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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشرمؤمتر األمم املتحدة 
  ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ -يوليه / متوز٣١، نيويورك

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
ــدم احملــرز      ــداهنا وعــن التق ــة يف بل ــات عــن احلال ــارير احلكوم   تق

  يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
      )للتوزيع فقط(

  ير كرواتياتقر    
 **موجز    

 التقريـر األنــشطة املتعلقـة بتوحيــد األمسـاء اجلغرافيــة يف كرواتيـا منــذ مـؤمتر األمــم      يـبني  
 إىل ٢١ نيويــورك يف الفتــرة مــن  املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة، املعقــود يف  

  .٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠
  الوطنيـة  تومن البنود املشمولة بالتقرير التغيريات الطارئة على اهليكـل اإلداري للـهيئا             

املعنية باألمساء اجلغرافية، والتشريعات والسياسات واإلجراءات، والقضايا ذات الـصلة بتوحيـد            
األمساء اجلغرافية على الصعيد الوطين؛ وسجل األمساء اجلغرافيـة لألقليـات؛ والتـسمية األجنبيـة؛         

رق وســط ومعجــم األمســاء اجلغرافيــة الكــروايت وموقعــه الــشبكي، واملوقــع الــشبكي لــشعبة شــ  
؛ وســجل  األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــةوجنــوب شــرق أوروبــا التابعــة لفريــق خــرباء
  .األمساء يف اخلرائط الرمسية اجلديدة لكرواتيا

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
وميكن االطالع عليـه    زليكو هكيموفيتش، من اإلدارة اجليوديسية احلكومية يف كرواتيا،         أعد التقرير الكامل      **  

: باللغـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت قـــــــــــــــدم هبـــــــــــــــا فقـــــــــــــــط يف املوقـــــــــــــــع الـــــــــــــــشبكي التـــــــــــــــايل       
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.htm.  



E/CONF.101/98/Add.1
 

2 12-40944 
 

 شــعبة شــرق وســط وجنــوب   رئاســة اإلدارة اجليوديــسية احلكوميــة الكرواتيــةوتولــت  
منــذ مــؤمتر األمــم  باألمســاء اجلغرافيــة عــينألمــم املتحــدة املاشــرق أوروبــا التابعــة لفريــق خــرباء  

 إىل ٢١نيويــورك، يف الفتــرة مــن  املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة املعقــود يف   
وعقــدت الــدورتان التاســعة عــشرة والعــشرين للــشعبة يف زغــرب  . ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٣٠

رة العــشرون كجــزء مــن االجتمــاع املــشترك لفريــق   وعقــدت الــدو. ٢٠١١  و٢٠٠٨عــامي 
املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة ومـشروع األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة، والنظـام                ألمـم املتحـدة     اخرباء  

وخـالل هـذه الـدورة، قـام الفريـق          . حاليـا األورويب لألمساء اجلغرافية، الذي ترتبط بـه كرواتيـا          
ــة ب  العامــل املعــين مبلفــات بيانــات أمســاء املو   ــة ومعــاجم أمســاء املواقــع اجلغرافي عقــد اقــع اجلغرافي

املعلومــات اجلغرافيــة األوروبيــة واألمســاء اجلغرافيــة  اجتمــاع؛ وعقــدت حلقــة عمــل أيــضا عــن  
  .األوروبية
وصــدر معجــم األمســاء اجلغرافيــة جلمهوريــة كرواتيــا وميكــن االطــالع عليــه يف املوقــع     

وتــشكل . يــضا ســجل األمســاء للخــرائط اجلديــدةوصــدر أ. http://cgn.dgu.hr: الــشبكي التــايل
األنشطة املضطلع هبا على الصعيدين الدويل والوطين يف ميدان توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـصة                 
هامة ملزيد من التطورات يف هذا اجملال يف كرواتيـا وأساسـا إلدمـاج كرواتيـا يف الـنظم الدوليـة              

  .لبيانات املكانيةاهلياكل األساسية للتوحيد األمساء اجلغرافية و
  
  
  


