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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
يف بلــداهنا وعــن  تقــارير احلكومــات عــن احلالــة    

ــدم احملــرز يف  ــذ     التق ــة من ــد األمســاء اجلغرافي توحي
        )للتوزيع فقط(املؤمتر التاسع 
  اء اجلغرافية ونشرها واستخدامهااألنشطة الوطنية لوضع األمس    

  
  **مقدَّمة من مجهورية إيران اإلسالمية    

  
  ***موجز    

  
ــران          ــة إي ــد تفاعلــت مجهوري ــصلة، فق ــسجالت ذات ال ــارير وال ــا ذكــر يف التق ــا مل وفقً
رافيــة منــذ مــم املتحــدة املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغ األ مــع مــؤمتر  حــسب االقتــضاء،اإلســالمية

السنوات املبكرة إلنشائه، وداومت على مراعاة قرارات وتوصيات فريق اخلرباء املعين باألمسـاء             
وتعــد اللجنــة اإليرانيــة لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة الــيت يقودهــا . اجلغرافيــة التــابع لألمــم املتحــدة

اء اجلغرافيــة املركــز الــوطين لرســم اخلــرائط مــسؤولة عــن توجيــه األنــشطة يف جمــال وضــع األمســ
. الــصحيحة ونــشرها واســتخدامها بــشكل موحــد، وذلــك علــى املــستويني الــوطين واإلقليمــي  

ــة         ــد األمســاء اجلغرافي ــة لتوحي ــة اإليراني ــة للجن ــة التابع ــة املختلف ــة العامل ــاون األفرق وكــذلك تتع
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .من إعداد اللجنة اإليرانية لتوحيد األمساء اجلغرافية، املركز الوطين لرسم اخلرائط  **  
ــة        ***   ــر، باللغ ــل للتقري ــى الــنص الكام ــالع عل ــع الــشبكي التــايل      ميكــن االط ــط، علــى املوق ــا فق ــدم هب ــيت قُ : ال

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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  .لألمم املتحدةاألفرقة العاملة املناظرة هلا ضمن فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع  مع
ــة           ــة املعني ــسات الدولي ــؤمترات واجلل ــة املتواصــلة يف امل ــود اإليراني ــد انعكــست اجله وق

  :مل الرئيسية منذ املؤمتر التاسعوفيما يلي بعض جماالت الع. بتوحيد األمساء اجلغرافية
  مجع وتسجيل البيانات الرقمية املتعلقة باألمساء اجلغرافية  •  
  معجم األمساء اجلغرافية  •  
  قاعدة البيانات اجلغرافية الوطنية اإليرانية  •  
  املوقع الشبكي للجنة اإليرانية لتوحيد األمساء اجلغرافية  •  
  ترويج ونشر املعلومات عن األمساء اجلغرافية  •  
  مجع األمساء اجلغرافية للشوارع واألماكن احلضرية وتسجيلها  •  
  ثقايفاحلفاظ على التراث ال  •  
  قائمة بأمساء البلدان  •  
  املبادئ التوجيهية جلمهورية إيران اإلسالمية يف ما يتعلق بأمساء املواقع اجلغرافية  •  
  النظام اجلديد لكتابة اللغة الفارسية باحلروف الالتينية  •  
  أمساء املعامل البحرية  •  
  الرصد والرقابة الستخدام األمساء اجلغرافية الصحيحة ونشرها  •  
يتعلــق  فيمــاوالــدويل  الــوطين واإلقليمــي ىستواملــؤمترات واجللــسات املنعقــدة علــى املــ  •  

  باألمساء اجلغرافية
  أنشطة أخرى  •  

  


