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املعــين بتوحيــد مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع  
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠ - ٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

تقــارير ُشــعب فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين  
ــة عــن احلالــة يف تلــك الــشـُّـعب   باأل مســاء اجلغرافي

وعــن التقــدم احملــرز يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة   
   منذ املؤمتر الثامن

 ية اهليلينيةالتينتقرير الشعبة ال  
 

 **ية اهليلينيةالتينقدمته الشعبة ال  
 

يــة التينلالــشعبة ا املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة، و ثــامنمنــذ مــؤمتر األمــم املتحــدة ال  
 .ة الـشعبة، علـى القيـام بـذلك        تشجيع البلدان الـيت مل تـشارك بعـد يف أنـشط           ال تين عن    اهليلينية  

 .دواعي سروري تسجيل مشاركة أندورا كعضو نشط يف أعمال الشعبةومن 
 :عقدت الشعبة منذ املؤمتر الثامن أربعة اجتماعاتلقد و 
ضافة املعهـــد اجلغـــرايف استـــو يف مدريـــد ٢٠٠٣االجتمـــاع األول عـــام عقـــد  )أ( 
 ؛)وزارة(الوطين 

 االجتماع الثاين يف نيويورك أثناء الدورة الثانية والعـشرين لفريـق اخلـرباء              عقد )ب( 
 ؛ اجلغرافية التابع لألمم املتحدةاملعين باألمساء
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ة وزارة  تاستـضاف و) اليونـان ( يف ليفكـاس     ٢٠٠٥االجتمـاع الثالـث عـام       عقد   )ج( 
 ؛لدية ليفكاس وبةياخلارجية اليونان

أثنــاء الــدورة الثالثــة والعــشرين لفريــق اخلــرباء يف فيينــا االجتمــاع الرابــع عقــد  )د( 
 .املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة

ــة   يف تلــك ونوقــشت   أويل و .االجتماعــات بنــود شــىت تتعلــق بتوحيــد األمســاء اجلغرافي
 :بنود التاليةاهتمام خاص لل

  وأصوهلاهية املتعلقة باألمساء اجلغرافيةاملبادئ التوجي • 

 األمساء غري املكتوبة وفقا لألجبدية الالتينية • 

 لغات األقليات • 

 املعجم املتعدد اللغات • 

ثري منـذ   أُقد  وفيما يتعلق باملعجم املتعدد اللغات، أريد التأكيد على أن هذا املشروع             
 يف صـورته  ملعجـم إكمـال ا بيـد أن هـدف    .دول األعـضاء الـ إضافية من سامهات مباملؤمتر الثامن 

يـة اهليلينيـة،   التينالالوطنية املستخدمة داخل الـشعبة     ي تضمينه نسخ من مجيع اللغات       ، أ النهائية
 .مل يتحقق بعد

لــدول األعــضاء وممثليهــا   إىل اشكرالــوجــد لزامــا علــي أن أتوجــه بالتقــدير  وختامــا، أ 
 .مال الشعبة، وقدموا مسامهات مثمرة أعثابروا على املشاركة يفالذين 

الــدعوات ألنــشطة وفــضال عــن ذلــك، آمــل أن تقبــل البلــدان الــيت مل تــشارك بعــد يف ا  
مرات عديدة كـي تـشارك يف مـشروع األمـم املتحـدة الكـبري املعـين بتوحيـد                   وجهت إليها    اليت

 .األمساء اجلغرافية
 


