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مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد       
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

    على اإلنترنتغرافيةمواقع األمساء اجل
 بيك املعنية بأمساء املواقع اجلغرافية، كنداموقع جلنة كي  

 
  **مقدمة من كندا  

 
 موجز  

لجنـة كيبيـك املعنيـة    تعرض هذه الوثيقة حملة موجزة عن خـصائص املوقـع اإللكتـروين ل         
وهــو يتــضمن حبثــا . ١٩٩٨بــدأ إنــشاء هــذا املوقــع منــذ عــام  . بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة، كنــدا
ــة االطــال   ــيح إمكاني ــع      لألمســاء ويت ــن املواق ــد م ــى أصــل العدي ــة وعل ــى خــرائط طبوغرافي ع عل
 . والكيانات يف كيبيك وتارخيها

 
 موقع جلنة كيبيك املعنية بأمساء املواقع اجلغرافية، كندا  

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢، يف عـامي     جلنة كيبيك املعنية بأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة، كنـدا          بدأت   
ــوجي، فان   ــى املــستوى التكنول ــها عل ــر هيكليت . Windows إىل نظــام Unixتقلــت مــن نظــام  تغّي

 هــو ضــمان حتــديث ٢٠٠٣مــارس / آذار٣والغــرض مــن عمليــة االنتقــال هــذه الــيت انتــهت يف 
ويـوفر موقـع اللجنـة      . إطارنا التكنولوجي وتيـسري تطـوير اخلـدمات الـيت نقـدمها علـى الـشبكة               

  علـــــى الـــــصفحةwww.toponymie.gouv.qc.ca/topos.htmlفرصـــــة االطـــــالع عـــــرب املوقـــــع 
 

 * E/CONF.98/1. 
 .أعدهتا جلنة كيبيك املعنية بأمساء املواقع اجلغرافية، كندا ** 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/topos.html
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“La Banque de noms de lieux du Québec”  الــيت تتــضمن بيانـا مبجموعــة األمســاء الرمسيــة 
يوليـه  /فبينمـا كـان يف متـوز   . وإن عدد زوار هذا املوقع علـى ازديـاد  . واألمساء اليت كانت رمسية  

 . شخصا٥٠ ٢١١مارس إىل / ارتفع يف آذار شخص،٩ ٨٠٠ حنو ٢٠٠٣عام 
وإن اللجنة، رغبة منها يف معرفة خلفية مستخدمي املوقع، طلبت إعداد دراسـة بـشأن                
فتبني أهنم من الناطقني باللغة الفرنسية واحلاصلني على شـهادات عليـا وأهنـم يزاولـون                . عاداهتم

ــور ع       ــة العث ــهم بغي ــع يف عمل ــذا املوق ــستخدمون ه ــة وي ــا متنوع ــدقيق ملكــان    مهن ــى االســم ال ل
وبفعل رضاهم عن اخلـدمات املقدمـة هلـم يف جمـال أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة،                  . وطريقة كتابته  ما

يودون احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن اللغـة املـستخدمة يف األمسـاء الـيت ُيبحـث عنـها                        
ـــل هــذه األســ ـوأصــ ـــاها وتارخيهـماء ومعن ــ. ا وغــري ذلــك ـ ــيت قُدمـوالتوصي ـــات ال ت يف هــذه ـ

ــصفحة      ــامج حتـــسني الـ ــه يف برنـ ــسترشد بـ ــصدرا ُيـ ــشكل مـ ــا زالـــت تـ ــكلت ومـ ــة شـ  الدراسـ
“La Banque de noms de lieux du Québec”. 

وجتري اللجنة منذ عدة سـنوات أحباثـا عـن أصـل أو معـىن أمسـاء املواقـع الـيت تعتمـدها                    
 ٨٤ ٠٠٠معلومــات عــن أصــل ، نــشرت اللجنــة ٢٠٠٣مــارس / آذار٣١ويف . كأمســاء رمسيــة

اسم مسجل ومعناها؛ وبعد مضي مخس سنوات على ذلك، أصبح عـدد األمسـاء املـسجلة الـيت             
 . اسم٦٤ ٠٠٠يقدَّم عنها مثل هذه املعلومات 

ــاس        ــة مبقيـ ــة طبوغرافيـ ــى خارطـ ــالع علـ ــور االطـ ــع اجلمهـ ــبح اآلن يف وسـ ــا أصـ كمـ
يت يـتم احلـصول عليهـا مـن الـصفحة            انطالقا من ملف أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة الـ           ٢٠ ٠٠٠ :١

“La Banque de noms de lieux du Québec” .       وهذه اخلدمـة متـوافرة عـن معظـم أمسـاء املواقـع
 .٥٥وُتستثىن من ذلك أمساء الطرق العامة واملواقع املوجودة يف مشال خط العرض . املسجلة
علــى وأخــريا، جــددت اللجنــة بــشكل جــذري طريقــة عــرض موقعهــا علــى اإلنترنــت   
ــوان  ــدة هــذه    . www.toponymie.gouv.qc.ca/topos.htmlالعن ــة العــرض اجلدي واعُتمــدت طريق

 .٢٠٠٧أبريل /اعتبارا من نيسان
 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/topos.html

