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

  *من جدول األعمال املؤقت) د (٨البند 
اهليكل اإلداري للهيئات الوطنية املعنيـة باألمسـاء        : التوحيد الوطين 

        اجلغرافية والتشريعات والسياسات واإلجراءات املتصلة هبا
  التفياالتشريعية يف قوانني الات اليت أُدخلت على التغيري    
  )ما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية يف(    

    
  **موجز    

  
أُدخلت يف تشريعات التفيا التغيريات التالية يف ما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافيـة منـذ                 

  :٢٠٠٧عام 
قــاليم اإلداريــة ، اعُتمــد القــانون املتعلــق باأل٢٠٠٨ديــسمرب /يف كــانون األول  )أ(  

ــشاء وحــدات         ــة إلن ــشروط الالزم ــذي ُيحــدد اإلجــراءات وال ــسكان، ال ــة بال ــاطق املأهول واملن
التقسيم اإلداري واإلقليمي واألماكن اآلهلة بالسكان وتعديلها وتـسميتها، مبـا يف ذلـك وضـع               

إلداري ، نفِّـذ التقـسيم ا     ٢٠٠٩قائمة بالتقسيم اإلداري واإلقليمي اجلديـد يف التفيـا؛ ويف عـام             
التنظيميـة  ، صـدرت مبوجـب هـذا القـانون الالئحـة            ٢٠٠٩واإلقليمي اجلديد؛ ويف أواخر عـام       

  املتعلقة بنظام العناوين؛
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــتراونيتش     **   ــا س ــة    (أعــدت فيت ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة للمعلوم ــة الالتفي ــن الوكال ــل، وميكــن   ) م ــر الكام التقري

ــالع ـــ    االطــــــ ــا فقـــــ ــدم هبــــــ ــيت قُــــــ ــة الــــــ ــه، باللغــــــ ــايل  عليــــــ ــشبكي التــــــ ــع الــــــ ــى املوقــــــ : ط، علــــــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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، اعُتمد القانون املتعلق باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،       ٢٠٠٩ويف أواخر عام      )ب(  
ــة و        ــة املكاني ــات اجلغرافي ــداد املعلوم ــة إلع ــشروط الالزم ــى ال ــنص عل ــذي ي ــك  ال ــتخدام تل اس

وُيحـدد الغـرض مـن قاعـدة البيانـات املتعلقـة باألمسـاء              تعهـدها بالتحـديث     املعلومات وتبادهلـا و   
  اجلغرافية وحالة قاعدة البيانات تلك؛

، ومبوجــب قــانون املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة وقــانون لغــة ٢٠١٢ويف عــام   )ج(  
وتـضم هـذه الالئحـة      . مسـاء اجلغرافيـة   املتعلقـة مبعلومـات األ    التنظيميـة   الدولة، صـدرت الالئحـة      

تقريبا مجيع القواعد املتصلة بعملية توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، الـيت كانـت حـىت ذلـك                   التنظيمية  
ــوائح        ــوانني والل ــن الق ــف واســع م ــني طي ــة ب ــاريخ، ُموزَّع ــة الت ــرة . األخــرىالتنظيمي وألول م

الزمة للحفاظ علـى األمسـاء اجلغرافيـة ذات         املبادئ والتدابري ال  التنظيمية  التفيا، حتدد اللوائح     يف
مبـــا يف ذلـــك التـــسميات الالتفيـــة األجنبيـــة ذات األمهيـــة الثقافيـــة (القيمـــة الثقافيـــة والتارخييـــة 

  .ومحاية تلك األمساء) والتارخيية
  


