيانــــات األمســــاء الطبوغرافيــــــة)  - ١٧٢

ـــر  (E/CONF.94/INF.38) باملعـهد الوطـين لرسـم اخلرائـط واالستشـعار مـن بعـد، وتنـاول مضامينـها وكذلـك التقـدم احملـرز منـذ التقري
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األخري املقدم يف الدورة العشرين لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة املعقـودة يف عـام ٢٠٠٠. وجـرى التشـديد علـى ضـرورة 

احلفاظ على األمساء املوروثة وتوزيع األمساء الطبوغرافية املوحدة. 

وتطـرق ممثـل االحتـاد الروسـي إىل القائمـة احلكوميـة لألمسـاء اجلغرافيـة باالحتـاد الروسـي وإىل حالتـها الراهنـة وتطورهـا يف املســتقبل  - ١٧٣

(E/CONF.94/INF.61). ففـي عـــام ١٩٩٧، اعتمــد القــانون االحتــادي املتعلــق بتســمية املعــامل اجلغرافيــة؛ ويف عــام ١٩٩٨، أقــرت 

R) بوصفها اهليئة املعنية باألمسـاء. والقائمـة احلكوميـة عبـارة عـن  o scartography) الدائرة االحتادية الروسية للجيوديسيا ورسم اخلرائط

قـاعدة بيانـات تتضمـن أمسـاء جغرافيـة ومعلومـات بشـأن اخلريطـة الطبوغرافيـة للدولـة مبقيـاس رسـم ١: ٠٠٠ ١٠٠ أو مبقـاييس أصغـــر. وتوفــر 

القائمة احلكومية املعلومات الالزمة لـإلدارة االحتاديـة، والسـلطات احملليـة، ووسـائط اإلعـالم. وتتضمـن الورقـة برناجمـا لتطويـر القائمـة يف عـامي 

٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. 

وشـجع املشـاركون بعـد ذلــك علــى نطــاق واســع علــى مواصلــة النقــاش بشــأن مضــامني ملفــات بيانــات األمســاء الطبوغرافيــة  - ١٧٤

وتصميمها واستخدامها. 

وأدىل الرئيـس ببيـان موجـــز عــن الورقــة الــيت ســيقدمها رئيــس اللجنــة التقنيــة ٢١١ التابعــة للمنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس  - ١٧٥

(E/CONF.94/INF.85)، املسـؤولة يف احتـاد املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس عـن املعايـري العامليـة. وأشـــار إىل أن فريــق خــرباء األمــم 

املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية قـد منـح مؤخـرا مركـز االتصـال مـن الدرجـة ألـف. وتعـد اللجنـة التقنيـة ٢١١ التابعـة للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد 

املقـاييس هيئـة للتوحيـد، ولكنـها ال توحـد األمســـاء اجلغرافيــة. وتتيــح هــذه اللجنــة منــاذج للمعــاجم اجلغرافيــة، والبيانــات الواصفــة للبيانــات، 

ـــــــن املعلومــــــات، انظــــــر املوقــــــع:  واألوصـــــاف املتصلـــــة بالنوعيـــــة، واملصطلحـــــات، ومـــــا إىل ذلـــــك. (للحصـــــول علـــــى مزيـــــد م

 http://www.isotc211.org على اإلنترنت). 

توافق النظم وهياكلها (البند الفرعي ١٢ (هـ)): 

E و Add.1) الذي تضمن مشروعا حديثا اضطلع بـه معـهد آسـيا  /CONF.94/CRP.99) قدم ممثل أستراليا تقرير بلده - ١٧٦

واحمليط اهلادئ لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا، لتقصي جدوى تقسـيم جمموعـة متناسـقة مـن املواقـع للتعـرف علـى معاملـها اجلغرافيـة. ويـرد وصـف 

لطريقة التحليل الداليل، وكذلك املكونات الداللية ومالمح مدونة التعاريف. 

وقدم ممثل أملانيـا (E/CONF.94/INF.53)، تقريـرا عـن خدمـات املعـاجم اجلغرافيـة القابلـة للتـداول. وشـدد علـى احلاجـة  - ١٧٧

إىل تبادل البيانات الذي ميكن حتقيقه عن طريق ج اجلمع واخلدمات. ومن جهـة أخـرى، فـإن النـهج املفتـوح الحتـاد نظـام املعلومـات اجلغرافيـة 

املتمثـل يف وجـود �خدمـة للمعـاجم اجلغرافيـة علـى اإلنـترنت� يتفـق مـع مشـروع املعيـار الـدويل ١٩١١٢ للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقــاييس، 

�املعلومات اجلغرافية: احملددات اجلغرافية يف تعيني املعامل املكانية�، كأساس لتصميم خدمات املعاجم اجلغرافية القابلة للتبادل. 

املعاجم اجلغرافية الوطنية (البند الفرعي ١٢ (و)): 

ــــــاحة يف بريطانيـــــا العظمـــــى  قــــدم ممثــــل اململكــــة املتحــــدة وصفــــا لقــــاعدة بيانــــات لــــدى املعجــــم اجلغــــرايف هليئــــة املس - ١٧٨

Lan- وحتتوي هذه القاعدة على أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٥٠ اســـــــم مأخــــــــوذ مـن جمموعـات .(Add.1 و E/CONF.94/CRP.12)

ـــم ١: ٠٠٠ ٥٠. واملعجــم اجلغرافـــــي متــاح فـــــــــي شــكل نســـــــــخ مطبوعــة وأقــراص مدجمــة  dranger للخرائـط املسـاحية مبقيـاس رس
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ـــا العظمــى، وقــد وضــع  (CD-ROM). أمـا املعجـم اجلغـرايف الوطـين للشـوارع فـهو عبـارة عـن إطـار مرجعـي شـامل للشـوارع يف بريطاني

ــــــــــــى املوقـــــــــــع  مبشــــــــــاركة الســــــــــلطات احملليــــــــــة. واملعجــــــــــم اجلغــــــــــرايف الســــــــــكتلندا متــــــــــاح علــــــــــى اإلنــــــــــترنت عل

ـــترنت للمواقــع األثريــة واآلثــار القدميــة يف  ./http://www.geo.ed.ac.uk/scotgaz. وقـد أنشـئت أيضـا قـاعدة بيانـات علـى اإلن

اسكتلندا. 

وقــــــدم وفــــــد أســــــتراليا معلومــــــات عــــــن تــــــاريخ املعجــــــم اجلغــــــرايف ألســــــتراليا وإصــــــداره واســــــتمراره وتنقيحـــــــه  - ١٧٩

(E/CONF.94/CRP.20 و Add.1). وترد أيضا تفاصيل من قبيل احتياجات البيانـات ومنهجيـة اإلصـدار، فضـال عـن مقـاالت عـن 

نسـخة تفاعليـة هلـذا املعجـم علـى اإلنـترنت. وتركـز تطـورات أخـــرى علــى إنشــاء معجــم لرمــوز املعــامل وإدراج جمــاالت إضافيــة، مــن قبيــل 

املعلومات التارخيية والطرق اهلامة. 

 G N وقـــدم ممثـــل أملانيـــــا تقريــــرا عــــن مواصلــــة اســــتكمال املعجــــم اجلغــــرايف جلمهوريــــة أملانيــــا االحتاديــــة 250  - ١٨٠

(E/CONF.94/CRP.32 و Add.1). وتتضمــن قــاعدة البيانــات حنــو ٠٠٠ ٤٧ بنــد. وهنــاك أيضــا نســخة موجــزة مــن املعجـــم 

اجلغـرايف باسـم GN 1000 تضـم حنـو ٠٠٠ ١٤ بنـد. وال تبـني إال أمسـاء املـدن والقـرى والوحـدات اإلداريـة. وهـذه البيانـات متاحـة فقــط 

بشكل رقمي. 

E و Add.1) عن قاعدة بيانـات األمسـاء اجلغرافيـة يف النمسـا.  /CONF.94/CRP.48) وقدم مندوب النمسا تقرير بلده - ١٨١

) أمسـاء أهـم املعـامل يف النمسـا اسـتنادا إىل خريطـة مبقيـاس رسـم ١: ٠٠٠  C D-ROM) ــج ويتضمن هذا املنشور املوضوع على قرص مدم

٥٠٠، إىل جانب أمساء املترتهات الطبيعية، والطرق الرئيسـية، والسـكك احلديديـة، وغريهـا. ويقـدم هـذا املنشـور أيضـا حنـو ٥٠٠ ٧ بنـد حتمـل 

ـــة الدوليــة والفئــة الطبوغرافيــة، واإلحداثيــات اجلغرافيــة، واالرتفــاع فــوق  العنـاوين التاليـة: اهلجـاء املوحـد، والنطـق املكتـوب باألجبديـة الصوتي

مسـتوى سـطح البحـر، والوحـدة اإلداريـــة املعنيــة، واألشــكال املختلفــة، والوصــف املوجــز للمكــان، واإلشــارة إىل مقــاييس رســم اخلرائــط. 

واهلدف الرئيسي هو توفري بيانات موحدة لألغراض الوطنية والدولية.  

E و Add.1) بشـأن املعجـم اجلغـرايف املوجـز لألمسـاء اجلغرافيـــة  /CONF.94/CRP.62) وقـدم ممثـل إيطاليـا تقريـر بلـده - ١٨٢

اإليطاليـة الصـادر يف عـام ٢٠٠١ عـن املعـهد اجلغـرايف العسـكري اإليطالــــــي. وتضمـــن هــــــذا املعجـــــــم نــــــحو ٥٠٠ ٣ اســم جغــرايف مــن 

خريطـة مبقيـاس رسـم ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١ مـن خريطـة العـامل رقـم ١٣٠١. وتضـم العنـاوين الـواردة فيـه املعـامل، والفئـة، واإلحداثيـات اجلغرافيــة، 

واملالحظات (االسم بالكامل) ومالحظة (االسم املنقح). 

  E/ C O NF.94/CRP.101) وقدم مندوب اجلمهورية التشيكية تقريرا عن املعجم اجلغرايف املوجـز للجمهوريـة التشـيكية - ١٨٣

ــيتم نشـره يف نسخـــــــة مطبوعــــــة عـام ٢٠٠٢ أو عـام ٢٠٠٣، وسـيضم خريطـة واحـدة  و Add.1). وال يزال العمل جاريا يف إعداده، وس

مبقياس رسم ١: ٠٠٠ ٥٠٠. 

ـــيت متــس األمســاء اجلغرافيــة واألمــاكن املأهولــة  وقـدم ممثـل هنغاريـا معلومـات عـن التغيـريات يف التقسـيمات اإلداريـة يف هنغاريـا ال - ١٨٤

 .(E/ C O NF.94/INF.11) بالسكان، وذلك يف الفترة من ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ و ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢
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E) للمعـاجم اجلغرافيـة الوطنيـة وبدائلـها يف بلدهـا، وتضـــم  /CONF.94/INF.27) وقدمـت ممثلـة كنـدا دراسـة اسـتقصائية - ١٨٥

ـــاجم جغرافيــة رقميــة ونســخا علــى اإلنــترنت،  نسـخة مطبوعـة للمعـاجم اجلغرافيـة، ومعـاجم جغرافيـة يف هيئـة نسـخ بالبطاقـات اهريـة، ومع

ـــدا متاحــة عــن  وغريهـا. وفيمـا يتعلـق باملسـتقبل يعكـف قسـم األمسـاء اجلغرافيـة الكنديـة علـى مبـادرة تسـتهدف جعـل املعلومـات اجلغرافيـة لكن

طريق اإلنترنت. 

E) يتضمن خمططا ملوجز التسميات اإلسـبانية املعـتزم إصـداره حتـت رعايـة  /CONF.94/INF.55) وقدم ممثل إسبانيا تقريرا - ١٨٦

جلنـة األمسـاء اجلغرافيـة املنشـأة حديثـا، ويشـمل املوجـز العنـاصر اخلمسـة التاليـة: اسـم املوقـــع اجلغــرايف، نــوع املعلــم، الرمــز العــددي، اإلقليــم، 

ـــة املســتقلة ذاتيــا، وتســتند يف ذلــك إىل النســخة  اإلحداثيـات اجلغرافيـة. وجيـري العمـل يف إعـداد هـذه التسـميات بالتعـاون مـع اتمعـات احمللي

اجلديدة خريطة مبقياس رسم ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١. وأكد رئيس اللجنة املذكورة اجلانب املتعدد اللغات هلذا املشروع. 

منشورات أخرى (البند الفرعي ١٢ (ز)): 

E) وقـام بتوزيـع نسـخة خاصـة خلريطـة  / CONF.94/CRP.38) ،قدم ممثل أملانيا التقرير األول يف إطار هذا البنـد الفرعـي - ١٨٧

جغرافيـة ألملانيـا مبقيـاس رسـم ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١، تبـني أمسـاء وحـدود املنـاطق الطبيعيـة واملنـاطق اجلغرافيـة األخـــرى (�املعــامل الطبيعيــة�) هلــذا 

البلد ومجيع األمساء على هذه اخلريطة موحدة. 

) و Add.1) للتعريــف مبجموعــة خرائطــــها اجلديـــدة.  E/CONF.94/CRP.43) وقدمــت النمســا فيمــا بعــد تقريــرا - ١٨٨

وتعكــف النمســا حاليــا علــى تغيــري جمموعــة اخلرائــط الوطنيــة مبقــاييس رســم ١: ٠٠٠ ٥٠ و ١: ٠٠٠ ٢٥ و ١: ٠٠٠ ٢٠٠ مــن النظــــام 

النمساوي الوطين ملسح األراضي إىل النظام الدويل لإلسقاط املريكاتوري املستعرض الشامل.  

ـــــــا تقريــــــرا عــــــن اإلصــــــدار الرابــــــع للمســــــرد املتعــــــدد اللغــــــات للمعــــــامل اجلغرافيــــــة، (٢٠٠٢)  وقـــــدم ممثـــــل إيطالي -١٨٩

(E/CONF.94/CRP.59)، الـذي يقـدم ترمجـة للمعـــامل اجلغرافيــة بســت لغــات خمتلفــة (اإلنكليزيــة والفرنســية واإلســبانية واإليطاليــة 

ــة). ومـن املعـتزم أن يشـمل هـذا اإلصـدار أيضـا النسـخ األخـرى للبلـدان املتبقيـة الـيت تشـكل التقسـيم الرومـاين - اإلغريقـي،  واليونانية والروماني

مثل تركيا والربتغال وغريمها، باإلضافة إىل التشكيلني األملاين والسلوفيين. 

E) يتضمـن دراســـة اســتقصائية ألهــم املنشــورات املتعلقــة باألمســاء  /CONF.94/INF.35) وقـدم منـدوب اجلزائـر تقريـرا - ١٩٠

الطبوغرافية وأصوهلا يف بلده على مدى السنوات القليلة املاضيـة، مثـل اـالت والنشـرات، وكتـاب معنـون �األمسـاء واألمـاكن: مذكـرات عـن 

اجلزائر املنسية�.  

مواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت (البند ١٣): 

E) قدمه ممثل اململكـة املتحـدة عـن موقـع  / CONF.94/CRP.13) بدأ اجلزء الواقع يف إطار هذا البند بعرض موجز لتقرير - ١٩١

h). والغرض من هــذا املوقـع علـى اإلنـترنت  t tp://www.pcgn.org.uk) جديد على اإلنترنت خبصوص األمساء الطبوغرافية وأصوهلا

هـو توفـري مقدمـة موجـزة للجنـة الدائمـة للمملكـة املتحـدة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، وإقامـة صـالت مـع املواقـــع األخــرى لألمســاء الطبوغرافيــة 

وأصوهلا على اإلنترنت يف مجيع أحناء العامل. 
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E) معلومـات مشـاة قدمـها منـدوب فرنسـا. وعلـى موقـع جمموعـة البلـدان  /CONF.94/CRP.54) وترد يف ورقة الحقـة - ١٩٢

h) ميكن العثـور علـى معلومـات متنوعـة عـن عمـل  t tp//:www.divisionfrancophone.org) الناطقة بالفرنسية على اإلنترنت

هذه اموعة والعمل الذي يقوم به فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية.  

ـــات عــن موقعيـــــــــن علــى اإلنترنــــــــــــــت  E) يتضمـن معلوم /CONF.94/INF.28) وقـــــــدم ممثـــــل كنـــــــدا تقريـــــرا - ١٩٣

 G eoNames :ــــــــــــــــــــــــــــة ومهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا استضافهمـــــــــــــــــــــــــــــــا قســـــــــــــــــــــــــم األمســــــــــــــــــــــــــــــــاء اجلغرافيــــــ

 SchoolNET و (http://www.Geonames.nrcan.gc.ca/english/Home.html)

(http://www.geoNames.nrcan.gc.ca/english/schoolnet/Home.html))، وكالمهــــا يوفــــر العديـــــد مـــــن 

الوصالت املفيدة للعناوين ذات الصلة على اإلنترنت. وميكن الوصول أيضا إىل هذين املوقعني باللغة الفرنسية. 

ـــــع األمســــاء الطبوغرافيــــة وأصوهلــــا علــــى اإلنــــترنت بتقريــــر عرضــــه ممثــــل مجهوريــــة كوريــــا  وخيتتـــم اجلـــزء اخلـــاص مبواق - ١٩٤

ـــــــــــــــــة وأصوهلــــــــــــــــا علــــــــــــــــى اإلنــــــــــــــــترنت  (E/CONF.94/INF.66) عـــــــــــــــن مواقـــــــــــــــع األمســـــــــــــــاء الطبوغرافي

(http://www.ngi.go.kr/ngi/kimyung/juml.asp). ويتيح هذا املوقـع علـى اإلنـترنت الوصـول إىل قـاعدة بيانـات األمسـاء 

للمعهد الوطين للجغرافيا. 

املصطلحات املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية (البند ١٤): 

E و Add.1) الــيت  / CONF.94/CRP.30) قُدمـت أربـع ورقـات يف إطـار هـذا البنـد. وقـدم ممثـل أملانيـا الورقـة األوىل - ١٩٥

تصف كتيبا معنونا �مسرد أملـاين للمصطلحـات الطبوغرافيـة وأصوهلـا�، الطبعـة الثانيـة، يقـدم قائمـة أجبديـة تضـم ٣٩٢ مصطلحـا باالنكليزيـة، 

إىل جانب مرادفاا وتعاريفها باللغة األملانية. 

ـــات  E و Add.1) مبسـرد األمـم املتحـدة للمصطلح /CONF.94/CRP.86) وارتبـط التقريـر الـذي قدمـه ممثـل إسـرائيل - ١٩٦

املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية الذي نشر مؤخـرا باللغـات السـت لألمـم املتحـدة ووزع علـى املشـاركني يف املؤمتـر الثـامن. وحيتـوي هـذا 

املسرد على ٣٧٥ مصطلحا مع أمثلة ترد يف ٢٠ لغة، وكتابة. وبعد عـرض بيـان عـن هـذا املسـرد، قـدم ممثـل إسـرائيل إىل اللجنـة نـص مشـروع 

قرار يوصي الفريق العامل املعين باملصطلحات بأن يواصل مهامه وأن يستكمل بصفة دورية هذا املسرد. 

E) بشـأن التعريـف باملصطلحـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة املسـتخدمة  /CONF.94/INF.24) وقدم ممثل كنـدا تقريـرا - ١٩٧

يف كنـدا. وُذكـرت ثـالث جمموعـات: األمسـاء الطبوغرافيـة الرمسيـة، واألمسـاء الطبوغرافيـة الرمسيـة يف سـياقات حمـددة، واألمسـاء الطبوغرافيـة غـــري 

الرمسية. وتشمل اموعة األخرية أمساء طبوغرافيـة سـبقت املوافقـة عليـها، واملرادفـات يف االسـتعمال احمللـي، وأمسـاء طبوغرافيـة قيـد االسـتقصاء، 

وغريها.  

E) الـيت قدمـها ممثـل اجلزائـر تضمنـت قائمـة  / CONF.94/INF.33) ــة الثانيـة والورقة األخرية اليت تتعلق بعمل اللجنة التقني - ١٩٨

تشمل املصطلحات العامة البالغ عددها ٤١ مصطلحا املستخدمة يف أمساء األماكن اجلزائرية يف أشكال موحدة. 

