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

  * املؤقت من جدول األعمال٤البند 
تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن التقــدم احملــرز يف  

  توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
        )للتوزيع فقط(

ميات اجلغرافيـة خـالل الفتـرة     تـونس حـول أنـشطتها يف جمـال املـس          تقرير      
٢٠١٢-٢٠١١**  

    
  :أنظمة الرومنة املستعملة باملركز  -  ١  

، أما النظام العـريب املوحـد فلـم يطبـق بعـد             ١٩٧٢النظام الفرنسي، نظام بريوت املعدل        
  .“ڤ”ف وما زال بصدد الدرس ملراعاة بعض اخلصوصيات اليت هتم تونس مثل استعمال حر

  :بعث جلنة وطنية للمسميات اجلغرافية  -  ٢  
 املركــز الــوطين لرســم اخلــرائط واالستــشعار عــن بعــد بتقــدمي مــشروع بعــث جلنــة  قــام  

  .نية للمسميات اجلغرافية هو حاليا يف طور املصادقةوط

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
قامت بإعداد التقرير الكامـل نعيمـة فرحيـة، املكتـب الـوطين لرسـم اخلـرائط واالستـشعار عـن بعـد، تـونس،                           **  

:  فيهمـــــا فقـــــط علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل     وميكـــــن االطـــــالع عليـــــه بـــــاللغتني اللـــــتني قـــــدم     
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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  :املشاركة يف التظاهرات اإلقليمية والدولية يف اجملال  -  ٣   
ــسادسة لفري   •   ــدورة الـ ـــالـ ــة، فيين   قــــ ــسميات اجلغرافيـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــرباء األمـ ـــ خـ   ا،ــ

  )تقدمي ورقتني علميتني (٢٠١١مايو /أيار ٦-٢
 ٢٠١١أغــــسطس /، فــــانكوفر، آباملــــؤمتر الــــدويل الــــسابع عــــشر ألمســــاء البحــــار  •  

  )ورقة علمية تقدمي(
 فريقيـة، ألورشة عمل استشارية حول وضع خارطة طريق لألمسـاء اجلغرافيـة بالبلـدان ا           •  

  ٢٠١١نوفمرب / بتسوانا، تشرين الثاين- قابورون
ــدان ا        •    - فريقيــة، جوهانــسبورغ ألورشــة عمــل وطنيــة حــول األمســاء اجلغرافيــة بالبل

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٤-١٢فريقيا أ جنوب
  :اإلجنازات والبحوث  -  ٤  

 األمسـاء   على اجلائزة األوىل لفريق خـرباء األمـم املتحـدة للمـسميات اجلغرافيـة ملـسابقة                احلصول
  :فريقيا مبقال حتت عنوانأاجلغرافية ب
”A place, a toponym, a cultural heritage: The legendary story of the founding of 

Carthage-Byrsa“  
 مــن جملــة فريــق خــرباء األمــم املتحــدة للمــسميات ٤١ بــاللغتني العربيــة والفرنــسية بالعــدد نــشر
  :الشبكيفية، وهو متاح على املوقع اجلغرا

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.html  
  


