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  ةـمؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافي
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩-يوليه/ متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املوقت٤البند 
تقارير احلكومـات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف                 

  توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
        )للتوزيع فقط(

  تقرير التفيا    
    

  **موجز    
يتناول التقرير الفتـرة الواقعـة مـا بـني مـؤمتَري األمـم املتحـدة التاسـع والعاشـر لتوحيـد                        

  .األمساء اجلغرافية
 باهلياكــل األساســية  يف املــشاريع األوروبيــة املتعلقــةشــاركت املؤســسات الالتفيــةوقــد   

  .لبيانات األمساء والعناوين اجلغرافية
. اهليئـات الرمسيـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة         ظائف  ووطرأت تغيريات طفيفة فيما خيص        

الربملـان، واحلكومـة؛    : فصارت اهليئـات الـيت متلـك احلـق يف اعتمـاد التـسميات الرمسيـة كالتـايل                 
ــة      ــة، واإلدارات احمللي ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة للمعلوم ــة الالتفي ــدة وزارات، والوكال ــل . وع وميث

الوكالـة  : أما اهليئات االستشارية والعلميـة فهـي      . االستشاريةمركز اللغة الرمسية اهليئة الرقابية و     
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
التقرير الكامل، وميكـن االطـالع      ) من الوكالة الالتفية للمعلومات اجلغرافية املكانية     (أعدت فيتا ستراونيتش      **  

: ، علـــــــــــى املوقـــــــــــع الـــــــــــشبكي التـــــــــــايلعليـــــــــــه، باللغـــــــــــة الـــــــــــيت قُـــــــــــدم هبـــــــــــا فقـــــــــــط
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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الالتفية للمعلومات اجلغرافية املكانية، ووكالة اللغة الالتفيـة، ومعهـد اللغـة الالتفيـة يف اجلامعـة                 
  . الالتفية

اإلقليمي اجلديـد يف     - التقسيم اإلداري نفاذ  ، بدأ   ٢٠٠٩ يف عام    - التغيريات يف التشريعات  
ــا، ومت ــاوين، و    التفي ــة بنظــام العن ــة املتعلق ــق   مت  حتــديث الالئحــة التنظيمي ــانون املتعل ــاد الق اعتم

الالئحـة التنظيميـة املتعلقـة مبعلومـات        اعُتمدت  ،  ٢٠١٢ويف عام   . باملعلومات اجلغرافية املكانية  
ــد األمســاء        ــة توحي ــادئ املتــصلة بعملي ــع القواعــد واملب ــا مجي ــة، الــيت تــضم تقريب األمســاء اجلغرافي

  .غرافية، مبا يف ذلك التدابري الالزمة حلفظ تراث األمساء اجلغرافيةاجل
ــة وأصــلها     ــع اجلغرافي ــاجم أمســاء املواق ــات ومع ــات   - ملفــات بيان ــل أهــم ملفــات بيان  تتمث

 اســم ١٣٠ ٠٠٠(قاعــدة بيانــات األمســاء اجلغرافيــة يف التفيــا : لتــسميات اجلغرافيــة فيمــا يلــيا
، وفهــرس البطاقــات اللغويــة ألمســاء ) اســم٢٤٣ ٦٠٠(، والــسجل الــوطين للعنــاوين )جغــرايف

وميكـن حاليـا   ).  مليـون اسـم  ١,٥حـوايل   (األماكن يف التفيا الذي يتعّهده معهد اللغة الالتفيـة          
علـى  ) القرى الالتفيـة  (اإلنترنت على معجم أمساء القرى يف التفيا املعنون         على شبكة   االطّالع  

  ).ا امس١٤ ٠١٢( شبكة اإلنترنت 
التثقيـف باألمسـاء اجلغرافيـة      جيـري    - التثقيف يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها       

حماضـرات يف بعـض اجلامعـات، وحماضـرات وعـروض عامـة،             دورات  وأصلها عن طريق إقامـة      
أُقيمـت خـالل االجتمـاع      الـيت   عمل بشأن توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة         الحلقة  عن طريق   وكذلك  

لفريق خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة            ة بلدان البلطيق التابعة     لُشعباخلامس عشر   
  ).٢٠١٢مارس /يف ريغا يف آذار

ــة     ــسميات األجنبي ــة يف جمــال رســم اخلــرائط، والت ــسميات اجلغرافي ــة  - الت  واصــلت الوكال
ــا     ــة لالتفي ــة مــشاريع رســم اخلــرائط الطوبوغرافي ــة املكاني ــة للمعلومــات اجلغرافي ــوفر . الالتفي وي

املتــصفح الــشبكي للخــرائط التــابع للوكالــة إمكانيــة البحــث عــن األمســاء اجلغرافيــة يف أحــدث   
ــاس    ــى املقي ــا عل ــشر خاصــة   . ١٠ ٠٠٠: ١ - ١٠٠ ٠٠٠: ١خــرائط التفي وأصــدرت دار ن

متخصصة يف رسم اخلـرائط اجلغرافيـة أطلـسا كـبريا خلـرائط دول العـامل باللغـة الالتفيـة حيتـوي                      
 لغــة ١٢٩أُِعــدَّت قواعـد نقــل األمســاء اجلغرافيـة مــن   ( اسـم جغــرايف  ٩٠ ٠٠٠علـى أكثــر مــن  

، واألطلـس   )بـدعم مـن وكالـة اللغـة الالتفيـة، خصيـصا هلـذا املـشروع               إىل اللغة الالتفية    أجنبية  
ــي ل ـــاملرجع ــامل ـ ـــحيت(دول الع ـــوي علـ ـــ، وأطلــس التف) اســم٥٧ ٠٠٠ى ـ ـــيا الكــبري مبقيـ اس ــ

  ). اسم جغرايف١٠٠ ٠٠٠أكثر من ( ١٠٠ ٠٠٠ :١
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واستكمل مركز اللغـة الرمسيـة قائمـة أمسـاء البلـدان بقائمـة ملنـاطق الـدول األعـضاء يف                       
لغويون قواعد لنقـل أمسـاء األعـالم األرمنيـة والكرواتيـة إىل             أخصائيون  وأعد  . االحتاد األورويب 

  .٢٠١١  و٢٠٠٩اللغة الالتفية ونشرت يف عامي 
  