وأوجـز الرئيـس، يف بيانـه اخلتـامي، حمتويـات الورقـات املقدمـة، وأشـار إىل التقـدم الكبـري الـذي مت إحـرازه يف إنشـاء قواعـد بيانــات  - ١٩٩

ومعـاجم جغرافيـة وطنيـة ومواقـع علـى اإلنـترنت ـا صـالت مـع املنظمـات األخـرى. وشـدد مـــرة أخــرى علــى أمهيــة التعــاون مــع املنظمــات 
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U). وعالوة على ذلك، أشـار  N I CODE) األخرى، مثل اللجنة الفنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، واحتاد اليونيكود

إىل التقدم املستمر احملرز يف زيادة املصطلحات املوحدة. 
 

اللجنة التقنية الثالثة (الربامج الدولية والتبادل الدويل)  دال -
نظـرت اللجنـة التقنيـة الثالثـة يف البنـد ١١ مـن جـدول األعمـال (التقـارير عـن برامـج املسـاعدة يف جمـــال نطــق األمســاء)، والبنديــن  - ٢٠٠

الفرعيـني (أ) و (ب) مـن البنـد ١٥ (املعـامل الـيت تتعـدى سـيادة البلـد الواحـد)، والبنـود الفرعيـة مـن (أ) إىل (ج) مـن البنـــد ١٦ (نظــم الكتابــة) 

والبنـود الفرعيـة مـن (أ) إىل (ح) مـن البنـد ١٧ (التدريـس واملمارســـة يف جمــال األمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا، والتعــاون الــدويل)، والبنــد ١٨ 

(أمسـاء البلـدان)، احملالـة إليـها مـن املؤمتـر يف جلسـتيه األوىل والثانيـة، اللتـني عقدتـا يف ٢ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، واسـتمعت اللجنـــة إىل البيانــات 

التالية. 

تقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء (البند ١١)  

E و Add.1) حتـدد اإلجـراءات املسـتخدمة يف منظمـات وسـائط اإلعـالم  /CONF.94/CRP.37) قدم ممثل أملانيـا ورقـة - ٢٠١

يف بلده لتوحيد نطق األمساء اجلغرافيـة املسـتخدمة يف الـربامج اإلذاعيـة والتليفزيونيـة يف أملانيـا. ويف معـرض الـرد علـى سـؤال مـن النمسـا، نوقـش 

موضوع إدراج مسألة اختالف النطق على الصعيد اإلقليمـي. وحـدد ممثـل الصـني اجلـهود املبذولـة يف بلـده فيمـا يتعلـق بنطـق األمسـاء اجلغرافيـة. 

وأوصت سلوفينيا بالتشاور مع املتكلمني احملليني عند مجع معلومات عن النطق. 

E و Add.1) تقــترح فيــها إنشــاء فريــق عــامل معــين بنطــق األمســاء  /CONF.94/CRP.89) وقدمـت إســـرائيل ورقــة - ٢٠٢

اجلغرافية يتناول أعضاؤه موضوع التمثيل الصويت للحروف الالتينية وغري الالتينية ونطقها. وقدم مشروع قرار يف هذا الصدد. 

وسلمت اللجنة بأمهية بيـان النطـق الصحيـح إلسـم مـا، وأوصـت بوضـع إرشـادات يف هـذا الشـأن، وال سـيما يف ظـل بيئـة رقميـة.  - ٢٠٣

وسيكون من املفيد إنشاء فريق عامل من املمكن أن يساعد يف احلد عموما من األمساء الدخيلة. 

املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد (البند ١٥) 

السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية (البند الفرعي ١٥ (أ)) 

مل تقدم أي ورقة يف إطار البند الفرعي ١٥ (أ).  - ٢٠٤

املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر (البند الفرعي ١٥ (ب)) 

E و E/CONF.94/INF.73) عـن  / CONF.94/CRP.104) قدمت مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة ورقتـني - ٢٠٥

موضوع اسم البحر الواقـع بـني شـبه اجلزيـرة الكوريـة واألرخبيـل اليابـاين، حتـددان موقـع مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، وتـاريخ خمتلـف 

E) موقـف هـذا البلـد بشـأن  / C ONF.94/INF.87) األمساء املستخدمة هلذا احليز املـائي. وحـددت ورقـة مقدمـة مـن مجهوريـة كوريـا

االسم. وطلبت مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ومجهوريـة كوريـا كلتامهـا أن يتـم يف آن واحـد اعتمـاد األمسـاء املقـرر اسـتخدامها كتدبـري 

E، أنـه ال ينبغـي مناقشـة هـذه املسـألة يف هـذا املؤمتـر،  / CONF.94/INF.88 ــدوب اليابـان، يف معـرض تقدميـه للورقـة مؤقت. وذكر من
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وأضاف أن اليابان تفضـل أن يتـم حسـم هـذه املسـألة مـن جـانب البلـدان املعنيـة خـارج هـذا املؤمتـر. وبعـد ذلـك، أدىل كـل مـن البلـدان الثالثـة 

ببيان ناقش فيه آراء البلدين اآلخرين. 

S �حـدود احمليطـات والبحـار� الـيت  - 2 3 وأثريت مسألة اسم هذا البحر يف إطار النشرة اخلاصة للمنظمة اهليدروغرافية الدولية  - ٢٠٦

كان جيري استكماهلا. ونوقش أيضا تفسري القـرار ٢٠ املعنـون �أمسـاء املعـامل الـيت تتعـدى سـيادة البلـد الواحـد�، الـذي اختـذه املؤمتـر الثـالث يف 

عام ١٩٧٧، ومدى انطباقه على هذه املسألة. 

وأحيط علما بإسهامي �ممثلي� فانواتو واملغرب.  - ٢٠٧

وشجعت اللجنة البلدان الثالثة علـى مواصلـة جـهودها إلجيـاد حـل مقبـول هلـا مجيعـا، يـأخذ بعـني االعتبـار القـرارات ذات الصلـة،  - ٢٠٨

ــادم. وذكـر الرئيـس يف اخلالصـة الـيت قدمـها أن كـل بلـد علـى حـدة ال يسـتطيع  أو أن تتفق على أال تتفق، وتتقدم بنتيجة مناقشاا إىل املؤمتر الق

أن يفرض أمساء معينة على اتمع الدويل، وال ميكن تعزيز توحيد األمساء إال عن طريق توافق اآلراء. 

نظم الكتابة (البند ١٦) 

الكتابة باحلروف الالتينية (البند ١٦ (أ)) 

 (Add.1 و E / C ONF.94/CRP.80) قدم منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية ورقــة - ٢٠٩

تفصـل أنشـطة الفريـق العـامل منـذ انعقـاد املؤمتـر السـابع يف عـــام ١٩٩٨. وكــان تدويــن تقريــر شــامل عــن نظــم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة 

(E/CONF.94/CRP.81 و Add.1) إحـدى النتـائج الرئيسـية لعمـل الفريـق، وميكـن االطـــالع علــى هــذه الوثيقــة املســتكملة علــى 

املوقـع الـذي أنشـأه مؤخـرا علـى اإلنـترنت الفريـق العـامل. وشـرح منظـم االجتماعـات حمتويـات التقريـــر وعــرض التطــورات املتعلقــة باللغــات 

البلغارية، والبيـيلوروسية واخلمريية واجلورجيـة والكوريـة، والتركمانيـة، واألوزباكيـة. ووردت أيضـا معلومـات جديـدة إضافيـة مفيـدة للغايـة يف 

املؤمتر من ممثلي بوتان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا ومنغوليا ونيبال واهلند، وسوف يتم إدراجها يف هذه الوثيقة. 

وأحيط علما بتعليق إلسرائيل ومالحظة من سلوفينيا حول عبارة �اللغة الصربية الكرواتية السرييلية�.  - ٢١٠

ووزعت نسخة من منشـور أملـاين جديـد معنـون �معجـم األمسـاء اجلغرافيـة لـدول البلطيـق ورابطـة الـدول املسـتقلة� علـى الوفـود،  - ٢١١

E و Add.1). وتـال ذلـك مناقشـات مطولـة مـع تعليقـات وأسـئلة مـن  /CONF.94/CRP.39) وعرض ممثل أملانيا حمتويـات املنشـور

إستونيا والسودان وليتوانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واالحتاد الروسي وهنغاريا واملغرب. 

وعرضت تايلند تقريرا عن نظام كتابة جديد للغة التايلنديـة بـاحلروف الالتينيـة، وهـذا النظـام مسـتعمل حاليـا علـى الصعيـد الوطـين  - ٢١٢

(E/CONF.94/INF.41)، وأعـد مشـروع قـرار يتعلـق ـذا النظـام. وأوضـح منـدوب تـايلند عـدة نقـاط ردا علـــى أســئلة مــن أســتراليا 

والسودان. 

G لكتابـة السـرييلية الروسـية  O S T/83 وقدم االحتاد الروسي ورقة ترد فيها معلومات عن التجربة الروسية يف استخدام نظـام - ٢١٣

 .(E / CONF.94/INF.60) باحلروف الالتينية، ومدى استمرارية هذا النظام

 .(E / C ONF.94/INF.68) وعرضت مجهوريــة كوريـا نظامـا جديـدا لكتابـة اللغـة الكوريـة بـاحلروف الالتينيـة يف ورقـة - ٢١٤

ـــة.  ) عـن كتابـة اللغـة الكوريـة بـاحلروف الالتيني E /CONF.94/INF.72) وقدمـت مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ورقـة أخـرى
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وباإلشـارة إىل القـرار ٩ عـن نظـام واحـد للكتابـة بـاحلروف الالتينيـة، الـذي اختـذه املؤمتـر األول يف عـام ١٩٦٧ ودعـا فيـه إىل نظـام واحـد للغــة 

واحدة، ويف ضوء اخلـالف الواضـح بـني النظـامني املعروضـني للغـة الكوريـة يف هـذا املؤمتـر، أعـرب البلـدان عـن األمـل يف إمكانيـة مناقشـة هـذه 

املسألة من أجل إجياد حل واحد لكتابة لغتهما باحلروف الالتينية. 

E و Add.1) عــدد فيـها التغيـريات الـيت ُأدخلـت علـى جئـة أهـم املعـامل  /CONF.94/INF.75) وقدم ممثل ميامنار ورقة - ٢١٥

يف ميامنار، وذكر أنه ليس هناك بعد نظام موحد لنقل احلروف متفق عليه رمسيا لكتابة األمساء باحلروف الالتينية يف لغة بلده. 

E) أعدـا املديريـة العامـة للمسـح العســـكري يف هــذا  /CONF.94/INF.77) وقـدم ممثـل اململكـة العربيـة السـعودية ورقـة - ٢١٦

البلد، فيما يتعلق بـالنقل اآليل للحـروف يف األمسـاء اجلغرافيـة. وجـرى بصـورة منهجيـة تطبيـق النظـام الـذي وافقـت عليـه األمـم املتحـدة للكتابـة 

باحلروف الالتينية، تأييدا للمبدأ األساسي الذي وضعه املؤمتر حول توحيد األمساء. 

وخلـص ممثـل املغـرب املناقشـات األخـرية الـــيت دارت بــني أعضــاء الشــعبة العربيــة يف فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء  - ٢١٧

اجلغرافية، حيث مت التوصل إىل تنقيح نظام بريوت املعدل الذي وافقت عليـه األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بكتابـة اللغـة العربيـة بـاحلروف الالتينيـة. 

وستقدم الشعبة هذا االتفاق إىل جامعة الدول العربية. 

وخلص منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بنظم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة املـداوالت، وأكـد التعـاون املثمـر بـني الفريـق العـامل  - ٢١٨

والسـلطات الوطنيـة، وشـدد علـى أمهيـة هـذا التعـاون. وأكـد أنـه ينبغـي عـدم التشـجيع علـى إدخـــال تغيــريات غــري الزمــة علــى نظــم الكتابــة 

باحلروف الالتينية اليت سبق أن اعتمدا املؤمترات السابقة. 

التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية (البند الفرعي ١٦ (ب)) 

مل تقدم أي ورقة يف إطار البند الفرعي ١٦ (ب).  - ٢١٩

كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة (البند الفرعي ١٦ (ج)) 

مل تقدم أي ورقة يف إطار البند الفرعي ١٦ (ج).  - ٢٢٠

التدريس واملمارسة يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا (البند ١٧) 

قـــــدم منظـــــم اجتماعـــــات الفريـــــق املعـــــــين بــــــالدورات التدريبيــــــة يف جمــــــال األمســــــاء الطبوغرافيــــــة وأصوهلــــــا ورقــــــة  - ٢٢١

(E/CONF.94/INF.51) حول التقدم الذي أحرزه الفريـق العـامل منـذ انعقـاد املؤمتـر األخـري. وهـدف هـذا الفريـق العـامل هـو تسـهيل 

ـــد عقــدت عشــر دورات يف الســنوات اخلمــس  تنظيـم دورات تدريبيـة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا وتوزيـع مـواد هـذه الـدورات. وق

املاضيـة، مبـا يف ذلـك دورة أخـرية انعقـدت مـع هـذا املؤمتـر، ومـن املخطـط تنظيـم دورتـني يف املسـتقبل القريـب. ونوقشـت أيضـا إمكانيـة تنظيـم 

دورة من خالل اإلنترنت، باإلضافة إىل أولويات التمويل الالزم هلذه الدورات. 

التدريس واملمارسة احلاليان (البند الفرعي ١٧ (أ)) 

ـــك يف كنــدا، وتنــاولت  أفـاد ممثـل كنـدا عـن دورة دراسـية يف األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا جـرى تنظيمـها يف جامعـة الفـال بكيبي - ٢٢٢

أيضا، يف مجلة أمور، نظام التوحيد الدويل لألمساء اجلغرافية. 
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وشجع ممثل الصـني نشـر املـواد التدريبيـة علـى اإلنـترنت لتسـهيل االطـالع علـى املعلومـات الـيت تتضمنـها. وأعطـى املنـدوب أيضـا  - ٢٢٣

تفاصيل عن حمتويات الدورات التدريبية يف األمساء الطبوغرافية وأصوهلا الىت جرى تنظيمها يف الصني. 

E و  (Add.1ـا معلومـات أساسـية عـــن إنشــاء معــهد آســيا واحمليــط  /CONF.94/CRP.98) وقدمـت أسـتراليا ورقـة - ٢٢٤

اهلادئ لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا، الذي من شأنه أن يؤمن مسـتقبل املسـح الوطـين األسـترايل ألمسـاء األمـاكن، ويقـدم يف نفـس الوقـت الدعـم 

والتدريب للعمل املتعلق باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف كل أحناء املنطقة. 

E و Add.1) عـن كتـاب مدرسـي عـام جديـد يتعلـق باألمسـاء اجلغرافيـة  /CONF.94/CRP.87) وقدمت إسرائيل ورقة - ٢٢٥

وعنوانـه �األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا: الدراسـة التقليديـة لألمسـاء اجلغرافيـة وقوانينـها ولغتـها�. واهلـدف مـــن هــذا الكتــاب أن يكــون كتابــا 

مرجعيا عاما للمختصني يف األمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 

الدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا (البند الفرعي ١٧(ب)) 

E) عـرض فيـها تفـاصيل عـن دورة تدريبيـة يف األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا  /CONF.94/CRP.36) قدم ممثــل أملانيـا ورقـة - ٢٢٦

عقـدت يف إينشـيدي (هولنـدا)، ويف فرانكفـورت أم مـني وبرلـني (أملانيـا) يف إطـار مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيــة. 

وقـد نظمـت هـذه الـدورات بالتعـاون مـع شـعبة النـاطقني بـاللغتني اهلولنديـة واألملانيـة يف فريـق خـرباء األمـم املتحـــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة، 

وحيضر املشاركون هذا املؤمتر. وقد أوجزت معايري املشاركة يف الدورة التدريبية وأهدافها. 

وأكد ممثال زامبيا وكندا الفوائد املستمدة من هذه الدورات التدريبية.  - ٢٢٧

E) عــن أنشــطة  / C ONF.94/CRP.45) وقـدم موظـف االتصـال يف معـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ تقريـرا - ٢٢٨

املعهد منذ املؤمتر السابق، وسلط الضوء علـى إصـدار معجـم جغـرايف ألمريكـا الوسـطى، وعـدد آخـر مخـس دورات تدريبيـة نظمـها املعـهد عـن 

األمساء اجلغرافية. وجرى شرح تنظيم حمتويات الـدورة وتـأكيد ضـرورة اضطـالع اللجـان الوطنيـة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ـذه املهمـة، 

ووصـف الطـرق البديلـة إلجنـاز هـذا التوحيـد. وجـــرى شــرح عمليــة إنشــاء اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليــاكل األساســية للبيانــات املكانيــة، يف 

ـــة. ومل  آذار/مـارس ٢٠٠٠، الـيت سـيتناول أحـد أفرقتـها العاملـة موضـوع األمسـاء اجلغرافيـة ـدف وضـع معجـم جغـرايف رقمـي ألمريكـا الالتيني

يتم إنشاء هذه اللجنة الدائمة حتت رعاية معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ، ولكن أعمال هذه اللجنة وأهدافها تتلقى منه الدعم. 

وردا على سؤال طرحه السودان، وصف موظف االتصـال التـابع ملعـهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا والتـاريخ شـكل املـواد. وأدى  - ٢٢٩

ذلك إىل إجراء مناقشة قصرية حول مدى توافر املواد التدريبية يف شكل رقمي. 

وعرض ممثل فرتويال العمل الـذي قـام بـه هـذا البلـد فيمـا يتعلـق باألمسـاء اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك وضـع معجـم لألمسـاء اجلغرافيـة يف  - ٢٣٠

فرتويال. 

E و Add.1، اقتراح عقـد دورة دراسـية يف املسـتقبل  /CONF.94/CRP.97 وعرض ممثل أستراليا بالتفصيل، يف الوثيقة - ٢٣١

عـن األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا حتـت رعايـة األمـم املتحـدة يف أسـتراليا يف عـــام ٢٠٠٤. ويعــتزم أن تكــون املعايــري املوضوعــة حلضــور هــذه 

ـــي نفــس املعايــري املنصــوص عليــها يف شــعبة النــاطقني بــاللغتني اهلولنديــة واألملانيــة يف الــدورة األخــرية الــيت انعقــدت يف إينشــيدي  الـدورة ه

وفرانكفورت أم مني. 
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E) تصـف حلقـة العمـل يف موضـوع األمسـاء اجلغرافيـة الـيت انعقـدت خـالل  /CONF.94/INF.25) ــل كنـدا ورقـة وقدم ممث - ٢٣٢

املؤمتر التاسع عشر للرابطة الدولية لرسم اخلرائط يف أوتاوا بكندا يف عام ١٩٩٩. 

تبادل املشورة واملعلومات (البند الفرعي ١٧ (ج)) 

E). ومل جتـر أي مناقشـة، حيـث مل تقـدم  / CONF.94/CRP.92) أحاطت اللجنة علمـا بالورقـة الـيت كتبتـها أوزبكسـتان - ٢٣٣

أي ورقة يف إطار هذا البند الفرعي. 

تبادل املوظفني (البند الفرعي ١٧ (د)) 

مل تقدم أي ورقة يف إطار هذا البند الفرعي.  - ٢٣٤

املساعدة التقنية (البند الفرعي ١٧ (هـ)) 

E) تسـلط الضـوء علـى التعـاون التقـين األخـري بـني كنـدا وموزامبيـق يف شـكل  /CONF.94/INF.26) قدم ممثل كندا ورقة - ٢٣٥

ــاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف موازمبيـق. وقدمـت حملـة عـن قـاعدة البيانـات هـذه، ونوقشـت عمليـة اختيـار الـربامج  إقامة قاعدة بيانات رقمية لألمس

احلاسوبية. وأعرب ممثل موزامبيق عن األمل يف توجيه نظر فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف دورتـه القادمـة إىل املعلومـات 

املتعلقة بالتطورات األخرى املتعلقة ذا التعاون. 

التعاون مع املنظمات الوطنية (البند الفرعي ١٧ (و)) 

) تشجع الدول األعضاء على اعتبار األمسـاء اجلغرافيـة جـزءا مـن املـرياث  E/CONF.94/INF.39) ٢٣٦ - قدم ممثل النرويج ورقة

الثقـايف والتـارخيي لألمـة، وتكثيـف اجلمـع املنـهجي هلـذه األمسـاء مـن خـالل العمـل امليـداين. وأيـد هـــذه الفكــرة بصــورة خاصــة ممثــال أســتراليا 

والنمسا ومنظم اجتماعات الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل. 

