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ــد     ــين بتوحيـ ــر املعـ ــدة العاشـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن التقــدم 
 احملرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ املـؤمتر التاسـع             

  توحيد األمساء اجلغرافية يف اليابان          )للتوزيع فقط(
  

  **موجز    
ــاالت    ــان، تتـــوىل الوكـ ــها   يف اليابـ ــة وترتيبـ ــاء اجلغرافيـ ــة جتميـــع األمسـ ــة املعنيـ  احلكوميـ
ونتيجة لذلك، فـإن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة ينطـوي علـى جهـود حـسنة التنـسيق                    . وتوحيدها

وتـشمل اجلهـود    . تتعلق مبختلف الوكاالت املعنيـة الـيت تتـوىل كـل منـها مهـام حمـددة بوضـوح                  
  :املبذولة من أجل توحيد األمساء اجلغرافية ما يلي

  توحيد األمساء اجلغرافية للمناطق السكنية  •  
  توحيد األمساء اجلغرافية للمعامل الطبيعية  •  
  اعتماد أمساء جغرافية للمعامل املغمورة  •  
  يف أنتاركتيكااعتماد األمساء اجلغرافية   •  
  إعداد املعجم الوطين لألمساء اجلغرافية  •  

  

  *  E/CONF.101/1.  
: يل باللغة اليت قدم هبا فقط على املوقع الـشبكي التـا  أعد التقرير الكامل حكومة اليابان وميكن االطالع عليه   **  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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