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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة العاشـــر املعـــين بتوحيـــد  
  األمساء اجلغرافية

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

تقارير احلكومات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم       
  احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع

        )للتوزيع فقط(
  األنشطة الوطنية املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية يف ماليزيا    

    
  **موجز    

  
اللجنة الوطنية املاليزية املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة، الـيت أنـشأها جملـس وزراء ماليزيـا يف                     

 مــسؤولة عــن تنــسيق األنــشطة املتعلقــة بوضــع األمســاء اجلغرافيــة يف ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١١
 اللجنــة املــدير العــام للمــسوح ورســم اخلــرائط يف ماليزيــا، ومــن بــني أعــضائها ويــرأس. ماليزيــا

 للجنـــة، املعقـــود يف ســـيدين ١٧ويف االجتمـــاع . ممثلـــون لوكـــاالت احتاديـــة ومـــن احملافظـــات
بأستراليا، انُتخبت ماليزيا رئيسا لشعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ التابعـة              

مســـاء اجلغرافيـــة التـــابع لألمـــم املتحـــدة لفتـــرة مخـــس ســـنوات، مـــن  لفريـــق اخلـــرباء املعـــين باأل
  .٢٠١٥أغسطس / إىل آب٢٠١٠أغسطس /آب

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
التقريــــر بكاملــــه مــــن إعــــداد عبــــد القــــادر بــــن طيــــب، رئــــيس اللجنــــة الوطنيــــة املاليزيــــة املعنيــــة               **  

: يت قُـــّدم هبـــا فقـــط، علـــى املوقـــع الـــشبكي التـــايل وميكـــن االطـــالع عليـــه، باللغـــة الـــ اجلغرافيـــة، باألمســـاء
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ومنذ تأسيس اللجنة، جرى االضـطالع بأنـشطة متنوعـة هبـدف تنـسيق املهـام املتـصلة                     
  :باألمساء اجلغرافية من أمهها ما يلي

، ١٩٨٧غرافيـة لعـام      اجل وفقا لقرار مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيـد األمسـاء           )أ(  
ــا، عــام   ــدليل معنــون  ٢٠٠٥وضــعت ماليزي ــة ل ــة ”:  نــسخة باللغــة املاليزي : املعلومــات اجلغرافي

ــة    ــد األمســاء اجلغرافي ــة لتحدي ــادئ توجيهي ــاليزي   (“مب ــار امل وأصــدرت ). ٢٠٠٩:٢٢٥٦املعي
 اللجنـة التقنيـة املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة واملعلوماتيـة             ٢٠٠٩النسخة باللغـة اإلنكليزيـة عـام        

اجلغرافيــة، حتــت ســلطة جلنــة املعــايري يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت والوســائط    
  املتعددة؛
إنـــشاء مواقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لألنـــشطة املتعلقـــة باألمســـاء اجلغرافيـــة    )ب(  

  ماليزيا؛ يف
  استحداث قاعدة بيانات لألمساء اجلغرافية وإعداد معجم إلكتروين؛  )ج(  
  نشر وثائق تتعلق بأمساء اجلزر والكيانات اجلغرافية اخلارجية؛  )د(  
  تسجيل طريقة نطق األمساء اجلغرافية باللغة املاليزية واللهجات احمللية؛  )هـ(  
لغــة املاليزيــة إىل األحــرف اجلاويــة ومــن النقــل احلــريف لألمســاء اجلغرافيــة مــن ال  )و(  

  األحرف اجلاوية إىل اللغة املاليزية؛
  .عقد حلقات دراسية وحلقات عمل وجلسات إحاطة ألغراض التدريب  )ز(  

  