التعاون مع املنظمات الدولية (البند الفرعي ١٧ (ز)) 

ـــاوالن عمــل الــس الــدويل  E و E/CONF.94/INF.84) تتن /CONF.94/CRP.50) ٢٣٧ - قـدم ممثـل النمسـا ورقتـني

O وخصـص ملوضـوع �جوانـب توحيـد  N OMA لعلوم األمساء. وقُدم بيـان مفصـل عـن منشـور صـدر يف عـام ٢٠٠١ عـن جملـة الـس 

األمساء�، باإلضافة إىل معلومات عن الكتاب املشاركني فيه؛ كمـا قُـدم عـرض موجـز ألعمـال املؤمتـر الـدويل احلـادي والعشـرين الـذي عقـد يف 

أوبسـاال بالسـويد يف آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وأكـد منـدوب الـنرويج االتصـال املسـتمر بـني الـس الـدويل لعلـوم األمســـاء وفريــق خــرباء األمــم 

املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، كما هنأ ممثلة النمسا على رئاستها الناجحة للمجلس. 

E)، وسـلط األضـواء  / C ONF.94/INF.86) ٢٣٨ - وقدم مسؤول االتصال يف املنظمة اهليدروغرافية الدولية تقرير هذه املنظمـة

ـــة ألعمــاق احمليطــات،  علـى جـانبني مـن جوانـب عملـها، أال ومهـا اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بأمسـاء املعـامل املغمـورة، التابعـة ملؤسسـة اخلريطـة العام

S املعنـون ��Limits of Oceans and Seas (حـدود احمليطـات والبحـار). وأعربـت  والطبعـة اجلديـدة للمنشـور اخلـاص 23-

مجهورية كوريا عن دعمها جلهود املنظمة اهليدروغرافية الدولية الرامية إىل نشر الطبعة اجلديدة من هذه الوثيقة. 
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التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي (البند ١٧ (ح)) 

ــاون اهليئـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف كنـدا مـع وسـائط اإلعـالم  E) تتناول تع /CONF.94/INF.29) قدم ممثل كندا ورقة - ٢٣٩

اجلماهريي. وتضمنت الورقة مناقشة ملختلف طرائق تقدمي املعلومات بشأن األمساء اجلغرافية. 

ــة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا (رئيـس اللجنـة الثالثـة) أمهيـة  وأكد منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بالدورات التدريبي - ٢٤٠

حماولـة الوصـول إىل منـاطق العـامل الـيت مل تسـتفد حـىت اآلن مـن الـدورات التدريبيـة يف جمـــال األمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا. وذكــر أن الفريــق 

العامل سيعطي األولوية للوثائق اليت ميكن نشرها ألغراض تثقيفية. 

أمساء البلدان (البند ١٨) 

قام منظم اجتماعات الفريـق العـامل املعـين بأمسـاء البلـدان التـابع لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة بتقـدمي قائمـة  - ٢٤١

E. وسـلط منظـم االجتماعـات  / C ONF.94/CRP.11 مستكملة ومفصلة بأمساء البلدان اليت مجعها الفريق العامل، والورادة يف الوثيقة

األضـواء علـى العنـاصر املنقحـة يف الوثيقـة، وأوضـح أنـه مت تغيـري شـكل الوثيقـــة لتشــمل بقــدر أكــرب أمســاء البلــدان األكــثر شــيوعا كمــا هــي 

3 و Corr.1. وإذا استخدمــــت أي سلطــــــة وطنيــــة تابعـــــة لبلــد  4 7/Rev.1 مسـتخدمة يف نشـــرة مصطلحــات األمــم املتحــدة رقــم

يستخدم لغـــات األمم املتحدة ما خيالف هـذه القائمـة، فـإن االسـتمارة املسـتخدمة تـدرج أيضـا ألغـراض مرجعيـة. وسـيتم إضافـة أمسـاء البلـدان 

بالسريلية الروسية يف املرحلة املقبلة من العمل. 

وقـدم ممثـل فرنسـا مشـروع قـــرار يدعــو إىل تشــجيع التعــاون بــني فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وقســم  - ٢٤٢

املصطلحات واملراجع التابع لألمانة العامة. 

وقدم ممثلو ميامنار وإسرائيل وبوتان وجنـوب أفريقيـا والشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة تعليقـات علـى قائمـة أمسـاء البلـدان  - ٢٤٣

M) ٣١٦٦ للمنظمـــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس  K واقـترحوا إدخـال تعديـالت عليـها. وأدىل أيضـا ممثـل اليونـان ببيـان بشـأن رمـز القطـر (

املسـتخدم للداللـة علـى مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة. وقـال إن هـذا الرمـز ال يناسـب االســـم الكــامل هلــذا البلــد، واقــترح الرمــزد 

X يعين �السابقة�.  XM، وأوضح أن احلرف 

وقــــدم ممثــــل أملانيــــا عرضــــا بيــــن فيــــه العمــــل الــــذي قــــام بــــه بلــــده لنشــــر قائمــــة ألمســــــاء البلـــــدان باللغـــــة األملانيـــــة  - ٢٤٤

(E/CONF.94/CRP.31 و Add.1). وقـال إن هـذه القائمـة تتضمـــن أمســاء البلــدان كمــا تســتخدمها حكومــات كــل مــن أملانيــا 

وسويسرا والنمسا وهي متاحة على اإلنترنت ملن يريد االطالع عليها. 

وسأل ممثل زامبيا هل هذه القوائم تشجع االحتفاظ باألمساء األجنبية أم ال.  - ٢٤٥

ـــي متاحــة علــى  وأدىل ببيـان ممثـل الـنرويج، وهـو البلـد الـذي وضـع قائمـة باألمسـاء األجنبيـة، مبـا يف ذلـك التسـميات األجنبيـة، وه - ٢٤٦

اإلنترنت. وأدىل ممثل سلوفينيا أيضا بتعليق. 

وسحبت الورقة E/CONF.94/CRP.90 املقدمة من إسرائيل بناء على طلب من كاتبها.  - ٢٤٧
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الفصل الثالث 
 

القرارات اليت اختذها املؤمتر 
 

الترويج لألمساء اجلغرافية املستعملة لدى األقليات وجمموعات السكان األصليني  املؤمتر الثامن/١ (م ١/٨)
 

إن املؤمتر، 

إذ يـرى أن مـن املعـــترف بــه أن احملافظــة علــى ثقافــة األقليــات وجمموعــات الســكان األصليــني جــانب هــام يف توحيــد األمســاء 

اجلغرافية، 

إذ يذكِّر دف قرارات املؤمترات السابقة، أي القــرار ٣٦ الـذي اختـذه مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة 

بشأن األمساء اجلغرافية املتعـددة اللغـات، والقـرار ٢٢ الـذي اختـذه مؤمتـر األمـم املتحـدة اخلـامس املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة بشـأن تسـجيل 

واستخدام األمساء اجلغرافية املستعملة لدى السكان األصليني، 

وإذ يعـترف بـأن هنـاك هيئـات عديـدة يف كـامل أحنـاء العـامل تعمـل بنشـاط مـن أجـل احملافظـــة علــى ثقافــة األقليــات وجمموعــات 

السكان األصليني وإحيائها من خالل تسجيل األمساء الطبوغرافية اليت متثل هذه اموعات، واالعتراف ا والترويج هلا، 

وإذ يعترف أيضا بـأن تعزيـز هـذا العمـل سـيفيد السـلطات املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة واألمـم املتحـدة، فضـال عـن إتاحـة معلومـات 

قيمة للمجتمع ككل، 

وإذ يالحظ أن أستراليا عرضت مساعدة األمانة العامة لألمم املتحدة على إعداد وتقدمي تقرير بشأن هذا العمل، 

ـــه يف تقريــر  يوصـي بدعـوة السـلطات املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف كـامل أحنـاء العـامل إىل تقـدمي بيـان موجـز ـذه األنشـطة إلدراج

عام، من املقرر أن يصدر يف عام ٢٠٠٧، بشأن هذه األنشطة ستقوم بإعداده األمم املتحدة مث توزعه على مجيع األطراف املعنية. 
 

املمارسات املتعلقة بتسمية املعامل اجلغرافية مسميات تذكارية  م ٢/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يالحـظ أن إطـالق أمسـاء األشـخاص أو األحـداث علـى املعـامل ألغـراض تذكاريـة أو بوصفـها معـامل جغرافيـة تذكاريـــة يشــكل 

ممارسة شائعة، 

وإذ يعترف بأن إطالق اسم شخص على معلم جغرايف يف حياة ذلك الشخص أو بعد وفاته بقليل ممارسة واسعة االنتشار، 

ـــاع عقــده يف عــام ١٩٦٠، بــأن تســمية معلــم  وإذ يذكِّـر بـأن فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة أقـر، يف اجتم

جغرايف ما أو إعادة تسميته باسم شخص على قيد احلياة ميكن أن تترتب عليها مشاكل، 

وإذ يعترف بأن هذه املمارسة ليست مفيدة عموما ألن هذا النوع من التسمية خيضع الحقا لتغيريات ال يقبلها املؤمتر، 



03-24320 38

E/CONF.94/3

ـــام أو بعــد وفــام  وإذ يالحـظ أنـه ال يتوافـر سـوى قـدر نذيـر مـن التوجيـهات بشـأن ممارسـة اسـتعمال أمسـاء األشـخاص يف حي

بقليل، 

يوصي بأال تشجع السلطات الوطنية املعنية إطالق أمساء األشخاص على املعامل اجلغرافية ما داموا على قيد احلياة؛  - ١

يوصـي أيضـا بـأن تضمـن السـلطات الوطنيـة املعنيـة مبادئـها التوجيهيـة بيانـا واضحـــا لفــترة االنتظــار الــيت ترغــب يف  - ٢

حتديدها قبل استخدام أي اسم تذكاري. 
 

الفريق العامل املعين باملصطلحات التابع لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية  م ٣/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يالحـظ أن املسـرد اجلديـد للمصطلحـات املســـتخدمة يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة(١) قــد قــام بــإعداده الفريــق العــامل املعــين 

باملصطلحات باللغات الرمسية الستة املستخدمة يف األمم املتحدة، أي اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، 

وإذ يالحظ أيضا أن املسرد املذكور قد صدر بالفعل، 

وأذ يعترف بأن التغيريات يف املصطلحات ستستلزم إضافات و/أو تعديالت على تعاريف املصطلحات، 

يـود اإلعـرب عـن التقديـر والشـكر ألعضـاء الفريـق العـامل املعـين باملصطلحـات للخـربة الـيت قدمـــها والوقــت الــذي  - ١

كرسه على أساس شخصي وطوعي يف جتميع �مسرد املصطلحات املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية�(١)؛ 

يوصي بأن يواصل الفريق العامل املعـين باملصطلحـات عملـه ـدف اسـتعراض �املسـرد� بانتظـام واسـتكماله حسـب  - ٢

االقتضاء وفقا إلجراءات يتفق عليها أعضاء الفريق العامل. 
 

الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية التابع لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية  م ٤/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يشـري إىل القـرارات ٢٨ و ٢٩ و ٣١ و ٣٨ الـيت اختذهـــا مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــاين املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة، وإىل 

القراراين ١٨ و ١٩ اللذين اختذمها املؤمتر الثالث، والقـرار ٢٠ الـذي اختـذه املؤمتـر الرابـع، والقـرار ١٣ الـذي اختـذه املؤمتـر اخلـامس، فضـال عـن 

القرارين ٤ و ١٠ اللذين اختذمها املؤمتــر األول، والقـرار ٣٥ الـذي اختـذه املؤمتـر الثـاين، والقـرار ٧ الـذي اختـذه املؤمتـر الثـالث، والقـرار ٤ الـذي 

اختذه املؤمتر الرابع، 

وإذ يالحظ أنه على الرغـم مـن أن اهلـدف العـام يتمثـل يف احلـد مـن اسـتعمال التسـميات األجنبيـة، فـإن االجتـاه السـائد يف العديـد 

من البلدان يشري إىل الزيادة يف استعماهلا، 

 __________

 .M.01.XVII.7 منشور األمم املتحدة، رقم املبيع (١)
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وإذ يعـترف بـأن اختـاذ تدابـري مثـل تصنيـف اسـتعمال التسـميات األجنبيـة، ونشـر أدلـة لنطـــق األمســاء احملليــــة، ووضـــــع مبـــــادئ 

توجيهيـة تكفـــل اسـتعمال التسـميات األجنبيـة بصـورة ال تنطـوي علـى دالالت سياسـية، مـن شـأنه أن يســاعد علــى خفــض عــدد التســميات 

األجنبية، 

يوصي بإنشاء فريق عامل معين بالتسميات األجنبية تابع لفريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ليقـوم بـإعداد 

مثل هذه التدابري املذكورة أعاله. 
 

االجتماعات املشتركة للشعب اللغوية/اجلغرافية واألفرقة العاملة التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء  م ٥/٨ -
اجلغرافية 

 

إن املؤمتر، 

إذ يضع يف اعتباره القرار ٧ الذي اختذه مؤمتر األمم املتحدة األول املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، 

وإذ يضـع أيضـا يف اعتبـاره النجـاح الـذي حتقـق يف االجتمـاع املشـترك لشـعبة شـرق أوروبـا األوســـط وجنــوب شــرقها، التابعــة 

ـــة وأصوهلــا واملعــاجم  لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، والفريـق العـامل املعـين مبلفـات البيانـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافي

اجلغرافية التابع لفريق اخلرباء، 

وإذ يالحظ أن تبادل األفكار واخلربات واملواد يف مثـل هـذا االجتمـاع املشـترك مـن شـأنه أن يعـزز تنفيـذ توصيـات وقـرارات هـذا 

املؤمتر، 

يوصي مبواصلة تنظيم االجتماعات املشـتركة للشـعب اللغويـة/اجلغرافيـة واألفرقـة العاملـة التابعـة لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين 

باألمسـاء اجلغرافيـة للعمـل بشـكل جوهـري علـى حبـث االحتياجـــات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بــالتدريب يف جمــال األمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا، 

وملفات البيانات واملعاجم اجلغرافية، ونظم الكتابة باحلروف الالتينية، والدعاية والتمويل، واملصطلحات. 
 

إدراج بيانات األمساء اجلغرافية يف اهلياكل األساسية للبيانات املكانية على الصعيدين الوطين واإلقليمي  م ٦/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يؤكد أن املعلومات املتعلقة باألمساء اجلغرافية املوحدة عنصر حيوي يف تنمية االقتصادات الوطنية بفعالية يف مجيع البلدان، 

وإذ يالحظ أن األمساء اجلغرافية تستخدم كوسيلة شائعة للوصول إىل املعلومات اجلغرافية واهلياكل األساسية للبيانات املكانية، 

وإذ يذكِّر بأن مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي اخلـامس عشـر لرسـم اخلرائـط آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، املعقـود يف كواالملبـور يف عـام 

٢٠٠٠، أقر بتعزيز برامج التوحيد الوطين واإلقليمي لألمساء اجلغرافية(٢)، 

 __________

انظر مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي اخلامس عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليـط اهلـادئ، كواالملبـور، ١١-١٤ نيســــان/أبريـل ٢٠٠٠: تقريـــــــــر املؤمتــــــر (منشـور األمـم  (٢)
املتحدة، رقم املبيع E.01.I.2)، الفصل الثامن، الفرع باء، القرار ٧. 



03-24320 40

E/CONF.94/3

وإذ يذكِّر أيضا بــأن مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي السـابع لرسـم اخلرائـط لألمريكتـني، املعقـود يف نيويـورك يف عـام ٢٠٠١، أقـر 

بأمهية األمساء اجلغرافية املوحدة والثابتة بوصفها جمموعة من البيانات األساسية يف اهلياكل األساسية الوطنية واإلقليمية للبيانات املكانية(٣)، 

ـــة وإقليميــة للبيانــات  يوصـي بـأن تؤخـذ البيانـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة املوحـدة يف االعتبـار عنـد إنشـاء هيـاكل أساسـية وطني

املكانية وأن تدرج يف عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ. 
 
 

معاييـر وأشكال تبادل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية  م ٧/٨ –
 

إن املؤمتر، 

ـــد أوصــى، يف قــراره م ٦/٧، بــأن جيــري بصــورة  إذ يشـري إىل أن مؤمتـر األمـم املتحـدة السـابع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ق

رقمية تبادل األمساء اجلغرافية املوحدة على الصعيد الوطين، وإقامة اتصال مع احتاد اليونيكود، 

وإذ يشري أيضا إىل أن مؤمتر األمــم املتحـدة السـابع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة قـد أوصـى، يف قـراره م ١٣/٧، بإقامـة اتصـال 

مع املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، 

وإذ يالحظ أن فريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة قـد أقـام مؤخـرا اتصـاال مـع كـل مـن احتـاد اليونيكـود واملنظمـة 

الدولية لتوحيد املقاييس، 

وإذ يالحظ أيضا أن هناك حاجة إىل وضع معاييـر دولية مناسبة للتبادل الرقمي للبيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية، 

يوصـي فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة بـأن يشـجع بشـــدة، مــن خــالل عالقــات االتصــال الــيت أقامــها مــع 

املنظمات املعنية باملقاييس، على وضع معاييـر دولية للتبادل الرقمي للبيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا. 
 
 

تقديـم املساعدة إىل الفريق العامل املعين باملعلومات اجلغرافية التابع لألمم املتحدة  م ٨/٨ –
 
 

إن املؤمتر، 

إذ يالحـظ أن الفريـق العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة يسـعى جـاهدا إىل إنشـاء هيـاكل أساسـية للبيانـــات 

املكانية لألمم املتحدة، 

وإذ يالحظ أيضا أن الفريق العـامل قـد اعتـرب املعلومـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة املوحـدة عنصـرا حامسـا وأساسـيا هلـذه اهليـاكل 

األساسية، 

 __________

انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السابع لرسم اخلرائط لألمريكتني، نيويورك، ٢٢-٢٦ كانون الثاين/ ينايــــــر ٢٠٠١: تقريــــر املؤمتـــــــر (منشــور األمم املتحدة،  (٣)
رقم املبيع E.01.I.13)، الفصل السادس، الفرع باء، القرار ٧. 
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ـــين باألمســاء اجلغرافيــة يف مســاعدة األمــم املتحــدة يف األمــور املتصلــة باألمســاء  وإذ يعـترف بـدور فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املع

اجلغرافية، 

يوصي بأن يتعاون فريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة مـع الفريـق العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة التـابع لألمـم 

املتحدة يف تصميم وإنشاء عنصر لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف هياكل األمم املتحدة األساسية للبيانات املكانية، 

يوصي أيضا بأن ييسر فريق اخلرباء بنشاط، عـن طريـق أفرقتـه العاملـة وشعـبــه، قيـام السـلطات الوطنيـة املختصـة بتقـدمي معلومـات 

عن األمساء اجلغرافية املوحدة إىل فريق خرباء األمم املتحدة املعين باملعلومات اجلغرافية. 
 
 

األمساء اجلغرافية بوصفها تراثا ثقافيا  م ٩/٨ –
 

إن املؤمتر، 

إذ يسلــِّم بتشـديد أعضـاء الوفـود يف مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن املعـــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة علــى أمهيــة األمســاء اجلغرافيــة 

بوصفها جزءا من التراث التارخيي والثقايف ألي أمة، 

ـــا  وإذ يالحـظ أن مجـع األمســاء اجلغرافيـة يـزداد صعوبـة يف كثـري مـن بلـدان العـامل بسـبب سـرعة التغـري االجتمـاعي واالقتصـادي مب

خيلفه من آثار على اتمع وعلى البيئة الطبيعية، 

وإذ يشـري إىل التوصيـة الـيت وضعـها مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف قـراره ٢٧ وإىل التوصيـات الــيت 

وضعها املؤمتر السابع يف قراره م ٥/٧ بأن جيري على الصعيد الوطين اختـاذ إجـراءات لكفالـة التسـجيل امليـداين ملـا مل يتـم مجعـه بعـد مـن األمسـاء 

وفقا لالستعمال احمللي لصيغ هذه األمساء، 

حيث البلدان اليت مل تأخذ على عاتقها بعــد اجلـمع املنتظـم لألمسـاء اجلغرافيـة والعمـل علـى زيـادة فـهم اجلمـهور األوسـع ملـا لألمسـاء 

اجلغرافية املوروثة من أمهية للتراث واهلوية على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين على القيام بذلك. 
 
