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  األمساء اجلغرافية ر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيدـمؤمت
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
ــين باألمســاء         ــم املتحــدة املع ــق خــرباء األم ــل فري ــن عم ــارير ع تق
      اجلغرافية وُشَعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر التاسع

التابعــة لفريــق ) عــدا البلــدان العربيــة(أنــشطة شــعبة جنــوب غــرب آســيا     
  خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية

  
  **موجز    

، بـالنظر إىل    )عـدا البلـدان العربيـة     (ترتبط الدول األعضاء يف شعبة جنوب غرب آسـيا            
 وثيقـاً فيمـا بينـها يف اجملـالني          ما هلا من خلفية تارخيية وِصالت جغرافية وروابط لغويـة، ارتباطـاً           

الثقــايف واالجتمــاعي حيــث تــؤدي أمســاء األمــاكن واملعــامل اجلغرافيــة دوراً بــارزاً يف الــربط بــني 
  .املنطقة بلدان

وميكن جلهود التعاون فيما بني الدول األعضاء يف الشعبة يف اجملالني األكادميي والـتقين                
 أمســاء موحَّــدة، أن يــؤدي دوراً هامــاً يف تنفيــذ  ألغــراض توحيــد األمســاء اجلغرافيــة واســتخدام 

ومن مث، فـإن توسـيع نطـاق التعـاون اإلقليمـي            .  إقليمي للبيانات املكانية   هيكل أساسي وتطوير  
  .يف هذا اجملال سيكون ذا أمهيـة بالغـة مـن حيـث حتقيـق التنميـة االقتـصادية والتقـدم يف املنطقـة                       

  
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
كامل اللجنة اإليرانيـة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، املركـز الـوطين للخـرائط، وهـو متـاح                      أعد التقرير ال    **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.htmlبلغته األصلية فقط على 
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ــذلواســتناداً إىل وجهــة النظــر هــذه،      ــساً   تب ــران اإلســالمية، بوصــفها رئي ــة إي  مجهوري
ارى جهــدها لتعزيــز ثقافــة يف املنطقــة تفــضي إىل وضــع أمســاء جغرافيــة صــحيحة   للــشعبة، قــص

وحىت الوقـت الـراهن، اتُِّخـذَت تـدابري عديـدة إلحـراز             . وتسجيل تلك األمساء ونشرها بانتظام    
  .تقدم يف جمال توحيد األمساء على الصعيد اإلقليمي

ــة يف مــؤمترات        ــشعبة الــيت ُتعقَــد عــادة كمناســبات جانبي وباإلضــافة إىل اجتماعــات ال
األمم املتحـدة ودوراهتـا، فقـد ُعِقـد االجتماعـان اإلقليميـان الثـامن والتاسـع أيـضاً يف مجهوريـة                      

  .إيران اإلسالمية
ــشعبة، مت تنظــيم دورة         ــدول األعــضاء يف ال ــني ال ــاون األكــادميي ب ــق بالتع ــا يتعل ويف م

ــوطين للخــرائط         ت ــز ال ــد املرك ــساحة واخلــرائط، وَعقَ ــاين للم ــب األفغ ــة للخــرباء يف املكت دريبي
إنــشاء قاعــدة بيانــات إقليميــة لألمســاء  ”حتــت عنــوان جبمهوريــة إيــران اإلســالمية حلقــة عمــل  

  .، يف طهران“اجلغرافية
عيد والتقــى ممثلــو الــدول األعــضاء يف الــشعبة ملتابعــة األنــشطة املــضطلع هبــا علــى الــص    

ــة     يف إطــار االجتمــاع األول لرؤســاء منظمــات   عقــدتاإلقليمــي، وذلــك يف مناســبات جانبي
ــدوليني       ــؤمتر واملعــرض ال ــصادي، ويف إطــار امل ــة ملنظمــة التعــاون االقت املــساحة واخلــرائط التابع

  .الثانيني املعنيني برسم اخلرائط واملعلومات املكانية، املعقودين يف طهران
  
  


