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 املعين بتوحيد   العاشرمؤمتر األمم املتحدة    
  األمساء اجلغرافية

  /آب ٩ -يوليـــــــــه / متـــــــــوز٣١، نيويـــــــــورك
  ٢٠١٢أغسطس 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن 
التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ            

      )للتوزيع فقط(التاسع املؤمتر 
  رير فلسطنيتق    

  
  **زموج    

  
ــوزراء الــصادر يف جلــسته األســب     •   ــاريخ ) ٦٣(وعية رقــم بقــرار مــن جملــس ال املنعقــد بت

  . مت تشكيل اللجنة الوطنية لألمساء اجلغرافية يف فلسطني٢٠١٠أغسطس /آب ٢٣
مت االطــالع علــى طبيعــة املعلومــات املتــوفرة لــدى املؤســسات حــول موضــوع األمســاء    •  

خــرائط بريطانيــة (ت الرئيــسية لألمســاء اجلغرافيــة اجلغرافيــة ومت حــصر مــصادر املعلومــا
  ).١٠ ٠٠٠ و ٢٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠مقياس رسم 

 نــسمة للــشعبة ١٠٠ ٠٠٠مت إرســال ملــف خــاص باملــدن الفلــسطينية الــيت تزيــد عــن    •  
  .العربية لألمساء اجلغرافية

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
 ، رئيسة اللجنة الوطنيـة لألمسـاء اجلغرافيـة يف فلـسطني وميكـن             )فلسطني(أعدت التقرير الكامل سناء برياوي        **  

ــايل       ــشبكي التـــــــــ ــع الـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــط علـــــــــ ــلية فقـــــــــ ــه األصـــــــــ ــه بلغتـــــــــ ــالع عليـــــــــ : االطـــــــــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــة لألمســاء       •   ــشعبة العربي ــسطينية لل ــة الفل  مت إرســال ملــف خــاص باملــصطلحات اجلغرافي
  .اجلغرافية

مت االنتــهاء مــن كتابــة وتوثيــق األمســاء اجلغرافيــة يف عــدة حمافظــات باللغــة اإلنكليزيــة       •  
 املتبـع يف  Gazetteer حـسب نظـام الــ    ١:٢٠٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠والعربية من خـرائط     

  .اخلرائط الربيطانية يف مسح فلسطني
  .١:١٠٠٠٠مت االنتهاء من حوسبة حمافظة القدس خرائط مقياس رسم   •  
ــسلطات        •   ــت الـ ــيت قامـ ــة الـ ــضفة الغربيـ ــسطينية يف الـ ــة الفلـ ــع اجلغرافيـ ــد املواقـ مت حتديـ

  .اإلسرائيلية بتغيري أمسائها إىل أمساء إسرائيلية
  .البدء يف تدقيق األمساء باللغة العربية حملافظة جنني  •  

  


	مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية
	نيويورك، 31 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2012
	البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
	تقارير الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز في توحيد الأسماء الجغرافية منذ المؤتمر التاسع (للتوزيع فقط)
	تقرير فلسطين
	* E/CONF.101/1.
	** أعدت التقرير الكامل سناء بيراوي (فلسطين)، رئيسة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين ويمكن الاطلاع عليه بلغته الأصلية فقط على الموقع الشبكي التالي: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.
	موجز**

	• بقرار من مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (63) المنعقد بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010 تم تشكيل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين.
	• تم الاطلاع على طبيعة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات حول موضوع الأسماء الجغرافية وتم حصر مصادر المعلومات الرئيسية للأسماء الجغرافية (خرائط بريطانية مقياس رسم 000 100 و 000 20 و 000 10).
	• تم إرسال ملف خاص بالمدن الفلسطينية التي تزيد عن 000 100 نسمة للشعبة العربية للأسماء الجغرافية.
	• تم إرسال ملف خاص بالمصطلحات الجغرافية الفلسطينية للشعبة العربية للأسماء الجغرافية.
	• تم الانتهاء من كتابة وتوثيق الأسماء الجغرافية في عدة محافظات باللغة الإنكليزية والعربية من خرائط 000 100 و 1:20000 حسب نظام الـ Gazetteer المتبع في الخرائط البريطانية في مسح فلسطين.
	• تم الانتهاء من حوسبة محافظة القدس خرائط مقياس رسم 1:10000.
	• تم تحديد المواقع الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية التي قامت السلطات الإسرائيلية بتغيير أسمائها إلى أسماء إسرائيلية.
	• البدء في تدقيق الأسماء باللغة العربية لمحافظة جنين.