 

إجراءات مجع البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا  م ١٠/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يشيــر إىل أمهيـة مجـع األمسـاء اجلغرافيـة مـن امليـدان مثلمـا ورد يف التوصيـة بـاء مـن القـرار ٤ ملؤمتـر األمـــم املتحــدة األول املعــين 

بتوحيد األمساء اجلغرافية، وعلى النحو املشار إليـه يف القرار ٢٧ للمؤمتر الثاين، 

وإذ يدرك احلاجة املتزايدة لوضع أمساء جغرافية تتسم بدرجة عالية من الدقة والشمول واملعلومات املرتبطة ا، 

ـــن  وإذ يالحـظ الطلـب املـتزايد علـى األمسـاء اجلغرافيـة مـن مجيـع الفئـات السـتخدامها يف بيئـة نظـام املعلومـات اجلغرافيـة، فضـال ع

استخدامها يف قواعد البيانات اآلليـة املتخصصة واملتعددة األغراض، 
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ــة جلمـع البيانـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة، ووضـع اإلجـراءات جلمـع األمسـاء مـن مجيـع  يوصي احلكومات بتوسيع إجراءاا احلالي

املصادر املقبولة من أجل تلبية احتياجات مستخدمي األمساء اجلغرافية. 
 
 

الفريق العامل املعين بطريقة نطق األمساء اجلغرافية  م ١١/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يالحظ أن لالسم اجلغرايف طريقة نطــق شفوية وخطية، 

وإذ يالحظ أيضا أن نقل حروف األمساء اجلغرافية من لغة إىل حـروف لغـة أخـرى، مـع وجـود عالمـات صوتيــة ممـيزة أو بدوـا، 

مثل الكتابة باحلروف الالتينية، ال يرشـد األشخاص غري املعتادين للغة األصلية عادة إىل النطق السليم هلذه األمساء، 

وإذ يالحـظ كذلـك أن مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة قـد أوصـى يف قـراره ٧ مبعاجلـة مســـألة نطــق 

األمساء، 

يوصي بإنشاء فريق عامل معنـي بطريقة نطق األمساء اجلغرافية ضمن فريق خبـراء األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية. 
 
 

توحيد أمساء البلدان  م ١٢/٨ -
 

إن املؤمتر، 

إذ يشيــر إىل القـرار م ٨/٧ ملؤمتـر األمـم املتحـدة السـابع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة الــذي الحــظ فيــه املؤمتــر وجــود بعــض 

االختالفـات يف أمسـاء البلـدان الصـادرة عـن قسـم الوثـائق واملراجـع واملصطلحـات باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة(٤) واألشـكال الـيت أوصـــى ــا 

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، 

وإذ يرى أن من املستصوب أن تســتخدم خمتلـف كيانـات األمـم املتحـدة ذات أمسـاء البلـدان املسـتخدمة يف اللغـة (اللغـات) الرمسيـة 

لكل بلد ويف اللغات الرمسية لألمم املتحدة، 

وإذ يرى أيضا أنه يف ضـوء مهمـة فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة واختصاصـه، ينبغـي التنسـيق والتشـاور مـع 

خمتلف كيانات األمم املتحدة العاملة يف األنشطة املتعلقة باألمساء اجلغرافية، 

يوصـي أن يقـوم قســم املصطلحـات واملراجـع باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـــة 

بإجراء مشاورات بينهما عند استكماهلما لقوائم أمساء البلدان يف العامل باللغات الرمسية لألمم املتحدة. 
 
 

كتابة األمساء اجلغرافية التايلندية باحلروف الالتينية  م ١٣/٨ -
 

إن املؤمتر، 
 __________

أصبح يسمـى اآلن �قسم املصطلحات واملراجع باألمانة العامة لألمم املتحدة�.  (٤)



43 03-24320

E/CONF.94/3

ـــدل  إذ يـدرك أن مؤمتـر األمـم املتحـدة األول املعـين بتوحيــد األمسـاء اجلغرافيـة قـد أوصـى، يف قـراره ١٤، باعتمـاد النظـام العـام املع

للمعهد امللكي التايلندي بوصفه النظام الدويل لكتابة األمساء اجلغرافية التايلندية باحلروف الالتينية، 

وإذ يدرك أيضا أن حكومة تايلند قد اعتمدت رمسيـا، يف عـام ٢٠٠٠، النسـخة املنقحـة هلـذا النظـام بوصفـها املعيـار الوطـين وأـا 

قد نـُـفـذت بالفعل، 

يوصـي باعتمـاد هـذا النظـام املنقـح، الـذي حتـددت مبادئـه يف التقريـر املعنـون �مبـادئ كتابـــة اللغـــة التايلنديــة بــاحلروف الالتينيــة 

بطريقة التمثيل الصـويت�(٥) الـذي قدمتـه تـايلند إىل مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، بوصفـه النظـام الـدويل لكتابـة 

األمساء اجلغرافية التايلندية باحلروف الالتينية. 
 

 __________

 .E/CONF.94/INF.41 (٥)
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كتابة اللغـة السرييلية الصربية باحلروف الالتينية  م ١٤/٨ -
إن املؤمتر، 

إذ يشـري إىل أن القـرار ١١ ملؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين بتوحيــد األمسـاء اجلغرافيـة يتعلــق، يف مجلـة أمـــور، بكتابــة األجبديــة 

السرييليـة الصربية والكرواتية يف يوغوسالفيا(٦) باحلروف الالتينية، 

وإذ يدرك أن مصطلح �السيـريلية الصربية الكرواتية� مل يعد صاحلا، 

يوصـي بـأن يـُــستخدم بـدال مـن ذلـك مصطلـح �السـرييلية الصربيـة� يف وثـائق مؤمتـرات األمـــم املتحــدة املعنيـــة بتوحيــد األمســاء 

اجلغرافية يف املستقبل وبأن يستخدم فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية هذا املصطلح أيضا. 
 
 

تقدمي الدعم إىل التدريب واملنشورات  م ١٥/٨ -
 

إن املؤمتر، 

يعـرب عـن تقديـره، مـن خـالل الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة، ألملانيـا وهولنـدا واألمـم املتحـدة لتوفـــري التمويــل  - ١

للمشاركني من البلدان النامية يف الدورة التدريبية املرتبطة مبؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية؛ 

ـــة أن تســتمر، يف حــدود مواردهــا احلاليــة، يف تقــدمي  يشـدد علـى أمهيـة هـذا التدريـب ويطلـب إىل الشـعبة اإلحصائي - ٢

التمويل لتوفري هذا التدريب للمشاركني من البلدان النامية؛ 

ـــي،  يؤكـد أمهيـة النسـخ اإللكترونيـة واملطبوعـة للوثـائق املتاحـة جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة يف املسـتقبل املرئ - ٣

ويف هذا الصدد؛ 

يطلب إىل الشعبة اإلحصائية أن تدرج يف برناجمها للمنشورات لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ما يلي:  - ٤

منشور يتألف من حنو مائــة وستيــن صفحـة عـن نظـم وأشـكال ومعايـري تبـادل البيانـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة  (أ)

وأصوهلا؛ 

دليل أساسي من حنو مائة ومخسني صفحة عن األمساء اجلغرافية.  (ب)
 
 

مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية والدورة الثانية والعشرون لفريق خرباء األمـم املتحـدة  م ١٦/٨ -
املعين باألمساء اجلغرافية 

 

إن املؤمتر، 

 __________

ابتداء من ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٣، أصبح االسم الرمسي جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية هو صربيا واجلبل األسود.  (٦)
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ــد األمسـاء اجلغرافيـة، علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل معــا، مـن جـانب الـدول األعضـاء يف األمـم  إذ يالحظ التقدم احملرز يف توحي

املتحدة، 

وإذ يالحظ أيضا الدور األساسي الذي أداه يف ذلـك مؤمتـر األمـم املتحـدة احلالــي املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ودورات فريـق 

خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، 

وإذ يدرك احلاجة إىل االستمرار يف هذا العمل املهم، 

يوصي الس االقتصادي واالجتماعي بعقـد مؤمتـر األمـم املتحـدة التاسـع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف النصـف  - ١

الثاين من عام ٢٠٠٧؛ 

يوصـي أيضـا الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بعقـد الـــدورة الثانيــة والعشــرين لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين  - ٢

باألمساء اجلغرافية يف عام ٢٠٠٤. 
 
 

تصويت لإلعـراب عن الشكر  م ١٧/٨ -
 

إن املؤمتر، 

يعـرب عـن شـكره العميـق حلكومـة أملانيـا مـن أجـل الترتيبـات واخلدمـات املمتـازة الـيت قدمتـها ملؤمتـر األمـم املتحــدة  - ١

الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية ولضيافتها السخية للمشاركني فيــه؛ 

يعـرب عـن تقديـره بصفـة خاصـة للوكالـة االحتاديـة لرسـم اخلرائـط واجليوديسيــا لتنظيمـها املمتــاز للمسـائل املتعلقــة  - ٢

باملؤمتر واملعارض التقنيـة املرتبطـة بــه؛ 

يعرب عن امتنانــه لرئيس املؤمتر للطريقة الفعالـة اليت أدار ا اجللسات؛  - ٣

يعـرب عـن تقديـره ملوظفـي املؤمتـر وملسـؤويل وموظفـي احلكومـة األملانيـة واألمـم املتحـدة مـن أجـل عملـــهم الشـــاق  - ٤

وإخالصهم، مما سهل إىل حد كبري من تسيــيـر أعمال املؤمتر. 

 

 

املرفق األول 
 

قائمة املشاركني 
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الدول األعضاء يف األمم املتحدة  ألف -
االحتاد الروسي 

املمثل 

السـيد فالدميـري زوكوفسـكي، رئيـس الوفـد، إدارة رسـم اخلرائـط واألمسـاء اجلغرافيـة، الدائـرة االحتاديـة للجيوديســـيا ورســم اخلرائــط يف االحتــاد 

الروسي 

نائبا الرئيس 

السيد فالدميري بوغينسكي، رئيس قسم باملعهد املركزي للبحوث العلمية يف املساحة اجليوديسيا واملسح الدوي ورسم اخلرائط 

السيد ألكسندر كاراسيف سكرتري ثان يف اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية 

األرجنتني 

املمثل 

السيد روالندو أندريس بورخينر، مستشار بسفارة مجهورية األرجنتني يف أملانيا 

األردن 
املمثل 

السيد سامل خليفة، املدير العام للمركز اجلغرايف األردين امللكي 

نائبا املمثل 

السيد إبراهيم م. زقرطي، أمني اللجنة الوطنية املعنية باألمساء اجلغرافية 

السيد حممود ملكاوي، عضو اللجنة الوطنية املعنية باألمساء اجلغرافية 

إسبانيا 
املمثلتان 

السيدة أديال ألكاثارا موظفة تقنية أقدم، (املنظمات املستقلة لإلدارة) باملعهد اجلغرايف الوطين يف وزارة التنمية 

السيدة مارغاريتا أثكارانه، موظفة تقنية أقدم، (املنظمات املستقلة لإلدارة) باملعهد اجلغرايف الوطين يف وزارة التنمية 

أستراليا 

املمثل 

السيد برايان صمويل غودتشايلد، رئيس اللجنة األسترالية لألمساء اجلغرافية 

املمثالن املناوبان 

السيد وليم هيوز وات، أمني اللجنة االستشارية املعنية باألمساء اجلغرافية جلنوب أستراليا 

السيد دافيد بلري، مدير جهاز املسح الوطين ألمساء األماكن يف أستراليا 
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إستونيا 

املمثل 

السيد بيتر بال، رئيس مكتب النحو مبعهد اللغة اإلستونية 

املمثلون املناوبون 

السيدة إلفي سيب، أمينة الس احلكومي لألمساء اجلغرافية 

السيدة مايل هنت، رئيسة شعبة التحرير والنشر بإدارة املنائر واهليدروغرافيا التابعة للمجلس اإلستوين الوطين للشؤون البحرية 

السيدة كريا مويسيا، رئيسة مكتب رسم اخلرائط باهليئة اإلستونية الوطنية لألراضي 

إسرائيل 

املمثل 

السيد نافتايل كادمون، أستاذ فخري لرسم اخلرائط واألمساء الطبوغرافية وأصوهلا، بقسم اجلغرافيا يف جامعة القدس العربية 

أملانيا 

املمثلون 

السيد بريند موتزيلربغ، املدير العام لوزارة اخلارجية االحتادية يف برلني (رئيس الوفد) 

السيد كالوس-هينينغ روزين، املدير العام لوزارة الداخلية االحتادية، برلني 

السيد بيتر ويتيغ، نائب املدير العام لوزارة اخلارجية االحتادية 

السيد ديتمار غرونرايخ، املدير العام للوكالة االحتادية لرسم اخلرائط واجليوديسيا يف فرانكفورت/مني 

املمثلون املناوبون 

السيد فولغانغ ستويكل، رئيس شعبة بوزارة اخلارجية االحتادية يف برلني 

السيد جورن سييفريس، رئيس اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية الوكالة االحتادية لرسم اخلرائط واجليوديسيا يف فرانكفورت/مني 

السيد هانز بودرات، رئيس شعبة بوزارة الداخلية االحتادية يف برلني 

السيدة فكتوريا زميرمان فون سييفارت، نائبة رئيس شعبة بوزارة اخلارجية االحتادية يف برلني 

السيد هريمان جوزيف باس، نائب رئيس اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية يف يوكريشني 

السيدة أرمغارد ويبلري، سكرترية أوىل بالبعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى األمم املتحدة يف نيويورك 
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املستشارون 

السيد فريدريش ويلهلم فوغيل، رئيس رابطة هيئات املساحة لواليات مجهورية أملانيا االحتادية يف دوسلدورف 

السيد إيرفريد هاك، من اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية يف برلني 

السيد بريند بينشتاين، أمني اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية يف فرانكفورت/مني 

اإلمارات العربية املتحدة 
املمثالن 

السيد خالد امللحي (اجلمعية الربيطانية لرسم اخلرائط) يف املساحة وإعداد اخلرائط 

السيد خليفة الرميثي، خبري يف النظام العاملي لتحديد املواقع 

أوزبكستان 
املمثل 

السيد زياد اهللا بوالختود جاييف، مستشار بسفارة مجهورية أوزبكستان يف برلني 

نائب املمثل 

السيد إيلخوم أوتشيلوف، ملحق بسفارة مجهورية أوزبكستان يف برلني 

أوغندا 
املمثل 

السيدة مرغريت موريندوا، وزارة املياه واألراضي البيئة، إدارة املساحة وإعداد اخلرائط 

أوكرانيا 
املمثلون 

السيد إيفان ماكـارينكو، رئيـس الدائـرة احلكوميـة األوكرانيـة للجيوديسـيا ورسـم اخلرائـط والسـجل العقـاري، عضـو الـس الوطـين األوكـراين 

املعين باألمساء اجلغرافية 

السيد روستيسالف صوصا، مدير املؤسسة العلمية اإلنتاجية �كارتوغرافيا� 

ـــاء  السـيد ميكـوال تريوخـان نـائب املديـر وكبـري احملرريـن يف معـهد اجليوديسـيا ورسـم اخلرائـط، عضـو يف الـس الوطـين األوكـراين املعـين باألمس

اجلغرافية 

إيران (مجهورية – اإلسالمية) 

املمثل 

السيد حممد مدد، مندوب منظمة الشؤون اإلدارية والتخطيط، ومدير املركز الوطين لرسم اخلرائط 
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املستشارون 

السيد ناصر حممدي، مدير قسم اجلغرافيا باملنظمة الوطنية اجلغرافية 

السيد مهران مقصودي، أمني اللجنة الوطنية اإليرانية لتوحيد األمساء اجلغرافية 

السيد منصور أغابور كيشيه، خبري األمساء اجلغرافية يف املنظمة اجلغرافية الوطنية 

السيد حممد عجم، خبري بوزارة اخلارجية 

أيرلندا 

املمثل 

ـــوال إيســبايغ، كبــري خــرباء أمســاء األمــاكن مبكتــب أمســاء األمــاكن التــابع إلدارة الشــؤون اتمعيــة والريفيــة وشــؤون  السـيد دونـال مـاك غي

غايلتاشت 
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إيطاليا 

املمثل 

السيد ساباتو رينوين، رئيس القسم اجلغرايف يئة األركان العامة للجيش اإليطايل 

املستشارون 

السيد سالفاتوري أركا، مدير باإلدارة العامة (املعهد اجلغرايف العسكري) 

السيد أندريا كانتيلي، مسؤول باإلدارة العامة 

السيد جيوفاين أورو، مسؤول باإلدارة العامة 

باراغواي 
املمثالن 

السيدة نيميا داسيلفا، سكرتري أول بسفارة مجهورية باراغواي 

السيد إدواردو فون غالسيناب، سكرتري أول بسفارة مجهورية باراغواي 

بروين دار السالم 

املمثالن 

السيد بنجريان حاجي ماتوسني بنجريان ماتاسان، كبري املساحني بإدارة املساحة يف وزارة شؤون التنمية 

السيدة ماس سوريايا محيد، خبرية رسم اخلرائط بإدارة املساحة يف وزارة شؤون التنمية 

بلغاريا 

املمثل 

السيد كونستانتني غيغوف، مدير إدارة اجليوديسيا ورسم اخلرائط بوزارة التنمية اإلقليمية واألشغال العامة 

املستشار 

السيدة ميلكا نانوفا، وزارة التنمية اإلقليمية واألشغال العامة 
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بنغالديش 

املمثل 

السيد نور الزمان، مستشار بسفارة مجهورية بنغالديش الشعبية 

بوتان 

املمثل 

السيد تشوكي خورلو، مهندس مساحة أقدم بإدارة املساحة وتسجيل األراضي 

بوتسوانا 

املمثل 

السيد بريسون موريبودي، مدير إدارة املساحة ورسم اخلرائط 

بولندا 
املمثل 

– باولوفسكا، رئيس الوفد  السيدة إيوا وولينكسي 

املستشارون 

– تومشيك، أمني اللجنة ورئيس مكتب اجليوديسيا ورسم اخلرائط  السيدة إيزابيلال كراوتسه 

السيد يانوس ماريان غوالسكي، عضو جلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج بولندا 

– كوبسيوتش، أستاذ مشارك يف معهد اللغة البولندية بأكادميية العلوم ببولندا  السيدة باربارا شوبيك 

بريو 
املمثل 

السيد غوستافو بوبيو روساس، رئيس املعهد اجلغرايف الوطين 

نائب املمثل 

السيد والتر أوكتافيو ساوريس غوميس، عضو هيئة التدريس مبعهد بريو اجلغرايف 

تايلند 
املمثل 

– أومسني، نائب مدير شعبة اجلغرافيا يف إدارة املساحة التايلندية امللكية، مقر القيادة العليا بوزارة الدفاع  السيدة فاتان يو 
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نائبا املمثل 

ـــة والتدريــب بشــعبة اخلطــط واملشــاريع يف إدارة املســاحة التايلنديــة امللكيــة، مقــر  السـيد رونغسـال هونغثونـغ، رئيـس قسـم الشـؤون األكادميي

القيادة العليا، وزارة الدافع 

السيدة ونارات ثوثونغ، مدير شعبة املساحة ورسم اخلرائط بإدارة تنمية األراضي 

تركيا 
املمثل 

السيد عثمان غونيس، املدير العام إلدارة املقاطعات بوزارة الداخلية 

نائبا املمثل 

السيد أمحد يلديرم، القيادة العامة إلعداد اخلرائط يف وزارة الدفاع الوطين 

السيد خليل غرياي، خبري بوزارة اخلارجية 

املمثالن املناوبان 

السيد حمسن كليشاصالن، مستشار بسفارة تركيا يف برلني 

السيد إ. بركان أوز، السكرتري األول بسفارة تركيا يف برلني 

تونس 
املمثل 

السيد هادي سليمان، مستشار بسفارة مجهورية تونس 

جامايكا 

املمثل 

السيد تريفور شاو، مدير قسم املساحة ورسم اخلرائط مبصلحة األراضي الوطنية جلامايكا 

اجلزائر 

املمثلون 

السيد إبراهيم عتوي، املدير الثاين للمعهد الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار من بعد 

