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 املعـــين بتوحيـــد العاشـــرمـــؤمتر األمـــم املتحـــدة 
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس /آب ٩يوليه إىل / متوز٣١، نيويورك
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

عــين تقــارير عــن عمــل فريــق خــرباء األمــم املتحــدة امل 
باألمساء اجلغرافية وشعبه وأفرقته العاملة وفرق عملـه   

        منذ املؤمتر التاسع
  ٢٠١٢-٢٠٠٧كندا عن الفترة /شعبة الواليات املتحدةتقرير     

    
  **موجز    

كنـدا، منـذ انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة التاسـع          /الواليـات املتحـدة   شـعبة   اجتمع ممثلـو      
، قـــدر املـــستطاع، ويف األعـــم األغلـــب يف ٢٠٠٧ عـــام املعـــين بتوحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة يف

ومــا فتــئ البلــدان كالمهــا . اجتماعــات اهليئــات الوطنيــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة يف كــل بلــد 
الـصادر عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة           ٢٢ يطبقان املبادئ واإلجراءات املنـصوص عليهـا يف القـرار         

ــة اخلــــامس املعــــين  ــاء اجلغرافيــ ــا يتعلــــق ، فبتوحيــــد األمســ ــةبيمــ ــاء اجلغرافيــ للــــشعوب  األمســ
ــسكان األصــليني ا/األصــلية ــات     . ل ــة بلغ ــات املتعلق ــدين االتفاق ــشطة يف كــال البل ــضمن األن وتت

ــلية ــا، ووضـــع الـــسياسات   /الـــشعوب األصـ ــة عليهـ ــتخدامها واحملافظـ ــليني واسـ الـــسكان األصـ
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كنـدي،   اجلغرافية بأمانة جملس األمسـاء اجلغرافيـة ال        املواقعأعد التقرير الكامل هيذر روس، أخصائية يف أمساء           **  

وميكـــن االطـــالع ولـــو يوســـت، األمـــني التنفيـــذي بالنيابـــة جمللـــس الواليـــات املتحـــدة لألمســـاء اجلغرافيـــة،  
ــه ــة عليـــــــــ ــشبكي     باللغـــــــــ ــع الـــــــــ ــى املوقـــــــــ ــط علـــــــــ ــا فقـــــــــ ــّدم هبـــــــــ ــيت قُـــــــــ ــايلالـــــــــ :  التـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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ــرح  و. وتعزيزهــا ــا ب ــة    م ــشر األمســاء الرمسي ــّسر ن ــات ُيي  وإتاحــة األمســاء  اســتخدام قواعــد البيان
  .يسروالبيانات ذات الصلة جملتمع املستخدمني بشكل أ

  ومنـاذج وُتتـاح جمموعـات  . ويف كنـدا، ُتتـاح البيانـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة جمانـاً         
وجرت إعادة تنظيم قاعدة البيانات الشبكية لألمساء الرمسية الـيت وافـق عليهـا     . البيانات املتنوعة 

 وحتسينها لتوفري إمكانات حبـث أسـرع وتقبـل التعـديل حـسب      جملس األمساء اجلغرافية الكندي 
ويف الواليــات املتحـدة، جـرى إعـادة تــصميم نظـام املعلومـات املتعلقــة      . الطلـب بـشكل أفـضل   

ــوفري    ــة لت ــع وصــالت إىل     وصــلةباألمســاء اجلغرافي ــور أســرع وذات اســتجابة أكــرب، م  للجمه
عـابر  جغـرايف  املوافقـة علـى اسـم معلـم         علـى    الَبلـَدان تعـاون   ،  ٢٠١٠ عام   ويف. اخلرائط احلالية 

ويواصل ممثلو الشعبة العمل مـع خمتلـف املنظمـات لتبـادل التجـارب             . للحدود، هو حبر ساليش   
البلدان كالمها يف منتـديات األمـم املتحـدة      ويشارك  . واخلربات وتعزيز استعمال األمساء الرمسية    

  .جراءاتاإلسياسات ووتطوير الهدف التوحيد وأنشطتها سعياً لتحقيق 
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