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  االقتصادي واالجتماعياجمللس
التاســع املعــين بتوحيــد   املتحــدة األمــممــؤمتر 

 األمساء اجلغرافية
 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١نيويورك، 

 *املؤقت األعمال جدول من ٤البند 
تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعـــن      
ــذ      ــة من ــاء اجلغرافي ــد األمس ــرز يف توحي ــدم احمل التق

 املؤمتر الثامن
   

  التفياتقرير  
 

 **مقدم من التفيا  
 

 ***موجز  
يـا املبـادئ العامـة ملعاجلـة األمسـاء اجلغرافيـة ومـسؤوليات خمتلـف                حيدد التشريع يف مجهورية التف     

  لتوحيــد األمســاءبيــد أن عــدم وجــود برنــامج وطــين.  وضــع األمســاء الرمسيــةمــن حيــثاهليئــات 
واحلاالت اليت فيها أمسـاء     .  تقدم اجلهود بني خمتلف السلطات حيول دون إحراز      وضعف تنسيق   

 بـني األمسـاء الرمسيـة واألمسـاء املـستعملة حمليـا             تـضارب ا  أماكن مغلوطة أُقرت رمسيا، واليت فيهـ      
 واخلـصائص   ، مـن األمسـاء اجلغرافيـة       القـومي  احلفـاظ علـى التـراث     يعـد   و. ل مـشاكل خطـرية    ثمت

 .أمهية احمللية والتهجئة التقليدية لألمساء يف خمتلف مناطق التفيا، أيضا من أكثر املهام

 

 * E/CONF.98/1. 
 .وكالة املعلومات املكانية اجلغرافية، )التفيا (من إعداد فيتا ستراونيتش ** 
 .E/CONF.98/134/Add.1 الوثيقة باعتبارهية فقط النص الكامل للتقرير يصدر باللغة االنكليز *** 
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شمولة بــالتقرير خــالل الفتــرة املــ  التفيــا يفوتــشمل اإلجنــازات الرئيــسية الــيت حتققــت   
 :يلي ما

التعاون املستمر والناجح بني رامسي اخلـرائط وأخـصائيي األمسـاء اجلغرافيـة يف               )أ( 
 ؛ على حد سواء الرمسية، املدنية والعسكريةوضع اخلرائطإطار مجيع برامج 

ــاس      )ب(  ــا مبقي ــة لالتفي ــة طبوغرافي ــشر خريط ــد أأ (٥٠ ٠٠٠: ١إجنــاز ون مســاء ع
 ؛)املواقع اجلغرافية يف هذه اخلريطة أخصائيو األمساء اجلغرافية

 ١١٥ ٧٠٠ تــضم ،إنـشاء وصـيانة قاعـدة بيانــات لألمسـاء اجلغرافيـة يف التفيـا       )ج( 
 ؛موضع ٩٧ ٦٠٠اسم لـ 

االشــــتراك يف مــــشروع اهلياكــــل األساســــية لألمســــاء اجلغرافيــــة األوروبيــــة،  )د( 
)EUROGEONAMES(؛ 

يف إعداد املعاجم اجلغرافية وقـواميس األمسـاء اجلغرافيـة الوطنيـة       ملستمر  االعمل   )هـ( 
كن، وتعمـيم   اساعد يف توحيـد أمسـاء األمـ       لتـ واحمللية، كـي تكـون مبثابـة مـصادر للمعلومـات، و           

  قــاموس أمســاء القــرىوضــعأهــم هــذه األعمــال كــان و. كن كتــراث ثقــايف قــومياأمســاء األمــ
 . قرية٨ ٨٧٩ امسا لـ ١٤ ٠١٢ويضم ، ٢٠٠٧، املنشور يف عام الالتيفية

 