السيد عبد العزيز جمرب، الدائرة اجلغرافية للجيش 

السيد مصطفى بن عبد اهللا، مستشار وزارة الداخلية 

السيد عيسى روماين، مستشار بسفارة مجهورية اجلزائر الشعبية الدميقراطية يف أملانيا 
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اجلماهريية العربية الليبية 
املمثلون 

السيد حممد أنور سيالة، رئيس إدارة املساحة 

السيد حممد وفاء، كبري رامسي اخلرائط بإدارة املساحقة يف اجلماهريية العربية الليبية 

السيد سعد بكار، سكرتري ثان، املكاتب الشعبية التابعة للجماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 

اجلمهورية التشيكية 

املمثل 

السيد بافيل بوهاك، أمني جلنة األمساء اجلغرافية مبكتب مساحة األراضي يف براغ، رئيس الوفد 

نائب املمثل 

السيدة إيفا كوردوفا، سكرترية ثالثة بالسفارة التشيكية يف برلني 

مجهورية ترتانيا املتحدة 
املمثل 

السيدة سالمة وزيري، اهليئة الترتانية للطريان املدين 

اجلمهورية العربية السورية 
املمثل 

السيد حممد إدريسي، املدير العام للمؤسسة العامة للمساحة 

نائب املمثل 

السيد مروان سكر، مدير العالقات العامة باملؤسسة العامة للمساحة 

مجهورية كوريا 
املمثلون 

السيد يونغ - وو تشون، املدير العام للمنظمات الدولية بوزارة اخلارجية والتجارة ورئيس الوفد 

– هوان كيم، رئيس املعهد اجلغرايف الوطين  السيد يونغ 

– جوونغ كيم، مستشار بسفارة مجهورية كوريا لدى أملانيا  السيد يون 

– يون بارك، نائب مدير شعبة األمم املتحدة بوزارة اخلارجية والتجارة  السيد هاي 

– هيون كيم، رئيس حمفل السالم العاملي  السيد جني 

– سوك يل، أستاذ بقسم تعليم اجلغرافيا يف جامعة سول الوطنية  السيد كي 
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املمثل املناوب 

السيد تشان هوها، الوزير املستشار للبعثة الدائمة جلمهورية كوريا لدى األمم املتحدة 

املستشاران 

 C hosun Ilbo دك يل، كاتب حمرر يف – السيد يونغ 

 J oongang Ilbo كيون بيون كاتب حمرر يف – السيد سانغ 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

املمثل 

السيد تونغ شول كوون، نائب مدير املكتب العام للجيوديسيا ورسم اخلرائط 

املمثلون املناوبون 

السيد كوانغ نام ري، دبلوماسي بوزارة اخلارجية 

السيد جونغ غاك رمي، رئيس شعبة لألمساء اجلغرافية، مبكتب اجليوديسيا ورسم اخلرائط 

السيد كوانغ إيل تشوي، موظف بشعبة الشؤون اخلارجية مبكتب اجليوديسيا ورسم اخلرائط 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

املمثل 

السيد تونغتشان مانيكساي، نائب املدير العام لإلدارة اجلغرافية الوطنية 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

املمثالن 

السيد بالغويا زاسوف السفري بوزارة خارجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

السيد فاسكو غركوف، سكرتري ثان بسفارة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة 
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جنوب أفريقيا 

املمثل 

السيد ل. ف. ماثينجوا رئيس جملس جنوب أفريقيا املعين باألمساء اجلغرافية 

املناوبون 

السيد م. ت. كوبيكا، رئيس قسم بوحدة جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافية 

السيد بيتر رابر، رئيس فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية 

السيد فيكتور مدوارا، نائب مدير خدمات رسم اخلرائط بإدارة شؤون األراضي يف جنوب أفريقيا 

جيبويت 

نائب املمثل 

السيد حسن أمحد إبراهيم، رئيس قسم الطوبوغرافيا، مهندس جيوديسي 

الدامنارك 

املمثل 

السيد موغيرت سكوف، رئيس فرع املراجع اجلغرافية بقسم الطوبوغرافيا بإدارة مساحة وسجالت األراضي الوطنية يف وزارة البيئة 

رومانيا 

املمثل 

السيد صربان دراغومرييسكو، أمني اللجنة الرومانية لتوحيد األمساء اجلغرافية باألكادميية الرومانية 

املمثل املناوب 

السيدة دانا ميهايال نيغوييسكو، سكرتري ثالث بسفارة رومانيا يف برلني 

زامبيا 

املمثالن 

السيد أليك ر. موانزا، جامعة زامبيا، كلية اهلندسة، قسم املساحة 

السيدة إميليا متونغا، قسم املساحة 

سان تومي وبرينسييب 
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املمثل 

السيد فرناندو ليما دا ترينداد، مدير اخلدمات اجلغرافية والسجل العقاري 

سلوفينيا 

املمثلون 

السيد ميالن أوروزن أداميتش، زميل علمـي أقـدم يف مركـز البحـوث العلميـة التـابع لألكادمييـة السـلوفينية للعلـوم والفنـون، معـهد أنطـون ملـك 

اجلغرايف 

السيد يوريي ملينار، مستشار املدير بوزارة البيئة والتخطيط الفراغي والطاقة يف هيئة املساحة وإعداد اخلرائط التابعة جلمهورية سلوفينيا 

السـيدة ماريـا برنـوت، موظفـة متخصصـة أقـدم مـن الرتبـة الثانيـة بـوزارة البيئـة والتخطيـط الفراغـي والطاقـة يف هيئـة املســـاحة وإعــداد اخلرائــط 

التابعة جلمهورية سلوفينيا 

السودان 

املمثالن 

السيد نصر إبراهيم حسنني، األمني العام للجنة الوطنية السودانية 

السيد هريمان بيلل، مستشار 

السويد 

املمثالن 

السيد هانز رينغستام، إدارة مسح األراضي الوطنية يف السويد 

السيد ليف نيلسون، مستشار يف جمال أمساء األماكن 

سويسرا 

املمثالن 

السـيد مـارتن غورتـنر، مـهندس مسـاح بكليـة الفنـون التطبيقيـة االحتاديـة يف زيـورخ، املكتـب االحتـادي لألمســـاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا بــاإلدارة 

االحتادية للدفاع ومحاية السكان والرياضة 

ـــف مويشــنغ، اختصــاصي جغــرايف بــاملكتب االحتــادي لألمســاء الطبوغرافيــة وأصوهلــا يف اإلدارة االحتاديــة للدفــاع ومحايــة  السـيد هـانز رودول

السكان والرياضة 
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شيلي 
املمثل 

السيد روبرتو برافو ليون، لفتنانت كولونيل، باملعهد اجلغرايف العسكري 

الصني 
املمثل 

السيد جونليانغ داي، مدير عام بوزارة الشؤون املدنية 

نائب املمثل 

السيد جيتونغ وانغ، مدير املعهد الصيين لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

املستشار 

السيد زيانغمينغ دو، باحث مبعهد األمساء اجلغرافية التابع للمكتب احلكومي للمساحة ورسم اخلرائط 

اخلرباء 

السيد زيغو يل، ملحق بوزارة اخلارجية 

السيد زي يل، نائب رئيس شعبة بوزارة الشؤون املدنية 

السيد لياوفان لو، سكرتري ثالث بسفارة الصني يف أملانيا 

السيد ليانان ليو، نائب رئيس مكتب حبوث نظام معلومات األمساء اجلغرافية باملعهد الصيين لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

السيد زونغزيانغ وانغ، مهندس باملركز الصيين الوطين للدراسة الرياضية لسطح األرض 

عمان 
املمثالن 

العقيد سامل بن راشد بن مخيس اجلابري، مدير خدمات الدعم 

السيد سامل بن حممد بن علي البوسعيدي، كبري موظفي اخلدمات التقنية 

غينيا 
املمثل 

السيد حممد هاسيميو فوفانا، املعهد اجلغرايف الوطين لغينيا 

فانواتو 
املمثل 

السيد هارولد موىل، اختصاصي أقدم يف جمال املسح التصويري بإدارة املساحة يف فانواتو 
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فرنسا 
املمثلون 

السـيد بيـري بالنـك، رئيـس جلنـة األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا باملعـهد اجلغـرايف الوطـين ورئيـس الشـعبة الفرنسـية يف فريـق خـرباء األمـــم املتحــدة 

املعين باألمساء اجلغرافية 

السيدة سيلفي ليجون، خبرية بلجنة األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف املعهد اجلغرايف الوطين 

السيد دانييل م. هازار، نائب رئيس دائرة التوثيق اجلغرايف باملعهد اجلغرايف الوطين 

فرتويال 
املمثلون 

السيدة أنا فرانسيسكا كاّزادوره، السفرية بسفارة مجهورية فرتويال البوليفارية 

السيد خيسوس روالندو تورو مونتبيا، سكرتري ثالث بسفارة مجهورية فرتويال البلوليفارية 

السيدة ماريا فريغارا، اختصاصية يف اجلغرافيا وموظفة باإلدارة العامة لشؤون السيادة والتخوم واملسائل احلدودية بوزارة خارجية فرتويال 

السيدة إيريس بوليفار، ممثلة معهد سيمون بوليفار اجلغرايف يف فرتويال 

فنلندا 
املمثل 

السيدة ريفتا لييسا بتكانني، أستاذة مبعهد حبوث اللغات يف فنلندا 

املمثل املناوب 

السيد تيمو ليسكينني، مساح باهليئة الوطنية الفنلندية ملسح األراضي 

فييت نام 
املمثل 

السيد يل منه تام، نائب مدير إدارة املساحة وإعداد اخلرائط التابعة لإلدارة العامة إلدارة األراضي 

قربص 
املمثل 

السيد برودرموس فاسيليو، رئيس اللجنة القربصية الدائمة لتوحيد األمساء اجلغرافية، رئيس الوفد 

املمثالن املناوبان 

السيد مينالوس كريستودولو، أمني اللجنة القربصية الدائمة لتوحيد األمساء اجلغرافية 

السيد إيفاجنيلوس سافا، سكرتري ثان بسفارة مجهورية قربص يف برلني 
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قطر 
املمثل 

السيد يوسف عيسى م. ابراهيم، رئيس شعبة العالمات التوجيهية بإدارة الطرق يف وزارة الشؤون البلدية والزراعة 

الكامريون 
املمثل 

السيد بول مويب - إيتيا، مدير املعهد الوطين لرسم اخلرائط 

كمبوديا 
املمثل 

السيد سوا إيته، مدير إدارة اجلغرافيا بوزارة إدارة األراضي والتخطيط العمراين والتشييد 

كندا 
املمثل 

السيدة جيزيل جاكوب، مديرة اهليئة الكندية املعنية باألمساء اجلغرافية 

نواب املمثل 

السيدة باربرا ماكنتوش، مديرة مشروع األمساء اجلغرافية باإلدارة الكندية للموارد الطبيعية 

السيدة هيلني كريفوت، عاملة فخرية باإلدارة الكندية للموارد الطبيعية 

السيد أندريه البيري، أستاذ بقسم اللغويات جبامعة أوتاوا 

السيد آالن فاليرييس، املدير العام للجنة كيبيك لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

السيد أنري دوريون، أستاذ مساعد جبامعة الفال 

كوت ديفوار 
املمثل 

السيد كويف أتاهي، مدير إدارة التنظيم العمراين والتنمية احمللية باملكتب الوطين للدراسات التقنية واإلمنائية 

التفيا 
املمثل 

السيدة فيتا ستراوتينس، رئيس خمترب األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف هيئة رسم اخلرائط التابعة لدائرة األراضي احلكومية 

نائب املمثل 

السيدة داسه كافاسيه، نائب رئيس خمترب األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف هيئة رسم اخلرائط التابعة لدائرة األراضي احلكومية 
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لبنان 
املمثل 

اللواء سهيل محاد، اخلبري يف هندسة املعادن ومدير إدارة الشؤون اجلغرافية 

نائبا املمثل 

املقدم بيري أبو يونس، اجليش اللبناين 

السيد ميالد طربية، مهندس جغرايف 

ليربيا 
املمثل 

السيد فريدريك ك. زياما، دائرة رسم اخلرائط الليربية بوزارة األراضي واملناجم والطاقة 

ليتوانيا 
املمثل 

السيد ستايز فيتيكوناس، رئيس جملس جامعة كاليبيدا ورئيس قسم اجلغرافيا 

املمثالن املناوبان 

السيد دانوته ماردوسينه، رئيس شعبة رسم اخلرائط يف إدارة األراضي الليتوانية التابعة لوزارة الزراعة 

السيدة ألدونا بريفيينه، كبري موظفي إدارة التوحيد الليتوانية 

ليسوتو 
املمثل 

السيد بوجتو شوينه، إدارة األراضي واملساحة والتخطيط العمراين 

ماليزيا 
املمثل 

السيد حامد علي، املدير العام إلدارة املساحة ورسم اخلرائط يف ماليزيا 

املمثالن املناوبان 

السيد حممد كامل مات داود، مدير شعبة رسم اخلرائط بإدارة املساحة ورسم اخلرائط 

السيد وان زين الدين وان يوسف، مدير جهاز رسم اخلرائط مبساعدة احلاسوب بإدارة املساحة ورسم اخلرائط 

مدغشقر 
املمثل 

السيدة نيفوأرميانغا أويليـيـزينا راتو فواريسون، اللجنة الوطنية لتوحيد األمساء اجلغرافية 
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املغرب 
املمثلون 

السيد حممد محام، رئيس شعبة رسم اخلرائط بإدارة احملافظة على العقارات والسجل العقاري ورسم اخلرائط 

السيد عبد الاله العبدي العلوي، مهندس أول ورئيس دائرة الطبوغرافيا العامة 

السيد عمر خلضر، كبري املهندسني والقائم باملهام يف مديرية السجل العقاري ورسم اخلرائط 

السيد عبد اهلادي التازي، عضو األكادميية امللكية املغربية والرئيس السابق لفريق اخلرباء العرب التابع لألمم املتحدة 

املكسيك 
املمثل 

السيدة سوسانا رودريغيس راموس، نائب املدير لشؤون رسم اخلرائط واجلغرافيا باملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية 

اململكة العربية السعودية 
املمثلون 

السيد حممد الشهرايت، مدير قسم األمساء 

السيد عبد الرمحن احلميدي، مشرف وحدة النظام العاملي لتحديد املواقع 

السيد حممد العتييب، وضع احللول 

السيد ناصر املطريي، مجع األمساء 

السيد عثمان جميب الغامري، راسم خرائط 

السيد حممد الراشد، املساحة اجليولوجية السعودية، راسم خرائط  

السيد حممد املرابط، املساحة اجليولوجية السعودية، مدير تكنولوجيا املعلومات 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
املمثلون 

السيد ديفيد م. مونرو، رئيس اللجنة الدائمة املعنية باألمساء اجلغرافية يف اململكة املتحدة 

السيد بول ج. وودمان، أمني اللجنة الدائمة املعنية باألمساء اجلغرافية يف اململكة املتحدة 

السيدة كارولني أ. بريغيس، اختصاصي أقدم األمساء الطبوغرافية وأصوهلا باللجنة الدائمة املعنية باألمساء اجلغرافية يف اململكة املتحدة 

منغوليا 
املمثل 

السيدة سانداغ أورانبيليغ، رئيس إدارة املعلومات الفراغية ورسم اخلرائط باهليئة احلكومية للجيوديسيا ورسم اخلرائط 
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موزامبيق 
املمثل 

السيد صمويل ياو روفيسني دامبيان، رئيس إدارة االستقصاء املسحى باملديرية الوطنية للجغرافيا والسجل العقاري 

نائبا املمثل 

السيد لويس أبراهامو، راسم خرائط ورئيس شعبة رسم اخلرائط باملديرية الوطنية للجغرافيا والسجل العقاري 

السيد ألكسندر ييسي نشيدميا متبيه، رئيس اإلدارة اهلندسية باملديرية الوطنية للجغرافيا والسجل العقاري 

املمثلون املناوبون 

السـيدة إيروندينـا دا كونسـايكاو سـينيثه، رامسـة خرائـط ورئيـس قسـم الطبوغرافيـة وأصوهلـــا واألراضــي باملديريــة الوطنيــة للجغرافيــا والســجل 

العقاري 

السيدة أميليا سيبا ستاو زيفانياس نافتال، اختصاصية جغرافية باملديرية الوطنية للجغرافيا والسجل العقاري 

السيد سيمياو فيليمو كامياكو، مدير املدرسة املهنية التقنية للجيوديسيا ورسم اخلرائط 

ميامنار 
املمثل 

السيد تينت دايري، مدير عام بوزارة اخلارجية 

نائب املمثل 

السيد موانغ وين، نائب مدير عام بوزارة الداخلية 

ناميبيا 
املمثل 

السيد أزوتشكود أوكافور، نائب املساح العام 

النرويج 
املمثلون 

السيد بوتولف هيلليالند، مستشار دولة ألمساء األماكن وأستاذ مشارك جبامعة أوسلو 

السيد ترييي الرسن، مستشار دولة بالس اللغوي النروجيي 

السيد نيلز يورغن غاسفيك، رئيس ومستشار أمساء األماكن باهليئة النروجيية لرسم اخلرائط 

النمسا 
املمثلون 

السيدة إيزولده هوسنر، مديرة معهد معجميات اللهجات واألمساء النمساوية التابع لألكادميية النمساوية للعلوم، رئيسة الوفد 
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السيد ماركوس لوتريويت، سفري النمسا يف أملانيا 

السيد بيتر جوردان، مدير املعهد النمساوي لدراسات شرق وجنوب شرق أوروبا 

املستشار 

السيد رومان ستاين - فريتل، املستشار بقسم اجلغرافيا والبحوث اإلقليمية جبامعة فيينا 

نيبال 
نائب املمثل 

السيد سوريش سريستا، إدارة املساحة مبشروع اهليكل األساسي الوطين للمعلومات اجلغرافية 

نيجرييا 
املمثل 

السيدة فيليسيا أكينييمي، قسم اجلغرافيا بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة أوبافيمي أولووو 
 

نيوزيلندا 
املمثل 

السيد روالند وودز، مستشار أول للسياسات العامة، معلومات األراضي، نيوزيلندا 

اهلند 
املمثل 

السيد هاري شانكر غوبتا، قسم اجلغرافيا بكلية يونيفريسيت جبامعة ماهرشي دايانند بروتاك يف اهلند 

هنغاريا 
املمثالن 

السيد بيال بو كويل، مستشار أقدم بلجنة األمساء اجلغرافية التابعة إلدارة األراضي ورسم اخلرائط يف وزارة الزراعة والتنمية اإلقليمية 

السيد غابور ميكيسي، كبري املستشارين مبعهد الدراسات اجليولوجية والسيزموغرافية 

هولندا 
املمثل 

السيد فريان أورميلينغ، رئيس جلنة األمساء اجلغرافية األجنبية 

الواليات املتحدة األمريكية 
املمثل 

ــإدارة  السـيد روجـر ل. بيـني، األمـني التنفيـذي للهيئـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف الواليـات املتحـدة، واألمـني التنفيـذي لشـؤون األمسـاء احملليـة ب

الواليات املتحدة للمساحة اجليولوجية يف وزارة الداخلية 
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املستشارون 

السيد ليو إ. ديللون، راسـم خرائـط ورئيـس اهليئـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف الواليـات املتحـدة، مكتـب املسـائل اجلغرافيـة والعامليـة يف مكتـب 

االستخبارات والبحوث بوزارة اخلارجية 

السـيد رانـدال فلـني، كبـري االختصـاصيني اجلغرافيـني يف اهليئـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف الواليـات املتحـدة، األمـني التنفيـذي لشـــؤون األمســاء 

األجنبية بالوكالة الوطنية للتصوير ورسم اخلرائط يف وزارة الدفاع 

السيد غريد كوينتينغ، اختصاصي يف اللغة العلمية وموظـف اهليئـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف الواليـات املتحـدة، جلنـة األمسـاء األجنبيـة بالوكالـة 

الوطنية للتصوير ورسم اخلرائط يف وزارة الدفاع 

السيد لويس أ. يوست، نائب رئيس مكتب األمساء اجلغرافية يف إدارة الواليات املتحدة للمساحة اجليولوجية بوزارة الداخلية 

