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  ين بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة العاشر املع
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
تقــارير عــن عمــل فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء     

        لة وفرق عمله منذ املؤمتر التاسعاجلغرافية وشعبه وأفرقته العام
  تقرير شعبة البلدان الناطقة باهلولندية واألملانية     

    
  **موجز    

ن أملانيــا وبلجيكــا وجنــوب أفريقيــا وســورينام وسويــسرا نتيجــة التعــاون بــني خــرباء مــ  
 هذا التقرير اإلجنـازات الـيت حققتـها شـعبة البلـدان الناطقـة باهلولنديـة                 يناقشوالنمسا وهولندا،   
  .٢٠٠٧واألملانية منذ عام 

  
  نشر مواد عن األمساء اجلغرافية    

ل مـسح األراضـي     نشرت سويسرا التوجيهات املتعلقـة جبمـع األمسـاء وهتجئتـها يف جمـا               
،  نـشرت أملانيـا  ٢٠١٠ عـام   ويف.  سويـسرا  يف األملانيـة     باللغـة   اجلزء النـاطق    يف واملسح العقاري 

 الـيت نـشرهتا   معلومات مستكملة عن املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمساء املواقـع اجلغرافيـة وأصـلها            
 التوجيهية املتعلقـة    ومن املقرر أن تنشر املبادئ    . ٢٠١١ وهولندا يف عام     ٢٠١٢النمسا يف عام    

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
؛ )بلجيكـا (؛ كاثلني فـان دوريـن       )النمسا( فرتل   -أعد التقرير الكامل كل من بيتر جوردان ورومان شتاين            **  

ــد ــري  برنـ ــشتاين،  وبـ ــة     - باينـ ــة واألملانيـ ــاطق باهلولنديـ ــشعبة النـ ــيس الـ ــدو، رئـ ــو زاكيـ ــا( جيورجيـ ؛ )أملانيـ
 كريــستوف غـــيال وألفـــرد غـــوت  -؛ وجـــان )ســـورينام(؛ وهــاين راغهوبـــار  )هولنـــدا(أورملينـــغ  وفريــان 

ــسرا( ــايل     )سويــــ ــع التــــ ــى املوقــــ ــا فقــــــط علــــ ــدم هبــــ ــيت قــــ ــة الــــ ــه باللغــــ ــن االطــــــالع عليــــ : ، وميكــــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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املـسرد  وصـدرت الطبعـة الثالثـة مـن         . ٢٠١٢ عـام     يف بأمساء املواقع اجلغرافية وأصلها لسويسرا    
  . ٢٠١٠ عام  يفاألملاين ملصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها

  
  توحيد األمساء اجلغرافية    

نات الكرواتيـة    مـن أمسـاء املـستوط       إمسـا  ٢١٥اعتمد يف النمـسا رمسيـاً       ،  ٢٠١١يف عام     
 امسـاً   ١ ٠٩٧وأعدت سـورينام قائمـة تـضم        . واهلنغارية والسلوفينينة إىل جانب األمساء األملانية     

  . العرقيةالفئاتمجيع من جغرافياً 
  

  توفري البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وتعميمها     
يف أملانيا، أنشأت الوكالة االحتادية لرسم اخلرائط واجليوديـسيا واللجنـة الدائمـة املعنيـة                 

وبـدعم مـن أعـضاء الـشعبة، جـرى          . باألمساء اجلغرافية خدمـة املعجـم اجلغـرايف علـى اإلنترنـت           
 األمساء اجلغرافيـة    مشروع”باسم  تنفيذ بنية حتتية خلدمة املعجم اجلغرايف على اإلنترنت، تعرف          

ويف إطـار هـذا     . ، من أجل توفري البيانـات الرمسيـة عـن األمسـاء اجلغرافيـة يف أوروبـا                “وروبيةاأل
املــشروع، أنــشئت قاعــدة لبيانــات التــسميات األجنبيــة واألمســاء املغــايرة لألمســاء اجلغرافيــة          

عالوة على ذلك، قدم أعضاء الشعبة بيانات األمساء لقاعدة البيانـات التابعـة لفريـق               . األوروبية
  . خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية

  
  املشاركة يف االجتماعات واألنشطة األخرى     

اجلغرافيـــة /اجتماعـــات مـــشتركة للـــشعبة اللغويـــةعقـــدت مـــن بـــني أنـــشطة أخـــرى،   
أو أعـضاء   /األفرقة العاملة التابعـة لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة و                   أو/و

  .٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٨ من عام سنويا اعتباراًألمساء اجلغرافية األوروبية مشروع ا
وشارك ممثلو الشعبة بصفة حماضرين يف عدد من الدورات التدريبية اليت ينظمهـا فريـق                 

وجـرى متديـد    . خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية عن أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا          
اليت تنظمها الرابطة الدولية لرسم اخلـرائط علـى اإلنترنـت بـشأن أمسـاء املواقـع         الدورة التدريبية   
  .اجلغرافية وأصلها

  


