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

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
يف بلــداهنا وعــن التقــدم احملــرز تقــارير احلكومــات عــن احلالــة 

        )للتوزيع فقط(توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع  يف
  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةر اململكة املتحدة يتقر    

  
  **موجز    

ليست هناك هيئة وطنية معنية باألمساء اجلغرافية يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                  
وُيعتـرف  . وأيرلندا الشمالية، وإن كانـت لـدى سـكتلندا وويلـز هيئـات معنيـة بأمسـاء األمـاكن                  

نسخ املطبوعة واملنتجـات الرقميـة هليئـة املـساحة     باألمساء اجلغرافية على النحو الذي ترد به يف ال 
وتـؤدي دوائـر األراضـي واملمتلكـات     . أهنـا األمسـاء اجلغرافيـة الرمسيـة    يف بريطانيا العظمـى علـى     

وتــبني هــذه الورقــة مهمــة هيئــة املــساحة باعتبارهــا الوكالــة . وظيفــة مماثلــة يف أيرلنــدا الــشمالية
 بــه فيمــا خيــص أمســاء املواقــع اجلغرافيــة، وتــربز  الوطنيــة لرســم اخلــرائط والــدور الــذي تــضطلع 

ــد األمســاء          ــم املتحــدة العاشــر املعــين بتوحي ــؤمتر األم ــاد م ــذ انعق ــيت اســتجدت من التطــورات ال
ــة ــضمن . اجلغرافي ــات، ومنتجــات     وتت ــادرات املتخــذة يف إدارة قواعــد البيان معلومــات عــن املب

ومشاريع البحوث املتعلقة باألمسـاء اجلغرافيـة، مبـا يف ذلـك شـىت طرائـق مجيـع األمسـاء الدارجـة                      
  .غري العلمية

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــة ا        **   ــة وهيئـ ــاء اجلغرافيـ ــة باألمسـ ــة املعنيـ ــة الدائمـ ــل اللجنـ ــر الكامـ ــدت التقريـ ــى   أعـ ــا العظمـ ــساحة يف بريطانيـ ملـ

ــن ــلية ف   وميكــــــــــ ــه األصــــــــــ ــه بلغتــــــــــ ــالع عليــــــــــ ــشبكي   االطــــــــــ ــع الــــــــــ ــى املوقــــــــــ قــــــــــــط علــــــــــ
http://unstas.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegn/Conf10.html.  
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وتقــع مــسؤولية األمســاء اجلغرافيــة لألمــاكن واملعــامل اجلغرافيــة خــارج اململكــة املتحــدة    
وجتمـع  .  الدائمة املعنية باألمسـاء اجلغرافيـة، الـيت يـرد بيـان أهـدافها يف التقريـر                 على عاتق اللجنة  

اللجنــة معلومــات عــن األمســاء الــيت وحــدهتا اهليئــات الوطنيــة إلبــالغ حكومــة اململكــة املتحــدة  
  .باألمساء السليمة اليت ينبغي استخدامها يف منتجاهتا
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