اليابان 
املمثـالن 

السيد هريوشي إينوماتا، وزير مفوض بسفارة اليابان يف مجهورية كوريا 

السيد سيـشـي تانيوكا، مدير قسم الطوبوغرافيا يف معهد املساحة اجلغرافية 

املمثلون املناوبون 

السيد كونينـوري ماتسودا، مدير شعبة العالقات العامة اخلارجية بوزارة اخلارجية 

السيد تيتسويا كيمورا، سكرتري أول بسفارة اليابان يف مجهورية أملانيا االحتادية 

السيد هريويوكي أوشيدا، نائب مدير شعبة إدارة شؤون األمم املتحدة بإدارة التعاون املتعدد األطراف يف وزارة اخلارجية 

املستشارون 

السيد تادايوكي أكاماتسو، سكرتري أول بسفارة اليابان يف مجهورية أملانيا االحتادية 

السيد جوجني يامازاكي، املدير املساعد لشعبة إدارة شؤون األمم املتحدة بإدارة التعاون املتعدد األطراف يف وزارة اخلارجية 

السيد تاكيشي إميامورا، مسؤول بشعبة شؤون مشال شرق آسيا يف مكتب الشؤون اآلسيوية واألوقيانوسية بوزارة اخلارجية 

يوغوسالفيا 
املمثــل 

السيد ميالن فيليبوفيتش، رئيس إدارة البحوث العلمية باملعهد اجلغرايف العسكري ورئيس الوفد 

املمثالن املناوبان 

– توفيتش  السيدة ييليسافيتا ديوريكوفيتش 

الوزيرة/املستشارة بسفارة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف برلني والرئيس املناوب للوفد 



65 03-24320

E/CONF.94/3

السيد ميلوراد نوكوفيتش، مستشار أقدم بالوزارة االحتادية للصناعة والتجارة الداخلية والرئيس املناوب للوفد 

املستشاران 

السيدة سالفيتسا رادومريوفيتش، مركز التنسيق لكوسوفو وميتوهيبا، مستشارة 

السيدة ألكساندرا فولغوسي، مركز التنسيق لكوسوفو وميتوهيا، مستشارة 

اليونـان 
املمثـل 

السيد إميانويل غوناريس، خبري بدرجة وزير مفوض بوزارة اخلارجية 

املمثلون املناوبون 

السيد جورجيوس ماكريديس، مدير شعبة املنشورات اجلغرافية بالدائرة اجلغرافية للجيش اليوناين 

السيد دميتريوس إيفاجنليديس، شعبة رسم اخلرائط الرقمية بدائرة اهليدروغرافيا التابعة لسالح البحرية اليوناين 

السيدة باناغيوتا جورجوبولو، إدارة التنظيم واملراسم وشؤون اهليئات احمللية بوزارة الداخلية 

السيد إيوانيس بابايوانو، شعبة رسم اخلرائط الرقمية بدائرة اهليدروغرافيا التابعة لسالح البحرية اليوناين 
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الدول غري األعضاء  باء -
الكرسي الرسويل 

املمثل 

املونسينيور تولليوبويل، مسؤول بوزارة اخلارجية، قسم العالقات الدولية مبدينة الفاتيكان 
 
 

الوكاالت املتخصصة  جيم -
املنظمة البحرية الدولية 

السيد جورج أ. هـ. فونـغ، موظف إداري مبكتب العالقات اخلارجية التابع لشعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية 

البنك الدويل 

السيد غريغوري غ. براكاس، راسم خرائط أقدم بوحدة تصميم اخلرائط يف إدارة اخلدمات العامة بالبنك الدويل 
 
 

املنظمات احلكومية الدولية  دال -
معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ 

السيد روجر ل. بييــن، الرئيس 
 
 

املنظمات العلمية الدولية  هاء -
الرابطة الدولية لرسم اخلرائط 

السيد فرجان أورميليينغ، األمني العام للرابطة 
 

املنظمة اهليدروغرافية الدولية 

السيد يوانـِّـيس بابايوانـُّـو، ممثل 
 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

السيد أوالف أوستنسـن، رئيس اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة 
 

مجعية األمساء يف اجلنوب األفريقي 

السيدة لوسـي أليـدا موللـر، باحثة يف جمال األمساء مبعهد حبوث األمساء 
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املراقبــون  واو -
السيد كاي أبيـل، طالب جبامعة مهبولدت يف برلني بأملانيا 

السيد أشيم بانـن، مسؤول قسم بوزارة الداخلية االحتادية يف برلني بأملانيا 

السيد بول براميابيـر، عضو حلقة العمل التابعة إلدارة املساحة جبمهورية أملانيا االحتادية 

السيدة نيكــي كريستودولو، قربص 

السيد غريهارد فاشينغ، نائب رئيس اجلمعية اجلغرافية النمساوية بالنمسا 

السيد يـنـز فيتسكـه، باحث بقسم اجلغرافيا يف جامعة بـون بأملانيا 

السيد كوهاي غوتـو، سكرتري بوزارة اخلارجية 

السيد روالند هاينمان، رئيس بنك البيانات املتعلقة بالنطق برابطة حمطات التلفزيون احلكومية يف مجهورية أملانيا االحتادية 

السيد تومونوبو هوري، ملحـق بوزارة اخلارجية 

السيد توماس كناوس 

السيد ياسوهريو كوبـي، سكرتري بوزارة اخلارجية 

السيد ثيلـو كويلـر، رئيس شعبة مساعد بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

السيد رولف كراوسة، نائب رئيس شعبة بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

السيد كالوس لوغـَّـة، وزارة الداخلية االحتادية بأملانيا 

السيد مارتـن لوتس، نائب املدير العام بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

السيد كارستـن ماييـر فيفهاوزن، مسؤول قسم بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

السيدة يوكـا ميشيمـا، عضو موفـد 

السيد مانيويل موللـر، رئيس قسم بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 

السيد جيـرو نيشيمـورا، سكرتري بوزارة اخلارجية 

السيد دايساكو أوكـا، عضـو موفـد 

السيد بروكسـي بريسـون، أستاذ مساعد للجغرافيا بقسم العلوم األرضية يف جامعة الوالية بغرب جورجيا يف الواليات املتحدة األمريكية 

السيد فولغـرام بوبانـز، أملانيـا 

السيد زيغريد براوز، نائب رئيس شعبة بوزارة اخلارجية االحتادية يف أملانيا 
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السيد مايكل ريسلـر، طالب دراسات عليا يف جامعة مهبولـدت يف برلني بأملانيا 

السيد توميـو ساكامـوتـو، سكرتري بوزارة اخلارجية 

السيدة إنتبـي مسبـر، رئيسة قسم بالوزارة االحتادية لألسرة وكبار السن واملرأة والشباب بأملانيا  

السيدة ميتسوكو شينو، سكرتري بوزارة اخلارجية 

السيد توماس سولباخ، رئيس شعبة مساعد بالوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيا يف أملانيا 

السيد هانـز كنوت شتابه، منسق الدورة التدريبية لدراسة األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف أملانيا 

السيدة ناو توميتا، عضو موفد 

السيدة كيو أوباكاتا، باحث 

السيد والتر فون دن دريش، رئيس شعبة مساعد يف وزارة اخلارجية االحتادية بأملانيا 

السيدة سايو ياموتشي، باحث 

السيدة ليليانا زاسوفا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

السيد فيلهلم تسيدبس 

السيدة سيبيلل زكموند، أملانيا 

السيد هانز زيكموند، عضو اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية بأملانيا 

السيد لوثار زوغنر، املكتبة احلكومية، عضو اللجنة الدائمة لألمساء اجلغرافية بأملانيا 

السيدة غودرون تسوغز، أملانيا 
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أمانة املؤمتر  زاي -
األمني التنفيذي 

السيد أوتو غوستافيك، أمني املؤمتر، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة 

السيدة لورنا فيدلر، مساعدة أمني املؤمتــر، إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أمانـة الشـعبة اإلحصائيـة 

باألمم املتحدة 

السيد هريمان هابرمان، مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

السيد عمر العرييب، راسم خرائط واختصاصي يف النظام العاملي لتحديد املواقع، الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

السيدة ثانيا سريبوتنياك، قسم إحصاءات البيئة بالشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

السيدة جينيفر س. خافيري، أمينة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة. 
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املرفق الثاين 
 

النظام الداخلي 
التمثيل ووثائق التفويض  أوال -

 

املادة ١ 

ميثل كل دولة مشاركة يف املؤمتر ممثـل مفـوض. ويف حالـة تعيـني أكـثر مـن ممثـل واحـد، يسـمى أحـد هـؤالء رئيسـا للوفـد. وميكـن 

أن يتألف كل وفد من ممثلني مناوبني ومستشارين وخرباء، حسب االقتضاء. 

املادة ٢ 

تقـدم وثـائق تفويـض املمثلـني وأمسـاء املمثلـني املنـاوبني واملستشـارين واخلـرباء إىل األمـني التنفيـذي يف موعـد أقصـاه ٢٤ سـاعة بعــد 

افتتاح املؤمتر، إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية. 

املادة ٣ 

تعني يف بداية املؤمتر جلنة لوثائق التفويض مؤلفة من مخسة أعضاء يعينـهم املؤمتـر بنـاء علـى اقـتراح الرئيـس. وتفحـص اللجنـة وثـائق 

تفويض املمثلني وتقدم تقريرها دون إبطاء. 

املادة ٤ 

يف حالـة االعـتراض علـى مشـاركة وفـد مـا يف املؤمتـر، جيـوز لذلـك الوفـد أن يشـارك بصـورة مؤقتـة، ريثمـا يبـت املؤمتـر يف مســـألة 

االعتراض. 
 

 

جدول األعمال  ثانيا -
 

املادة ٥ 

جدول األعمال املؤقت للمؤمتر هو جـدول األعمـال املؤقـت الـذي تضعـه األمانـة العامـة ويتـم إبالغـه إىل احلكومـات الـيت يدعوهـا 

األمـني العـام  لألمـم املتحـدة إىل املشـاركة يف املؤمتـر. وجيـوز ألي شـخص ميثـل دولـة مشـاركة يف املؤمتـــر أن يقــترح إدراج بنــد مــا يف جــدول 

األعمال املؤقت.  
 

أعضاء املكتب  ثالثا -
 

املادة ٦ 

ينتخب املؤمتر من بني ممثلي الدول املشاركة رئيسا ونائبني للرئيس ومقررا ورئيسا للتحرير.  

املادة ٧ 

يرأس الرئيس اجللسات العامة للمؤمتر. وال يكون له حق التصويت، وإمنا جيوز له أن يعني عضوا من وفده ليصوت بدال منه.  
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املادة ٨ 

إذا تغيب الرئيس عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، يسمي أحد نائبيـه ليقـوم مقامـه. ولنـائب الرئيـس الـذي يتـوىل الرئاسـة مـا 

للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. 
 

األمانة  رابعا -
 

املادة ٩ 

يتصرف األمني التنفيذي للمؤمتر الذي يعينه األمني العـام لألمـم املتحـدة، ـذه الصفـة يف مجيـع جلسـات املؤمتـر. ولـه أن يعـني نائبـا 

حيل حمله يف أي جلسة. 

املادة ١٠ 

جيوز لألمني التنفيذي أو ممثله أن يقدم يف أي جلسة بيانات شفوية أو خطية بشأن أي مسائل قيد املناقشة. 

املادة ١١ 

يوفـر األمـني التنفيـذي املوظفـني الالزمـني للمؤمتـر ويتـوىل توجيهـهم. ويكـــون مســؤوال عــن مجيــع الترتيبــات الالزمــة للجلســات 

ويؤدي عموما كل األعمال األخرى اليت قد حيتاجها املؤمتر. 
 

تصريف األعمال  خامسا -
 

املادة ١٢ 

تشكل أغلبية املمثلني املشاركني يف املؤمتر نصابا قانونيا. 

املادة ١٣ 

يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات الـيت ختولـه إياهـا مـواد أخـرى مـن هـذا النظـام الداخلـي، بـإعالن افتتـاح واختتـام كـل 

جلسـة عامـة مـن جلسـات املؤمتـر، وإدارة املناقشـة يف تلـك اجللسـات، وإعطـاء احلـق يف الكـالم، وطـرح املسـائل للتصويـت، وإعـالن مـا يتقـــرر 

بشأا. ويفصل الرئيس يف النقاط النظامية وتكون له، رهنا ذا النظام الداخلي، السيطرة التامة على سري األعمال يف املؤمتر. 

املادة ١٤ 

للرئيس أن يقترح على املؤمتر،  أثناء سري املناقشات، إقفال قائمـة املتكلمـني أو إقفـال بـاب املناقشـة. ولـه أيضـا أن يقـترح تعليـق أو 

رفـع اجللسـة أو تعليـق أو تـأجيل املناقشـة بشـأن املسـألة قيـد البحـث. ولـه أيضـا أن ينبـه املتكلـم إىل مراعـاة النظـــام إذا مل تكــن مالحظاتــه ذات 

صلة باملسألة قيد املناقشة.  

املادة ١٥ 

يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، خاضعا لسلطة املؤمتر.  
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املادة ١٦ 

خالل مناقشة أي مســألة، ميكـن لكـل ممثـل أن يثـري يف أي وقـت نقطـة نظاميـة، ويبـت الرئيـس يف هـذه النقطـة النظاميـة فـورا وفقـا 

ـــى قــرار الرئيــس قائمــا مــا مل تنقضــه أغلبيــة املمثلــني  هلـذا النظـام. وللممثـل أن يطعـن يف قـرار الرئيـس. ويطـرح الطعـن فـورا للتصويـت، ويبق

احلاضرين املصوتني. وال جيوز للممثل، عندما يثري نقطة نظامية، أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة. 

املادة ١٧ 

خالل مناقشة أي مسألة، جيوز للممثل أن يقترح تـأجيل النقـاش بشـأن البنـد قيـد البحـث. وتعطـى األولويـة لكـل اقـتراح مـن هـذا 

القبيل. وباإلضافة إىل مقدم االقتراح، يسمح بالكالم بشأن هذا االقتراح ملمثل واحد مؤيد لالقتراح وممثل واحد معارض له.  

املادة ١٨ 

خالل سري املناقشة، للرئيس أن يعلن قائمة املتكلمني وأن يعلن إقفاهلا، مبوافقـة املؤمتـر. بيـد أنـه جيـوز للرئيـس إعطـاء حـق الـرد ألي 

ــن،  ممثـل، إذا ارتـأى أن تقـدمي بيـان بعـد إعالنـه إقفـال القائمـة أمـر مسـتصوب. وعنـد اختتـام مناقشـة بنـد مـا نظـرا لعـدم وجـود متكلمـني آخري

يعلن الرئيس إقفال باب املناقشة. ويكون هلذا اإلقفال نفس أثر اإلقفال مبوافقة املؤمتر.  

املادة ١٩ 

جيوز للممثل أن يقترح، يف أي وقت، إقفـال بـاب مناقشـة البنـد قيـد البحـث، سـواء أبـدى ممثـل آخـر رغبتـه يف الكـالم أو مل يبـد. 

وال يسمح بالكالم بشأن هذا االقتراح لغري متكلمني اثنني يعارضان اإلقفال، مث يطرح االقتراح للتصويت فورا. 

املادة ٢٠ 

جيوز للمؤمتر أن حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم. 

املادة ٢١ 

يف العادة، تقدم املقترحات والتعديالت خطيا إىل األمني التنفيذي للمؤمتر، الـذي يقـوم بتعميـم نسـخ منـها علـى الوفـود. وكقـاعدة 

عامـة، ال يبحـث أي مقـترح أو يطـرح للتصويـت يف أي جلسـة مـن جلسـات املؤمتـر مـا مل  تعمـم نســـخ منــه علــى مجيــع الوفــود يف موعــد ال 

يتجاوز اليوم السابق للجلسة. علـى أنـه جيـوز للرئيـس السـماح مبناقشـة التعديـالت أو االقتراحـات اإلجرائيـة والنظـر فيـها حـىت وإن مل تكـن قـد 

عممت قط أو مل تعمم إال يف اليوم نفسه. 

املادة ٢٢ 

ــل. وألي  لصـاحب املقـترح أو االقـتراح أن يسـحبه يف أي وقـت قبـل بـدء التصويـت عليـه، شـريطة أال يكـون قـد ُأدخـل عليـه تعدي

ممثل أن يعيد تقدمي املقترح أو االقتراح املسحوب على هذا النحو. 

املادة ٢٣ 

مـىت اعتمـد مقـترح مـا أو ُرفـض، ال جيـوز إعـادة النظـر فيـه، مـا مل يقـرر املؤمتـر ذلـك بأغلبيـة ثلثـــي املمثلــني احلــاضرين املصوتــني. 

وال يسمح بالكالم يف اقتراح بإعادة النظر لغري متكلمني اثنني يعارضانه، مث يطرح االقتراح فورا للتصويت. 
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التصويت  سادسا -
 

املادة ٢٤ 

يكون لكل دولة ممثلة يف املؤمتر صوت واحـد، وتتخـذ قـرارات املؤمتـر بأغلبيـة أصـوات ممثلـي الـدول املشـاركة يف املؤمتـر احلـاضرين 

املصوتني. 

املادة ٢٥ 

لغـرض هـذا النظـام، يقصـد بعبـارة �املمثلـني احلـاضرين املصوتـني� املمثلـون الذيـن يدلـون بـأصوام اجيابـا أو سـلبا. أمـــا املمثلــون 

الذين ميتنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتني. 

املادة ٢٦ 

يصـوت املؤمتـر عـادة برفـع األيـدي، ولكـن ألي ممثـــل أن يطلــب إجــراء التصويــت بنــداء األمســاء. وجيــري نــداء األمســاء حســب 

الترتيب اهلجائي االنكليزي ألمساء الوفود املشاركة يف املؤمتر، ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة.  

املادة ٢٧ 

بعـد أن يعلـن الرئيـس بـدء عمليـة التصويـت، ال جيـوز ألي ممثـل أن يقطـع التصويـت إال إلثـارة نقطـــة نظاميــة تتعلــق بســري عمليــة 

ـــت  التصويـت. علـى أنـه جيـوز للرئيـس السـماح للممثلـني بـاإلدالء، قبـل التصويـت أو بعـده، ببيانـات تعليـال لتصويتـهم. وللرئيـس أن حيـدد الوق

املسموح به لإلدالء ببيانات التعليل هذه. 

املادة ٢٨ 

جيري التصويت بشكل منفصل علـى أجـزاء مقـترح مـا إذا طلـب ممثـل جتزئـة املقـترح. وتطـرح أجـزاء املقـترح الـيت حتظـى باملوافقـة 

للتصويت عليها جمتمعة؛ وإذا ُرفضت مجيع أجزاء منطوق مقترح ما، يعترب املقترح مرفوضا ككل. 

املادة ٢٩ 

ــت علـى التعديـل أوال. وإذا اقـترح تعديـالن أو أكـثر علـى مقـترح، يصـوت املؤمتـر  عند اقتراح تعديل على مقترح ما، جيري التصوي

أوال على أبعد تعديل عن مضمون املقـترح األصلـي، مث علـى التعديـل األقـرب  منـه، وهكـذا دواليـك حـىت تطـرح مجيـع التعديـالت للتصويـت. 

إال أنه حيثما يكـون اعتمـاد تعديـل مـا منطويـا بـالضرورة علـى رفـض تعديـل آخـر، فـإن هـذا التعديـل األخـري ال يطـرح للتصويـت. وإذا اعتمـد 

تعديـل واحـد أو أكـثر، يطـرح املقـترح للتصويـت.  ويعتـرب االقـتراح تعديـال ملقـترح مـا إذا كـان ينطـوي علـى جمـرد إضافـة إىل ذلـك املقــترح أو 

حذف أو تنقيح جلزء منه.  

املادة ٣٠ 

إذا قُدم مقترحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة، يصـوت املؤمتـر  علـى املقترحـات حسـب ترتيـب تقدميـها، مـا مل يقـرر خـالف 

ذلك. وبعد كل تصويت على مقترح ما، للمؤمتر أن يقرر هل سيصوت على املقترح الذي يليه أم ال. 

املادة ٣١ 

جترى مجيع االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.  
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املادة ٣٢ 

ـــة املطلوبــة يف االقــتراع األول، جيــرى  إذا اقتضـى األمـر انتخـاب شـخص واحـد أو وفـد واحـد ومل حيصـل أي مرشـح علـى األغلبي - ١

اقـتراع ثـان يقتصـر علـى املرشـحني االثنـني احلـاصلني علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات. وإذا انقسـمت األصـوات بالتســاوي يف االقــتراع الثــاين، 

خيتار الرئيس أحد املرشحني عن طريق القرعة.  

