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ــد     ــين بتوحيـ ــر املعـ ــدة العاشـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقارير احلكومات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم       
  احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع

        )زيع فقطوللت(
 ٢٠٠٨غرافيـــة يف منغوليـــا يف الفتـــرة بـــني عـــامي     توحيـــد األمســـاء اجل     

   ٢٠١٢ و
    

  **موجز    
أدخلــت إدارة شــؤون األراضــي والبنــاء واجليوديــسيا ورســم اخلــرائط بعــض التغــيريات   

  .٢٠١٢ و ٢٠٠٨على هيكلها وعلى األمساء اجلغرافية يف منغوليا يف الفترة بني عامي 
ت خمتلفــة يف وزارة الطرقــات دمج ثــالث وكــاالبــ. ٢٠٠٨وقــد أنــشئت اإلدارة عــام   

 سـلطة إدارة األراضـي، وسـلطة البنـاء واملرافـق العامـة         :والنقل والبناء، والتنميـة احلـضرية وهـي       
  .واإلدارة احلكومية للجيوديسيا ورسم اخلرائط

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  واجليوديسيا ورسم اخلرائط مبنغوليا وميكن االطـالع والبناءأعد النص الكامل للتقرير إدارة شؤون األراضي       **  

:  علـــــــــــى املوقـــــــــــع الـــــــــــشبكي التـــــــــــايل، باللغـــــــــــة الـــــــــــيت قُـــــــــــدم هبـــــــــــا فقـــــــــــطعليـــــــــــه،
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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 اقترحت اإلدارة على احلكومة إنـشاء جملـس وطـين لألمسـاء اجلغرافيـة               ٢٠٠٩ويف عام     
  .النقل والبناء، والتنمية احلضرية ولكن املقترح قوبل بالرفضحتت إشراف وزارة الطرقات و

 حبوثا بشأن قوانني األراضـي يف منغوليـا بغـرض    ٢٠٠٩إال أن اإلدارة أجرت منذ عام     
  .حتديثها وقررت إدخال بعض التغيريات يف القوانني املتعلقة باجليوديسيا ورسم اخلرائط

ــة لألمســ      ــشاء جمــالس وطني ــهياكل األساســية  وبعــد مناقــشات حــول إن ــة ولل اء اجلغرافي
 بوصفها اجلهة احلكومية املسؤولة عن األمساء اجلغرافيـة نتـائج هـذه          ،للطبوغرافيا أدجمت اإلدارة  

  .وانني املتعلقة باجليوديسيا ورسم اخلرائطقاملناقشات يف نسخة حمدثة لل
ــة     ــانون يف االجتماعــات الربملاني ــشطة   األثويف . وســُيناقش الق ــضطلع اإلدارة باألن ــاء ت ن
  :التالية

  .أصدرت اإلدارة تعليمات لتوضيح األمساء اجلغرافية املنغولية  )أ(  
، بـدأت اإلدارة العمـل علـى توضـيح األمسـاء اجلغرافيـة              ٢٠١٢مارس  /يف آذار   )ب(  

  يف ثالث مقاطعات بداية من اجلزء الشرقي من مغوليا؛
ــة    بــدأت اإلدارة العمــل ب٢٠١١يف عــام   )ج(   نجــاح علــى حتديــد األمســاء اجلغرافي

  .وحتديد اإلحداثيات احلدودية للوحدات البلدية املنغولية على طول حدود البالد
 يف عمليـــة حتـــديث للخـــرائط مشلـــت  ٢٠١١ و ٢٠١٠وبـــدأت اإلدارة، بـــني ســـنيت   
وحــددت .  ابتــداء مــن اجلــزء الــشرقي مــن منغوليــا ١٠٠ ٠٠٠: ١  صــحائف مبقيــاس١ ٢١٠

 العناصر الطبوغرافية كاآلبار والنـافورات، واملراعـي، واملـستوطنات والقـرى، مـع              اإلدارة أمساء 
حتديد الغرض من ذلك، وسجلت التغيريات يف األماكن الصناعية والوحـدات البلديـة، بـإجراء               

  .دراسات ميدانية، وحتديد إحداثياهتا وإدراجها يف اخلرائط الطبوغرافية
  


