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

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقارير احلكومات عن احلالة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف             

  توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
      )للتوزيع فقط(

  نكاالتقرير الوطين لسري ال    
  

  **موجز
  

تؤدي األمساء اجلغرافية دوراً هاما يف سري النكا، كما يف أي بلد آخـر، يف مـا يتعلـق            
  .باملسائل التارخيية والثقافية واالقتصادية واإلدارية والعرقية والدينية واللغوية

وأثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أعّد معجم جغرايف وطـين حيتـوي علـى مـا يقـرب                   
 أماكن ومعامل استنادا إىل جمموعة خرائط طبوغرافية مبقياس بوصة واحـدة كـان              ٢٩ ٦٠٠من  

الوكالـة الوطنيـة لرســم   ( مـن ِقبـل إدارة املـسح بـسري النكـا      ١٩٢٤قـد اكتمـل إعـدادها عـام     
 بعدما بدأت سـري النكـا       ٥٠ ٠٠٠: ١وأعدت جمموعة خرائط طبوغرافية مبقياس      ). اخلرائط

والبيانــات الطبوغرافيــة يف جمموعــة اخلــرائط . ١٩٨٢س يف عــام باســتخدام النظــام املتــري للقيــا
متاحة أيضا يف شكل اجتاهي رقمي كقاعدة بيانات موجهـة لألمسـاء اجلغرافيـة لتطبيقـات نظـام        

وجيري حاليـا إعـداد جمموعـة أخـرى مـن اخلـرائط             . املعلومات اجلغرافية ورسم اخلرائط الرقمية    
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــسيد س    **   ــل الـ ــر الكامـ ــّد التقريـ ــن     . و. م. أعـ ــا، وميكـ ــري النكـ ــسوح يف سـ ــام إدارة املـ ــدير عـ ــدو مـ فرنانـ

ــالع ــى     االطــــــ ــط، علــــــ ــا فقــــــ ــدِّم هبــــــ ــيت قــــــ ــة الــــــ ــه، باللغــــــ ــايل عليــــــ ــشبكي التــــــ ــع الــــــ : املوقــــــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــة مبقيــاس  ــة   ، باإلضــا١٠ ٠٠٠: ١الطبوغرافي فة إىل قاعــدة البيانــات املوجهــة لألمســاء اجلغرافي
ومثة تطور آخر وهـو نـشر قائمـة القـرى يف كـل حمافظـة ُتـستخدم أساسـا ألغـراض                   . املرفقة هلا 

  .املسح العقاري
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، وللمـرة األوىل يف تـاريخ سـري النكـا، شـارك ممثـل                      

األمم املتحدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف دورتـه الثانيـة             عن إدارة املسوح يف عمل فريق خرباء        
والعــشرين، وشــارك بعــد ذلــك ممثــل إدارة املــسوح واملمثــل الــدائم لــسري النكــا لــدى األمــم   
املتحدة وأحد موظفي البعثة يف الدورة الرابعة والعشرين لفريـق اخلـرباء، الـيت ُعقـدت بـالتزامن                  

، شارك ممـثالن    ٢٠١١ويف عام   . عين بتوحيد األمساء اجلغرافية   مع مؤمتر األمم املتحدة التاسع امل     
 تتــسم ومثلمــا يتــضح ذلــك،. مــن إدارة املــسوح يف الــدورة الــسادسة والعــشرين لفريــق اخلــرباء

  .، باستمرارية ذات معىن٢٠٠٤مشاركة سري النكا يف فريق اخلرباء، منذ عام 
قــدما كــبريا يف توحيــد وأحــرزت ســري النكــا خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض ت   

ــد األمســاء         ــة لتوحي ــشكيل جلن ــى ت ــوزراء عل ــة جملــس ال ــى موافق ــة حبــصوهلا عل األمســاء اجلغرافي
وجيـري اآلن تعـيني مـوظفني دائمـني         . اجلغرافية يف سري النكا برئاسة مدير عام إدارة املـسوح         

 برتبـة    حصلت إدارة املسوح على املوافقة على تعـيني موظـف          ٢٠١١ويف عام   . وأعضاء للجنة 
نائب مدير عام إدارة املسوح لتنسيق األنـشطة، وأنـشئ فـرع مـستقل يف إدارة املـسوح للعمـل                   

ومن الواضح أن سـري النكـا أحـرزت تقـدماً مطّـردا وإن كـان                . على توحيد األمساء اجلغرافية   
  .بطيئا يف هذا اجملال

  


