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

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقارير احلكومـات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف                 

      )للتوزيع فقط(غرافية منذ املؤمتر التاسع توحيد األمساء اجل
  الوضع يف ما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية يف كينيا    

  
  **موجز

أنــشئت اللجنــة الدائمــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة يف كينيــا مبوجــب قــانون الدراســات    
ة حمــددة  وطرائقــه العمليــ.، مــن قــوانني كينيــا٣٥ و ٣٤، املــادتني ٢٩٩االستقــصائية، الفــصل 

دليــل الدراســات االستقــصائية، الــذي ميثِّــل الوثيقــة الرمسيــة ملمارســة املــسح ورســم اخلــرائط  يف
  .كينيا يف

 القانون موافقة اللجنة، اليت يرأسها مدير الدراسات االستقصائية، على مجيـع            ويشترط  
اء اجلغرافيــة وُيجــرى مجــع بيانــات األمســ. األمســاء اجلغرافيــة املنــشورة يف اخلــرائط الرمسيــة كافــة

  .وتصنيفها جنبا إىل جنب مع التحقق من اخلصائص بغرض إنتاج اخلرائط
 اسـم ونـشرها يف كينيـا، وذلـك يف الطبعـة      ٣٨ ٠٠٠وقد جرى توحيد ما يقرب مـن          

ىل اللغـة  إواسـتند التوحيـد   . ١٩٧٨ يف عـام     ةالثانية من معجم األمساء املوّحـدة الرمسـي الـصادر         
  . هلجة يف كينيا٤٢يقرب من السواحيلية بالنسبة ملا 

 
  

  *  A/CONF.101/1.  
مانــديا، مــدير الدراســات االستقــصائية ورئــيس اللجنــة الدائمــة التقريــر بكاملــه مــن إعــداد إفــانتوس مــوراج  **  

 كينيا، وميكن االطالع عليه بكامله، باللغة اليت قّدم هبا فقط، على املوقـع  الوطنية املعنية باألمساء اجلغرافية يف   
  ..http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: الشبكي التايل
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وبسبب الزيادة يف عدد السكان وإقامة املزيد من الوحدات اإلداريـة األصـغر حجمـا،                 
وسـيجرى إعـداده يف شـكل       . أصبح لزاما إعداد طبعة ثالثة من معجم األمسـاء املوحـدة الرمسـي            

 ولـيس   ٢ ٥٠٠: ١مبقيـاس   رقمي وسيغطي نطاقا أوسع باشتماله على مجيـع األمسـاء اجلغرافيـة             
ولقـد أوشـكت املرحلـة األوىل مـن حتويـل           .  املستخدم يف الطبعة الـسابقة     ٥٠ ٠٠٠: ١ مبقياس

  .قاعدة البيانات التناظرية القائمة على االنتهاء
ــع التحــديات واملــشاكل          ــضل ســبل للتعامــل م ــصدد وضــع اســتراتيجية ألف واإلدارة ب

ء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء ويوصــى بــأن يعقــد فريــق خــربا. الوشــيكة املتــصلة هبــذه املهمــة
  .اجلغرافية مناقشة شاملة للجميع لتقييم احللول واقتراحها

  