يف حالـة التعـادل يف االقـتراع األول بـني املرشـحني احلـاصلني علـى ثـاين أكـرب عـدد مـن األصـــوات، جيــرى اقــتراع خــاص لغــرض  - ٢

خفض عدد هؤالء إىل اثنني. ويف حالة التعادل بـني ثالثـة مرشـحني أو أكـثر حـاصلني علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات، جيـرى اقـتراع ثـان؛ وإذا 

تعادلت النتائج بني أكثر من مرشحني اثنني، جيري خفض العدد عن طريق القرعة. 

املادة ٣٣ 

ـــد رفــع اجللســة ملــدة ١٥ دقيقــة. وإذا  إذا انقسـمت األصـوات بالتسـاوي بشـأن مسـألة غـري االنتخابـات، يجـرى تصويـت ثـان بع

أسفر هذا التصويت أيضا عن تساوي عدد األصوات، يعترب املقترح مرفوضا.  
 

اللغات الرمسية ولغات العمل  سابعا -
 

املادة ٣٤ 

ـــي اإلســبانية واالنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، ولغــات عمــل املؤمتــر هــي اإلســبانية  لغـات املؤمتـر الرمسيـة ه

واالنكليزية والفرنسية. 

املادة ٣٥ 

تترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة رمسية ترمجة شفوية إىل اللغات الرمسية األخرى. 

املادة ٣٦ 

ـــه إىل  جيـوز ألي ممثـل أن يـديل ببيـان بلغـة غـري اللغـات الرمسيـة للمؤمتـر. ويف هـذه احلالـة عليـه أن يدبـر أمـر الترمجـة الشـفوية لكلمت

إحدى اللغات الرمسية للمؤمتر. 
 

احملاضر  ثامنا -
 

املادة ٣٧ 

لن جيري توفري احملاضر احلرفية واحملاضر املوجزة للجلسات.   - ١

يتم إعداد وحفظ التسجيالت الصوتية جللسات املؤمتر واللجان وفقا للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة.  - ٢
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عالنية اجللسات  تاسعا -
 

املادة ٣٨ 

تعقـد اجللسـات العامـة للمؤمتـر وجلسـات جلانـه كجلسـات علنيـة، مـا مل تقـرر اهليئـة املعنيـة وجـــود ظــروف اســتثنائية حتتــم عقــد 

جلسة بعينها كجلسة خاصة.  
 

اللجان  عاشرا -
 

املادة ٣٩ 

للمؤمتـر أن ينشـئ مـا يلـزم مـن جلـان لتأديـة مهامـه. وحتـال البنـود املتعلقـة مبواضيـع متشـــاة إىل اللجنــة املعنيــة بذلــك النــوع مــن 

املواضيع. وال جيوز للجان أن تدرج يف جدول األعمال أي بند مببادرا اخلاصة.  

املادة ٤٠ 

تنتخب كل جلنة رئيسها ونائبا للرئيس ومقررا.  

املادة ٤١ 

ينطبق النظام الداخلي للمؤمتر على أعمال اللجان حيثما أمكن. وللجان أن تستغين عن الترمجة الشفوية إىل لغة ما.  
 

حادي عشر - املشاركون اآلخرون واملراقبون 
 

املادة ٤٢ 

للممثلـني الذيـن تسـميهم الكيانـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري ذلـك مـن الكيانـات الـيت تلقـت مـن اجلمعيـة العامـة دعــوة 

ـــرات الدوليــة املعقــودة حتــت رعايتــها احلــق يف املشــاركة يف مــداوالت املؤمتــر وجلانــه بصفــة  دائمـة لالشـتراك يف دورات وأعمـال مجيـع املؤمت

مراقب، دون التمتع حبق التصويت. 

املادة ٤٣ 

للممثلـني الذيـن تسـميهم الوكــاالت املتخصصــة أن يشــاركوا، دون التمتــع حبــق التصويــت، يف مــداوالت املؤمتــر وجلانــه بشــأن 

املسائل الداخلة يف نطاق أنشطة تلك الوكاالت. 

املادة ٤٤ 

للممثلني الذين تسميهم املنظمات احلكومية الدولية األخـرى املدعـوة حلضـور املؤمتـر أن يشـاركوا بصفـة مراقـب، دون التمتـع حبـق 

التصويت، يف مداوالت املؤمتر وجلانه بشأن املسائل الداخلة يف نطاق أنشطة تلك املنظمات. 

املادة ٤٥ 

للمنظمات غري احلكومية املدعوة حلضور املؤمتر أن تسمي ممثلني يشاركون بصفة مراقب يف اجللسات العلنية للمؤمتر وجلانه.   - ١
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بناء على دعوة رئيس هيئة املؤمتر املعنية ورهنا مبوافقة تلـك اهليئـة، جيـوز هلـؤالء املراقبـني اإلدالء ببيانـات شـفوية بشـأن املسـائل الـيت  - ٢

هلم فيها كفاءة خاصة.  

املادة ٤٦ 

ـــة مــن املمثلــني املســمني املشــار إليــهم يف املــواد مــن ٤٢ إىل ٤٥  تـوزع األمانـة العامـة علـى مجيـع الوفـود البيانـات اخلطيـة املقدم

بالكميات واللغات اليت أتيحت ا هذه البيانات لألمانة العامـة لغـرض التعميـم، شـريطة أن يكـون البيـان املقـدم باسـم أي منظمـة غـري حكوميـة 

متعلقا مبوضوع يكون فيه هلذه املنظمة كفاءة خاصة ومتصال بأعمال املؤمتر.  
 

التعديالت  ثاين عشر -
 

املادة ٤٧ 

جيوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه املؤمتر. 
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املرفق الثالث 
 

جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
 

افتتاح املؤمتر.  - ١

انتخاب رئيس املؤمتر.  - ٢

املسائل التنظيمية:  - ٣

اعتماد النظام الداخلي؛  (أ)

إقرار جدول األعمال؛  (ب)

انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛  (ج)

تنظيم األعمال؛  (د)

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  (هـ)

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن.  - ٤

تقارير شعب فريق خرباء األمم املتحدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلـك الشـعب وعـن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء  - ٥

اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن. 

االجتماعات واملؤمترات:  - ٦

فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛  (أ)

االجتماعات والربامج داخل الشعب وفيما بينها؛  (ب)

االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء؛  (ج)

االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء.  (د)

التدابري اليت اتخذت أو اقترحت لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد األمساء اجلغرافية.  - ٧

املنافع االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية.  - ٨

التوحيد الوطين:  - ٩

مجع األمساء يف امليدان؛  (أ)

معاملة األمساء يف املكاتب؛  (ب)

معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  (ج)
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اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية لألمساء؛  (د)

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين.  (هـ)

التسميات األجنبية.  - ١٠

التقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء.  - ١١

ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا:  - ١٢

إجراءات مجع البيانات؛  (أ)

عناصر البيانات الالزمة؛  (ب)

معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا؛  (ج)

نظم املعاجلة اآللية للبيانات؛  (د)

توافق النظم وهياكلها؛  (هـ)

املعاجم اجلغرافية الوطنية؛  (و)

منشورات أخرى.  (ز)

مواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت.  - ١٣

املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية.  - ١٤

املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد:  - ١٥

السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية؛  (أ)

املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر.  (ب)

نظم الكتابة:  - ١٦

الكتابة باحلروف الالتينية؛  (أ)

التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛  (ب)

كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة.  (ج)

التدريس واملمارسة يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، والتعاون الدويل:  - ١٧

التدريس واملمارسة احلاليان؛  (أ)
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الدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا؛  (ب)

تبادل املشورة واملعلومات؛  (ج)

تبادل املوظفني؛  (د)

املساعدة التقنية؛  (هـ)

التعاون مع املنظمات الوطنية؛  (و)

التعاون مع املنظمات الدولية؛  (ز)

التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي.  (ح)

أمساء البلدان.  - ١٨

الترتيبات للمؤمتر العاشر.  - ١٩

اعتماد تقرير املؤمتر.  - ٢٠

اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل انعقاد املؤمتر.  - ٢١

اختتام املؤمتر.  - ٢٢
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املرفق الرابع 
 

قائمة الوثائق* 
 

بنــــــد جــــــدول 
األعمال  العنوان/البلد  الرمز 

٣ (ب)  جدول األعمال املؤقت   E/CONF.94/1

٣ (أ)  النظام الداخلي   Corr.1 و E/CONF.94/2

 ١٩ مشروع جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحدة التاسع لتوحيد األمساء اجلغرافية 

(مقدم من األمانة العامة) 

 E/CONF.94/L.1

مشروع تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثامن لتوحيد األمساء اجلغرافية    E/CONF.94/L.2

مشاريع قرارات مؤمتر األمم املتحدة الثامن لتوحيد األمساء اجلغرافية    E/CONF.94/L.3

٣ (ب)  جدول األعمال املؤقت املشروح   E/CONF.94/MISC.1

(مقدم من األمانة العامة)    

٣ (د)  تنظيم األعمال املقترح   E/CONF.94/MISC.2

 ٤ توحيد األمساء اجلغرافية يف مجهورية مولدوفا   E/CONF.94/CRP.1

مقدم من مجهورية مولدوفا    

٦ (أ)  النظام األساسي والنظام الداخلي لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية   E/CONF.94/CRP.2

مقدم من أمانة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية)    

 ٤ التقرير القطري ملوزامبيق   E/CONF.94/CRP.3

(مقدم من موزامبيق)    

 ٤ تقرير قطر الوطين عن توحيد األمساء اجلغرافية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.4

(مقدم من قطر)    

١٢ (ج)  اخلصائص املميزة لألجسام املعبر عنها باسم طبوغرايف ودينامياا    Add.1 و E/CONF.94/CRP.5

(مقدم من بولندا)    

٩ (ب)  حتويل أمساء األماكن باألملانية إىل اللغة البولندية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.6

(مقدم من بولندا)    

٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف بولندا حملرري اخلرائط وغريهم من املستخدمني   E/CONF.94/CRP.7

(مقدم من بولندا)    

٩ (ج)  األمساء اجلغرافية يف ثقافة األمة   E/CONF.94/CRP.8

(مقدم من بولندا)    

٩ (ب)  املشاكل املصادفة يف توحيد أمساء األجسام املائية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.9

(مقدم  من بولندا)    

 ٤ تقرير عن األعمال املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية يف بولندا بني عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢    Add.1 و E/CONF.94/CRP.10

(مقدم من بولندا)    

 
 

تتاح خالصات لوثائق خمتارة (Add.1) باإلسبانية أو االنكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية، وفقا للغة الوثيقة األصلية.  *
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بنــــــد جــــــدول 
األعمال  العنوان/البلد  الرمز 

 ١٨ قائمة أمساء البلدان   E/CONF.94/CRP.11

(مقدمة من فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية)    

١٢ (و)  اململكة املتحدة: املعاجم اجلغرافية الوطنية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.12

(مقدم من اململكة املتحدة)    

 ١٣ اململكة املتحدة: مواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت   E/CONF.94/CRP.13

(مقدم من اململكة املتحدة)    

 ٤ تقرير اململكة املتحدة   Add.1 و E/CONF.94/CRP.14

(مقدم من اململكة املتحدة)    

٩ (ج)  اململكة املتحدة: أمساء األماكن باللغة الغيلية يف اسكتلندا    Add.1 و E/CONF.94/CRP.15

(مقدم من اململكة املتحدة)    

٩ (ج)  اململكة املتحدة: أمساء األماكن باللغة الويلزية يف ويلز    Add.1 و E/CONF.94/CRP.16

(مقدم من اململكة املتحدة)    

٩ (أ)  أمساء أماكن السكان األصليني: عملية التسجيل يف جنوب أستراليا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.17

(مقدم من استراليا)    

١٢ (د)  املعجم اجلغرايف احلكومي يف بيئة نظام املعلومات اجلغرافية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.18

(مقدم من استراليا)    

٩ (هـ)  مبادئ توجيهية لالستخدام املتسق ألمساء األماكن يف استراليا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.19

(مقدم من استراليا)    

١٢ (و)  إنتاج املعجم اجلغرايف الستراليا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.20

(مقدم من استراليا)    

 ٤ تقرير استراليا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.21

(مقدم من استراليا)    

٩ (ب)  مبادئ توجيهية لتسجيل واستخدام أمساء أماكن السكان األصليني وسكان جزر مضيق توّريس   Add.1 و E/CONF.94/CRP.22

(مقدم من استراليا)    

 ٤ تقرير عمل عن األمساء اجلغرافية يف الصني   Add.1 و E/CONF.94/CRP.23

(مقدم من الصني)    

٩ (ج)  ثقافة األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف لغات األقليات العرقية يف الصني   Add.1 و E/CONF.94/CRP.24

(مقدم من الصني)    

٩ (ج)  شطبت   E/CONF.94/CRP.25

١٢ (د)  سجل األمساء اجلغرافية يف اهليئة الوطنية ملسح األراضي يف فنلندا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.26

(مقدم من فنلندا)    

 ٤ أنشطة األردن يف ميدان األمساء اجلغرافية   E/CONF.94/CRP.27

(مقدم من األردن)    

 ٤ تقرير أملانيا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.28

(مقدم من أملانيا)    
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٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائـط وغـريهم مـن احملرريـن، مجهوريـة أملانيـا 
االحتادية، الطبعة الرابعة 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.29

(مقدم من أملانيا)    

 ١٤ مسرد أملاين للمصطلحات الطبوغرافية وأصوهلا، الطبعة الثانية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.30

(مقدم من أملانيا)    

١٣ و ١٨  أمساء البلدان املتاحة على اإلنترنت باللغة األملانية   Add.1 و E/CONF.94/CRP.31

(مقدم من أملانيا)    

١٢ (و)   GN 1000 و G N 250) قاعدة بيانات رقمية لألمساء اجلغرافية يف أملانيا  Add.1 و E/CONF.94/CRP.32

(مقدم من أملانيا)    

 ١٠ قائمة منتقاة بالتسميات األجنبية يف اللغة األملانية، مبا يف ذلك متثيلها الصويت   Add.1 و E/CONF.94/CRP.33

(مقدم من أملانيا)    

٦ (ب)  G (فرانكفـورت آم مـني، أملانيـا، ٢٨- eoNames 2000 ،ــاء اجلغرافيـة الندوة الدولية الثانية عن األمس
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.34

(مقدم من أملانيا)    

٦ (ب)  ـــر  حلقـــــة العمــل الدوليــة بشـــــأن التسميــــات األجنبيــة (بركتســغادن، أملانيــا، ١ و ٢ تشــرين األول/أكتوب
 GeoNames 2001 ،(٢٠٠١

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.35

(مقدم من أملانيا)    

١٢ (و)  ــة وأصوهلـا (إينشـيدي وفرانكفـورت آم مـني وبرلـني، ١١ آب/أغسـطس  دورات تدريبية يف األمساء الطبوغرافي
- ٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.36

(مقدم من أملانيا)    

 ١١ توحيد طريقة نطق األمساء اجلغرافية يف برامج اإلذاعة والتلفزيون يف أملانيا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.37

(مقدم من أملانيا)    

١٢ (ز)  خريطة للمناطق اجلغرافية يف أملانيا مبقياس رسم ١: ٠٠٠ ٠٠٠ ١، الطبعة الثالثة   Add.1 و E/CONF.94/CRP.38

(مقدمة من أملانيا)    

١٦ (أ)  معجم األمساء اجلغرافية لدول البلطيق ورابطة الدول املستقلة   Add.1 و E/CONF.94/CRP.39

(مقدم من أملانيا)    

 ٥ تقارير الشعب: فنلندا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.40

(مقدم من فنلندا)    

 ٧ موقع فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية على اإلنترنت   Add.1 و E/CONF.94/CRP.41

(مقدم من أمانة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية)    

 ٧ الوثائق الصادرة عن مؤمترات األمم املتحدة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة وعـن دورات فريـق خـرباء األمـم 
املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.42

(مقدمة من كندا)    

١٢ (ز)  معلومات عن جمموعة اخلرائط اجلديدة للنمسا   Add.1 و E/CONF.94/CRP.43

(مقدم من النمسا)    
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 ٥ تقرير شعبة الواليات املتحدة/كندا   E/CONF.94/CRP.44

(مقدم من الواليات املتحدة األمريكية وكندا)    

١٧ (ب)  تقرير معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ   E/CONF.94/CRP.45

(مقدم من معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ)    

٦ (ج)  جملس السلطات املعنية باألمساء اجلغرافية   E/CONF.94/CRP.46

(مقدم من الواليات املتحدة األمريكية)    

 ١٠ التسـميات األجنبيـة ورســـم اخلرائــط: ســجل عــاملي لألمســاء اجلغرافيــة األملانيــة مصنفــة حســب االســتخدام 
واألشكال احمللية 

(مقدم من النمسا) 

 Add.1  و E/CONF.94/CRP.47

١٢ (و)  قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية للنمسا 

(مقدم من النمسا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.48

٩ (ج)  اللجنة املعنية باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف برغنلند 

(مقدم من النمسا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.49

١٧ (ز)  الس الدويل لعلوم األمساء 

(مقدم من النمسا) 

 E/CONF.94/CRP.50

 ٤ تقرير النمسا 

(مقدم من النمسا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.51

١٢ (ج)  األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف كوت ديفوار (مقدم من كوت ديفوار)   E/CONF.94/CRP.52

 ١٠ قاعدة بيانات التسميات األجنبية الواردة يف اللغة الفرنسية 

(مقدم من فرنسا) 

 E/CONF.94/CRP.53

 ١٣ موقع شعبة الفرانكوفونية على اإلنترنت 

(مقدم من فرنسا) 

 E/CONF.94/CRP.54

 ٥ تقرير شعبة الفرانكوفونية 

(مقدم من فرنسا) 

 E/CONF.94/CRP.55

 ٤ نقرير فرنسا 

(مقدم من فرنسا) 

 E/CONF.94/CRP.56

 ٤ التقرير الوطين لسويسرا 

(مقدم من سويسرا) 

 E/CONF.94/CRP.57

 ٤ التقرير الوطين إليطاليا 

(مقدم من إيطاليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.58

١٢ (ز)  مسرد متعدد اللغات للمعامل اجلغرافية، الطبعة الرابعة (٢٠٠٢) 

(مقدم من إيطاليا) 

 E/CONF.94/CRP.59

 ٥ – اهليلينية  تقرير الشعبة الرومانية 

(مقدم من إيطاليا) 

 Corr.2 و Corr.1 و E/CONF.94/CRP.60
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٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين 

(مقدم من إيطاليا) 

 E/CONF.94/CRP.61

١٢ (و)  معجـم جغرايف موجز لألمساء اجلغرافية اإليطالية 

(مقدم من إيطاليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.62

 ١٠ التسميات األجنبية الرئيسية للعناصر اجلغرافية األوروبية يف اللغة اإليطالية 

(مقدم من إيطاليا) 

 E/CONF.94/CRP.63

 ٥ تقرير شعبة بلدان البلطيق 

(مقدم من التفيـا) 

 E/CONF.94/CRP.64

١٢ (أ)  جتـهيز وحفـظ املعلومـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـــة وأصوهلــا لالســتخدام يف اخلرائــط مبقيــاس الرســم ١: 
٠٠٠ ٥٠، قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية لالتفيا 

(مقدم من التفيا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.65

 ٥ تقرير شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ 

(مقدم من أستراليا) 

 E/CONF.94/CRP.66

 ٤ تقرير السويد 

(مقدم من السويد) 

 E/CONF.94/CRP.67

 ٤ تقرير ليتوانيا 

(مقدم من ليتوانيا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.68

 ٤ تقرير اليونان 

(مقدم من اليونان) 

 E/CONF.94/CRP.69

٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا للجمهورية التشيكية 

(مقدم من اجلمهورية التشيكية) 

 E/CONF.94/CRP.70

١٢ (د)  قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية (GEONAMES) (مقدم من اجلمهورية التشيكية)   Add.1 و E/CONF.94/CRP.71

