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 املعــــين التاســــعمــــؤمتر األمــــم املتحــــدة 
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠إىل  ٢١، نيويورك
 * من جدول األعمال املؤقت)د (٩البند 

اهليكل اإلداري للـسلطات     :التوحيد الوطين 
   الوطنية لألمساء

جمموعـــة أوليـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة الـــيت تـــنظم التـــسمية اجلغرافيـــة     
 واستعمال األمساء اجلغرافية يف شيلي

 
 **ورقة مقدمة من شيلي  

 
 ***موجز  

 
مــؤمتر  الوطنيــة حلــدود وختــوم الدولــة التابعــة لــوزارة خارجيــة شــيلي إىل  تقــدم اإلدارة 

جمموعــة أوليــة مــن ’’ الدراســة املعنونــة  املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة التاســعاألمــم املتحــدة 
وتـشري  . ‘‘القواعد القانونية اليت تنظم التسمية اجلغرافيـة واسـتعمال األمسـاء اجلغرافيـة يف شـيلي               

وتعــدد . ىل القواعــد القانونيــة الــيت تــنظم التــسمية اجلغرافيــة يف اإلقلــيم الــوطين  هــذه الدراســة إ
اهليئات احلكومية اليت تقـوم بإصـدار املعلومـات اجلغرافيـة الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة واخلـرائط           

كما تشري إىل هيئـات     . الرمسية، مع حتليل القواعد واإلجراءات املتبعة للبت يف األمساء اجلغرافية         
 .حكومية أخرى ال تصدر خرائط رمسية لكنها حتظى بصالحية إطالق أمساء طبغرافية
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كما تشري بإجياز إىل هيئات حكومية أخرى ليست لديها صـالحيات يف جمـال األمسـاء                 
ــسميات        ــايل االســتعانة يف الت ــا بالت ــة ويتحــتم عليه ــاول اجلوانــب اجلغرافي ــها تتن ــة لكن الطبغرافي

ــات ــابع       الــيت تقــدمها ال بالبيان ــل املعهــد اجلغــرايف الت ــة لرســم اخلــرائط، مــن قبي وكــاالت الرمسي
للجيش، والدائرة األوقيانوغرافية واهليدروغرافية التابعة للبحرية، ودائرة التصوير اجلوي التابعـة           

 .للقوات اجلوية، واللجنة الشيلية للتخوم التابعة لإلدارة الوطنية حلدود وختوم الدولة
ن البيانــات املقدمــة أن مثــة جمموعــة قواعــد حتكــم املــسائل املتعلقــة باألمســاء ويــستنتج مــ 

ــة وإجيــاد آليــات       ــة يف شــيلي، وهــذه اجملموعــة ميكــن حتــسينها بإضــافة قواعــد تكميلي الطبغرافي
وجيدر باإلشارة أن هذه اجملموعة من القواعد تتيح بـشكل مناسـب داخليـا وخارجيـا                . تنسيقية

علــى املــسائل املتعلقــة باألمســاء الطبغرافيــة الوطنيــة ســواء أ تعلقــت   علــى الــسواء تقــدمي أجوبــة  
بالبحر أو باجلو أو بالرب أو بتعيني احلدود أو كانت ذات طـابع سياسـي وإداري أو ذات طـابع         

 .قطاعي ومواضيعي يف اجلغرافيا الوطنية
 


