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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه /ز متو٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن التقــدم احملــرز يف  

  توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
      )قطللتوزيع ف(

  تقرير قطري مقدم من كندا    
  **موجز    

السلطة الوطنية املعنية باألمساء يف كنـدا هـي اجمللـس الكنـدي لألمسـاء اجلغرافيـة، الـذي           
وُتتخـذ القـرارات املتعلقـة باألمسـاء        . ١٣يضم أعـضاء مـن مجيـع احملافظـات واألقـاليم وعـددها              
تنسيق أنشطة اجمللـس وتـساعد يف حفـظ         على مستوى احملافظات واألقاليم، وتتوىل أمانة وطنية        

ومنذ املـؤمتر األخـري؛ أصـدر اجمللـس طبعـة جديـدة مـن           . قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكندية    
منشوره املعنون مبادئ وإجراءات التسميات اجلغرافية، وبدأ عدد من األعـضاء عـرض معـاجم               

اء املواقــع اجلغرافيــة يف ومتثــل بيانــات أمســ. علــى شــبكة اإلنترنــتومنــشورات أخــرى جغرافيــة 
قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكندية جزءا من اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة اجلغرافيـة                 
الكندية، ويعمل أعضاء اجمللس بالتعاون مع اجمللس الكنـدي للمعلوماتيـة اجلغرافيـة علـى إعـداد                 

وميكــن ألعــضاء اجمللــس . لكنديــةملــف وطــين لتعــيني حــدود رقميــة ألمســاء املواقــع اجلغرافيــة ا  
. احلصول على جمموعة البيانات الوطنيـة الكاملـة بتقـدمي طلبـات خاصـة علـى شـبكة اإلنترنـت                   

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــدي لألمســاء           **  ــس الكن ــة اجملل ــة، أمان ــذر روز، املتخــصص يف األمســاء اجلغرافي ــداد هي ــن إع ــه م ــر بكامل التقري

ــا فقـــط، علـــى املوقـــع الـــشب     : كي التـــايلاجلغرافيـــة، وميكـــن االطـــالع علـــى التقريـــر، باللغـــة الـــيت قُـــدم هبـ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ويتاح جزء فرعي من قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية الكنديـة للجمهـور علـى شـبكة اإلنترنـت          
 االســتعالم عــن االســم علــى املوقــع الكنــدي لألمســاء اجلغرافيــة الــذي جــرى حتديثــه مــن خــالل

واملوقع حاليـا متـاح متامـا لـضعاف البـصر وملـستخدمي       . وإعادة هيكلته خالل العامني املاضيني 
التكنولوجيــات املــساعدة، وجيــري االســتعالم عــن األمســاء اآلن بعمليــات حبــث أســرع وقابلــة    

ميكــن للموقــع أيــضا و.  وجــود خيــارات أكــرب ألشــكال النــواتجللتكييــف حــسب الطلــب، مــع
عــرض األحــرف اخلاصــة الــيت يــصعب رمسهــا وذلــك  ) UNICOD(اســتخدام معيــار يونيكــود ب

باســتخدام عالمــات التــشكيل املــستعملة يف العديــد مــن األمســاء املوجــودة يف لغــات الــسكان     
 .مة يف كتابـة لغـة اإلنويـت   كذلك ميكن للموقـع عـرض األحـرف املقطعيـة املـستخد         . األصليني

وُنفذ مشروع جترييب الستحداث منوذج أويل خلرائط متعـددة اللغـات يف مشـال كنـدا، وجيـري                  
العمل على وضع استراتيجيات لتعزيز األمسـاء اجلغرافيـة الرمسيـة يف خمتلـف تطبيقـات اإلنترنـت                  

  .Google Earthمثل برنامج 
  