 ٤ تقرير فنلنــدا 

(مقدم من فنلنــدا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.72

 ٤ مبادئ توجيهيـة لتنظيم األمساء يف املناطق الثنائية اللغة 

(مقدم من فنلنـدا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.73

٩ (أ)  مشروع أمساء األماكن احلضرية 

(مقدم من فنلنـدا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.74

٦ (ج)  أمساء األماكن: ذاكرة األماكن: املوضوع املختار أليام التـراث األورويب املنظمة يف فنلندا عام ١٩٩٩ 

(مقدم من فنلنـدا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.75

٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين: فنلندا 

(مقدم من فنلنـدا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.76

٩ (د)  االهتمام بأمساء األماكن وتوحيد أمساء األماكن يف النـرويج 

(مقدم من النـرويج) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.77
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 ١٠ ـــميات  املناقشـات الـيت دارت مؤخـرا يف هيئـة الواليـات املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة بشـأن اسـتخدام التس
األجنبية يف صيغها االنكليزية 

(مقدم من الواليات املتحدة األمريكية) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.78

 ٤ تقرير إستونيا 

(مقدم من إستونيا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.79

١٦ (أ)  ـــاير  تقريـر الفريـق العـامل املعـين بنظـم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة: األنشـطة خـالل الفـترة مـن كـانون الثـاين/ين
١٩٩٨ اىل أيار/مايو ٢٠٠٢ 

(مقدم من فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.80

١٦ (أ)  تقرير عن احلالة الراهنة لنظم األمم املتحدة يف كتابة األمساء اجلغرافية باحلروف الالتينية 

(مقدم من فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية) 

 Corr.1 و Add.1 و E/CONF.94/CRP.81

 ٤ تقرير مجهورية إيران اإلسالمية 

(مقدم من مجهورية إيران اإلسالمية) 

 Corr.1 و E/CONF.94/CRP.82

٩ (أ)  األمساء اجلغرافية األفريقية ونظم كتابة األمساء العربية: حبث إحدى عقبات التوحيد 

(مقدم من السودان) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.83

 ٤ التقرير الوطين إلسرائيل 

(مقدم من إسرائيل) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.84

٦ (ج)  تكرمي عامل يف األمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من إسرائيل) 

 E/CONF.94/CRP.85

 ١٤ مسرد مصطلحات األمم املتحدة املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية، املشاكل السابقة واحلالية 

(مقدم من إسرائيل) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.86

١٧ (أ)  كتاب مدرسي عام جديد عن األمساء اجلغرافية 

(مقدم من إسرائيل) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.87

اقتراح باختاذ قرار بشأن الطبعة املتعددة اللغات ملسرد املصطلحات املستخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية  

(مقدم من إسرائيل) 

 E/CONF.94/CRP.88

 ١١ اقتراح بإنشاء فريق عامل معين بنطق األمساء اجلغرافية 

(مقدم من إسرائيل) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.89

 ١٨ سحبت   Add.1 و E/CONF.94/CRP.90

 ٤ تقرير جنوب أفريقيا 

(مقدم من جنوب أفريقيا) 

 E/CONF.94/CRP.91

١٧ (ج)  اخلصائص املقارنة ملفردات األمساء الطبوغرافية يف اللغتني األوزبكية والقريغيزية 

(مقدم من أوزبكستان) 

 E/CONF.94/CRP.92

 ٧ اإلجراءات املتخذة بشأن قرارات مؤمتر األمم املتحدة السابع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

(مقدم من أمانة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.93

 ٤ تقرير الواليات املتحدة األمريكية 

(مقدم من الواليات املتحدة األمريكية) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.94



03-24320 86

E/CONF.94/3

بنــــــد جــــــدول 
األعمال  العنوان/البلد  الرمز 

 ٤ تقرير اليابان 

(مقدم من اليابان) 

 E/CONF.94/CRP.95

 ٤ التقرير الوطين لفانواتو 

(مقدم من فانواتو) 

 E/CONF.94/CRP.96

١٧ (ب)  عقد دورة دراسية عن األمساء الطبوغرافية وأصوهلا حتت رعاية األمم املتحدة يف استراليا 

(مقدم من استراليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.97

١٧ (أ)  معهد آسيا واحمليط اهلادئ لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من استراليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.98

١٢ (هـ)  حنو وضع جمموعة موحدة للمعامل اجلغرافية: املعامل التضاريسية املرتفعة 

(مقدم من استراليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.99

 ٨ االقتراح املتعلق بتخصيص موقع واحد لكل مدينة: تقرير مقدم مـن اسـتراليا بشـأن اقـتراح يدعـو إىل ختصيـص 
األمساء اجلغرافية كأمساء مواقع على اإلنترنت لالستخدام العام 

(مقدم من استراليا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.100

١٢ (و)  املعجم اجلغرايف املوجز للجمهورية التشيكية 

(مقدم من اجلمهورية التشيكية) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.101

٩ (د)  السلطات الوطنية املعنية باألمساء اجلغرافية يف إسبانيا 

(مقدم من إسبانيا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.102

 ٤ التقرير القطري لناميبيا 

(مقدم من ناميبيا) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.103

١٥ (ب)  رسـالة مؤرخـة ١٩ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ موجهـة مـن مديـر اإلدارة اهليدروغرافيـة يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية 
الدميقراطية اىل رئيس اللجنة التوجيهية للمكتب اهليدروغرايف الدويل 

(مقدم من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) 

 E/CONF.94/CRP.104

شطبت    E/CONF.94/CRP.105

 ٨ القيم االجتماعية والثقافية ألمساء األماكن 

(مقدم من النرويج) 

 Add.1 و E/CONF.94/CRP.106

وثائق للمؤمتر    E/CONF.94/INF.1

قائمة مؤقتة بالوثائق    E/CONF.94/INF.2/Rev.1

قائمة مؤقتة بأمساء املشاركني    E/CONF.94/INF.3/Rev.2

القرارات اليت اتخذت يف مؤمترات األمم املتحدة السبعة لتوحيد األمساء اجلغرافية  

 (١٩٦٧، ١٩٧٢، ١٩٧٧، ١٩٨٢، ١٩٨٧، ١٩٩٢، ١٩٩٨)

(مقدم من اهليئة املعنية باألمساء اجلغرافية يف كندا) 

E/CONF.94/INF.4 (باالنكليزية والفرنسية) 

 ٤ تقرير آيرلندا 

(مقدم من آيرلندا) 

 E/CONF.94/INF.5

 ٤ األمساء اجلغرافية يف شيلي 

(مقدم من شيلي) 

 E/CONF.94/INF.6
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 ٤ تقرير عن األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، وتوحيد األمساء اجلغرافية وكتابتها باحلروف الالتينية يف لبنان 

(مقدم من لبنان) 

 E/CONF.94/INF.7

 ٤ أنشطة األردن يف ميدان األمساء اجلغرافية 

(مقدم من األردن) 

 E/CONF.94/INF.8

٩ (هـ)  ــة املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا حملـرري اخلرائـط وغـريهم مـن احملرريـن،  مستكملة يف املبادئ التوجيهي
الطبعة الثالثة، مستكملة يف أيار/مايو ٢٠٠٢ 

(مقدم من هنغاريا) 

 E/CONF.94/INF.9

 ٤ تقرير هنغاريا عن األنشطة املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية يف الفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ 

(مقدم من هنغاريا) 

 E/CONF.94/INF.10

١٢ (و)  التغريات اليت حدثت يف األمساء اجلغرافية يف هنغاريا واليت تؤثـر علـى األمـاكن املأهولـة بالسـكان والتقسـيمات 
اإلدارية بني ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ و ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ 

(مقدم من هنغاريا) 

 E/CONF.94/INF.11

 ١٢ ــترة  تقريـر الفريـق العـامل املعـين مبلفـات البيانـات املتعلقـة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا واملعـاجم اجلغرافيـة للف
 ١٩٩٨-٢٠٠٢

(مقدم من الواليات املتحدة األمريكية) 

 E/CONF.94/INF.12

 ٤ اهليئة املعنية باألمساء اجلغرافية يف كندا  

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.13

٦ (د)  مؤمتر عام ١٩٩٩ للرابطة الدولية لرسم اخلرائط  

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.14

 ٨ األمساء الطبوغرافية والذكرى: حنو وضع إرشادات دولية الستخدام األمساء الطبوغرافية التذكارية 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.15

 ٨ األمساء الطبوغرافية والذكرى: حنو وضع بروتوكول دويل الستخدام األمساء الطبوغرافية التذكارية 

(مقدم من كندا) 

 *E/CONF.94/INF.16

٩ (ب)  دليل للحد من تكرار أمساء الطرق 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.17

٩ (ب)  دليل للحد من تكرار أمساء الطرق 

(مقدم من كندا) 

 **E/CONF.94/INF.18

٩ (ج)  ازدواجية استخدام صيغة بديلة أو معادلة لألمساء يف مقاطعة أونتاريو بكندا 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.19

٩ (ج)  األنشطة املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف نونافوت 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.20

١٢ (ج)  تطوير دائرة األمساء اجلغرافية يف كندا 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.21

١٢ (د)  قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكندية 

(مقدم من كندا) 

 ***E/CONF.94/INF.22
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١٢ (د)  قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكندية يف عام ٢٠٠١ 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.23

 ١٤ بعض املصطلحات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا واملستخدمة يف كندا 

(مقدم من كندا) 

 Corr.1 و E/CONF.94/INF.24

١٧ (ب)  حلقة عمل نظمها قسم األمساء اجلغرافية  

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.25

١٧ (هـ)  التعاون التقين بني كنـدا وموزامبيـق فيمـا يتعلـق بوضـع قـاعدة بيانـات رقميـة لألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا يف 
موزامبيق 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.26

١٢ (و)  املعاجم اجلغرافية الوطنية وبدائلها 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.27

 ١٣ مواقع على اإلنترنت لقسم األمساء اجلغرافية 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.28

١٧ (ح)  تعاون اهليئة املعنية باألمساء اجلغرافية يف كندا مع وسائط اإلعالم اجلماهريي 

(مقدم من كندا) 

 E/CONF.94/INF.29

 ٤ األمساء اجلغرافية يف مملكة كمبوديا 

(مقدم من كمبوديا) 

 Corr.1 و E/CONF.94/INF.30

 ٤ احلالة والتقدم احملرز يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية يف اسبانيا 

(مقدم من اسبانيا) 

 E/CONF.94/INF.31

 ٤ تقرير هولندا 

(مقدم من هولندا) 

 E/CONF.94/INF.32

 ١٤ مصطلحات توحيد األمساء اجلغرافية 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.33

٦ (ج)  عقد اجتماعات ومؤمترات وطنية بشأن األمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.34

١٢ (ز)  قوائم ببيانات األمساء الطبوغرافية وأصوهلا: منشورات أخرى 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.35

٩ (د)  اهليكل التنظيمي لألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف اجلزائر 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.36

 ٤ تقرير اجلزائر 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.37
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١٢ (د)  قاعدة بيانات األمساء الطبوغرافية 

(مقدم من اجلزائر) 

 E/CONF.94/INF.38

١٥ (أ)  مسؤولية الدولة فيما يتعلق بأمساء األماكن  

(مقدم من النرويج) 

 E/CONF.94/INF.39

 ٤ تقرير التفيا 

(مقدم من التفيا) 

 E/CONF.94/INF.40

١٦ (أ)  مبادئ كتابة اللغة التايلندية باحلروف الالتينية بطريقة التمثيل الصويت 

(مقدم من تايلند) 

 E/CONF.94/INF.41

 ٤ تقرير تايلند 

(مقدم من تايلند) 

 E/CONF.94/INF.42

٦ (ب)  تقرير دورات شعبة شرق أوروبا األوسط وجنـوب شـرقها التابعـة لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء 
اجلغرافية 

(مقدم من سلوفينيا) 

 E/CONF.94/INF.43

 ٤ التقرير القطري لفييت نام 

(مقدم من فييت نام) 

 E/CONF.94/INF.44

٦ (د)  حلقات دراسية دولية بشأن تسمية البحار: ١٩٩٨-٢٠٠٢ 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.45

٩ (أ)  التوحيد الوطين لألمساء يف كوريا: مجع األمساء يف امليدان 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.46

٩ (ب)  التوحيد الوطين لألمساء يف كوريا: معاملة األمساء يف املكاتب 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.47

٩ (د)  إعادة إنشاء اللجنة الكورية املعنية باألمساء اجلغرافية البحرية 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.48

٩ (هـ)  التوحيد الوطين لألمساء يف كوريا: املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.49

٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين يف تايلند 

(مقدم من تايلند) 

 E/CONF.94/INF.50

 ١٧ التدريـس واملمارسـة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلــا، والتعــاون الــدويل: الــدورات التدريبيــة يف جمــال 
األمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من هولندا) 

 E/CONF.94/INF.51

 ٥ تقرير شعبة البلدان الناطقة باللغتني اهلولندية واألملانية 

(مقدم من هولندا) 

 E/CONF.94/INF.52
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١٢ (هـ)  خدمات املعاجم اجلغرافية القابلة للتداول 

(مقدم من أملانيا) 

 E/CONF.94/INF.53

 ٤ التقرير القطري ملاليزيا 

(مقدم من ماليزيا) 

 E/CONF.94/INF.54

١٢ (و)  موجز التسميات يف اسبانيا 

(مقدم من اسبانيا) 

 E/CONF.94/INF.55

 ٤ توحيد األمساء اجلغرافية يف قربص 

(مقدم من قربص) 

 E/CONF.94/INF.56

 ٤ التقرير الوطين لرومانيا 

(مقدم من رومانيا) 

 E/CONF.94/INF.57

 ٤ توحيد األمساء اجلغرافية يف االحتاد الروسي بني عامي ١٩٩٨-٢٠٠٢ 

(مقدم من االحتاد الروسي) 

 E/CONF.94/INF.58

 ٩ األساس التشريعي واملعياري للتوحيد الوطين لألمساء اجلغرافية يف االحتاد الروسي 

(مقدم من االحتاد الروسي) 

 E/CONF.94/Inf.59

١٦ (أ)  G فيما يتعلق باألجبدية السرييلية  OST-83 التجربة الروسية يف استخدام نظام

(مقدم من االحتاد الروسي) 

 E/CONF.94/INF.60

١٢ (د)  القائمة احلكومية لألمساء اجلغرافية يف االحتاد الروسي (احلالة الراهنة وتطورها يف املستقبل) 

(مقدم من االحتاد الروسي) 

 E/CONF.94/INF.61

 ٥ ــطى التابعـة لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين  التقدم الذي أحرزته شعبة أوروبا الشرقية وآسيا الشمالية والوس
باألمساء اجلغرافية بني عامي ١٩٩٨-٢٠٠٢ 

(مقدم من شعبة شرق أوروبا ومشال ووسط آسيا) 

 E/CONF.94/INF.62

 ٤ التقرير القطري لتايلند 

(مقدم من تايلند) 

 E/CONF.94/INF.63

 ٩ تقرير جملس جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافية 

(مقدم من جنوب أفريقيا) 

 E/CONF.94/INF.64

 ٤ تقرير سلوفينيا 

(مقدم من سلوفينيا) 

 E/CONF.94/INF.65

 ١٣ موقع ألمساء الطبوغرافية وأصوهلا على اإلنترنت يف كوريا 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.66

 ١٠ موجز بالتسميات األجنبية يف كوريا 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.67
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١٦ (أ)  نظام جديد لكتابة اللغة الكورية باحلروف الالتينية 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.68

 ٤ تقرير عن حالة توحيد األمساء اجلغرافية يف أوغندا 

(مقدم من أوغندا) 

 E/CONF.94/INF.69

 ٤ تقرير عن احلالة والتقدم احملرز يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية يف مدغشقر 

(مقدم من مدغشقر) 

 E/CONF.94/INF.70

 ٤ تقرير مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

مقدم من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 E/CONF.94/INF.71

(بالفرنسية واالنكليزية) 

١٦ (أ)  مبادئ توجيهية بشأن كتابة اللغة الكورية باحلروف الالتينية 

(مقدم من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) 

 E/CONF.94/INF.72

 ١٥ حبث بشأن االعتبارات التارخيية واملتعلقــة باألمسـاء الطبوغرافيـة وأصوهلـا السـم البحـر الواقـع بـني شـبه اجلزيـرة 
الكورية وأرخبيل اليابان 

(مقدم من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) 

 E/CONF.94/INF.73

 ٤ تقرير عن التقدم احملرز يف جمال النشاط املتعلق باألمساء اجلغرافية الوطنية 

(مقدم من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية) 

 E/CONF.94/INF.74

١٦ (أ)  إخطار حكومة احتاد ميامنار رقم ٨٩/٥ 

(مقدم من ميامنار) 

 Add.1 و E/CONF.94/INF.75

 ٤ التقرير الوطين املتعلق باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا 

(مقدم من املغرب) 

E/CONF.94/INF.76 (بالفرنسية واالنكليزية) 

١٦ (أ)  كتابة األمساء اجلغرافية بطريقة نقل احلروف يف النظام العاملي إلدارة البيانات 

(مقدم من اململكة العربية السعودية) 

 E/CONF.94/INF.77

 ٤ تعليمات خطية بشأن األمساء اجلغرافية (للقائمني بأنشطة التصنيف) 

(مقدم من بريو) 

 E/CONF.94/INF.78

 ٤ تقرير النرويج 

(مقدم من النرويج) 

 E/CONF.94/INF.79

٩ (هـ)  املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف النمسا 

(مقدم من النمسا) 

 E/CONF.94/INF.80

 ٤ معلومات عن التقدم احملرز يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية يف أوكرانيا 

(مقدم من أوكرانيا) 

 E/CONF.94/INF.81

 ١٠ التسميات األجنبية الرئيسية للعناصر اجلغرافية األوروبية يف اللغة اإليطالية 

(مقدم من إيطاليا) 

 E/CONF.94/INF.82

 ٤ تقرير نيوزيلندا 

(مقدم من نيوزيلندا) 

 E/CONF.94/INF.83

١٧ (ز)  الس الدويل لعلوم األمساء 

(مقدم من النمسا) 

 E/CONF.94/INF.84
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١٧ (ز)  اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ومعايري املعلومات اجلغرافية 

(مقدم من اللجنة التقنية ٢١١ التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس) 

 E/CONF.94/INF.85

١٧ (ز)  تقرير املنظمة اهليدروغرافية الدولية إىل مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

(مقدم من املنظمة اهليدروغرافية الدولية) 

 E/CONF.94/INF.86

١٥ (ب)  تسمية املنطقة البحرية الواقعة بني شبه اجلزيرة الكورية وأرخبيل اليابان 

(مقدم من مجهورية كوريا) 

 E/CONF.94/INF.87

١٥ (ب)  تسمية حبر اليابان 

(مقدم من اليابان) 

 E/CONF.94/INF.88

 ١٣ “ و ”INF“ مبؤمتـر األمـم املتحـدة الثـامن  CRP” مواقع اإلنترنت املذكورة يف الوثائق اليت حتمل الرمزين
املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

(مقدم من فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية) 

 E/CONF.94/INF.89

 ٤ تقرير غينيا 

(مقدم من غينيا) 

 E/CONF.94/INF.90

٦ (د)  املؤمتر اجلغرايف الدويل الثالثون 

(مقدم من اململكة املتحدة) 

 E/CONF.94/INF.91

٦ (د)  املعرض التقين: األهداف واإلجناز والتوقعات 

(مقدم من أملانيا) 

 E/CONF.94/INF.92

٩ (ج)  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات يف اسبانيا 

(مقدم من اسبانيا) 

 E/CONF.94/INF.93

٩ (د)  التقسيم اإلدارية السبانيا 

(مقدم من اسبانيا) 

 E/CONF.94/INF.94

١٦ (أ)  إجراءات الكتابة باحلروف الالتينية: هل هناك حتيز منهجي ضد إظهار النربة املوسيقية؟ 

(مقدم من السودان) 

 E/CONF.94/INF.95

 ٤ التقرير الوطين لبلغاريا 

(مقدم من بلغاريا) 

 E/CONF.94/INF.96

 
 

 .E /CONF.94/INF.15 الترمجة االنكليزية للوثيقة *
 .E/CONF.94/INF.17 الترمجة االنكليزية للوثيقة **
 .E/CONF.94/INF.23 الترمجة االنكليزية للوثيقة ***
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