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ــين      ــع املعـ ــدة التاسـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١ورك نيوي
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 تقارير احلكومات عن احلالـة يف بلـداهنا وعـن         
 احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافيـة منـذ         التقدم

   املؤمتر الثامن
  تقرير عن أستراليا  
  **ستراليامقدم من أ  
  ***موجز  

ــة يف أســتراليا       يقــدم هــذا التقريــر مــوجز اإلجنــازات وتوجيهــات جلنــة األمســاء اجلغرافي
 .وستتقدم نيوزيلندا، العضو اآلخر باللجنة، بتقريرها اخلاص. طبقت يف أسترالياحسبما 
وتــوجز الوثيقــة الــصالحيات الــيت تعمــل اللجنــة مبوجبــها حاليــا، وتوضــح الــصلة بــني    

 والــيت جيــري حاليــا ٢٠٠٢اريع الــيت أُجنــزت منــذ انعقــاد املــؤمتر الثــامن يف بــرلني يف عــام   املــش
 .تنفيذها وتلك الصالحيات

 
 

 

 * E/CONFI.98/1. 
 .، رئيس جلنة األمساء اجلغرافية يف أستراليا)أستراليا(أعده بيل وات  ** 
 .E/CONF.98/21/Add.1 نكليزية فقط بوصفها الوثيقةيصدر النص الكامل للورقة باال *** 
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 :وتعترب املبادرات التالية ذات أمهية خاصة 
قتران مـع    باال استحداث جمموعة تعليمية على الشبكة الستخدامها يف املدارس        •  

 شريط فيديو أصدرته اللجنة ومؤمتر برلني
محاية األمساء اجلغرافية يف جمال أمساء النطاقات مع إصدار جمموعة جديـدة مـن               •  

 نطاقات املستوى الثاين لكي تستخدمها اجملتمعات أمساء 
  يف وضع منهجية لتحديد درجات املعاملبدء العمل •  
 متحيص هنج التسمية املزدوجة يف أستراليا •  

 .ملؤمتر يف وقت الحقإىل اوستتم تغطية املواضيع السابقة بورقات فردية ستقدم  
 العـشرين عامـا الـيت كانـت اللجنـة قائمـة        بأنه مت إجناز الكـثري يف  اللجنةوإمجاال، تسلم    

 .خالهلا فيما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية يف أستراليا
وتـساهم  . ولكن ال يزال هناك الكثري الذي يتعني إجنازه كما يتبني من تفاصيل الورقـة      

ــات احلكوميــة     ــئة واحملــسنة، والعملي ــا الناش ــات احملليــة    التكنولوجي ــدة، وتوقعــات اجملتمع  اجلدي
 مبتطلبــات جديــدة تفــيوعوامــل أخــرى علــى الــدوام يف إجيــاد حاجــة إىل اســتحداث أســاليب  

ــة      ــة والعمليــات القائمــة مناســبة يف هــذه البيئ ــادئ التوجيهي ــة أن تكــون الــسياسات واملب وكفال
 .املتغرية باستمرار

األســـتراليني إذا كنـــت ترغـــب يف برجـــاء عـــدم التـــردد يف االتـــصال بأحـــد املنـــدوبني  
احلــصول علــى معلومــات إضــافية فيمــا يتعلــق هبــذه الورقــة أو أي ورقــة أخــرى قــدمت خــالل  

 .املؤمتر
 


