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

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

         وأفرقته العاملة وأفرقة عمله منذ املؤمتر التاسعاجلغرافية وُشَعبه
تقرير عن أنشطة ُشعبة أوروبا الشرقية ومشال ووسط آسيا يف الفترة مـن        

  ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٧
    

  **موجز    
  

ــام     ــرة مــن ع ــام ٢٠٠٧يف الفت ــشرقية ومشــال  ، ضــمت ُشــ ٢٠١٢ إىل ع ــا ال عبة أوروب
ُيـشار إليهـا مـن اآلن       (املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة       فريق خرباء األمم املتحـدة      لووسط آسيا التابعة    

، اليت ُشكلت وفقا للقرار الذي اعُتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الـسادس املعـين        )فصاعدا بالُشعبة 
 ، وأوزبكــستان، وأرمينيــا، وأذربيجــاني، مــن االحتــاد الروســ خــرباَء،بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة

 ،وشـارك خـرباء مـن إسـتونيا       .  وقريغيزسـتان  ،جيكـستان  وطا ، وبـيالروس  ، وبلغاريا ،وأوكرانيا
، أعلنـت جورجيـا   ٢٠١١يف عام و. عبة بصفة مراقبني  وليتوانيا يف أنشطة الشُ    ، والتفيا ،وبولندا

  . عبةعزمها على االنضمام إىل الُش
 

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
، رئيس ُشعبة أوروبا الشرقية ومشال ووسـط آسـيا          )االحتاد الروسي (بوغينسكي  . م. أعد التقريَر الكامل ف     **  

دم هبـا فقـط   وميكـن االطـالع عليـه باللغـة الـيت قُـ      .  باألمسـاء اجلغرافيـة    التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املعين     
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html:  التايلعلى املوقع الشبكي
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ــضمنو   ــر يتـ ــفا ل التقريـ ــشُ  وصـ ــدهتا الـ ــيت عقـ ــة الـ ــات اإلقليميـ ــوفيا الجتماعـ عبة يف صـ
 يف جمــال  املــضطلع هبــا حيــث مت تبــادل للمعلومــات بــشأن األنــشطة،اريــابلغ، وبيلوغرادتــشيك

وطنيـة  البيانات  ال قواعد   تطويرتوحيد األمساء اجلغرافية على الصعيدين الوطين والدويل، وبشأن         
يـشري التقريـر    و. لألمساء اجلغرافية، واستحداث وتطبيق نظـم وطنيـة للكتابـة بـاحلروف الالتينيـة             

 توحيد األمساء اجلغرافيـة علـى        جمال يفن األعضاء يف الُشعبة من تقدم كبري        إىل ما أحرزته البلدا   
  .الصعيد الوطين

 إىل التعاون الناجح بني ُشعبة أوروبا الشرقية ومشـال ووسـط آسـيا               أيضا ويشري التقرير   
عامـل  وُشعبة بلدان البلطيق التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية والفريق ال            

 يف رابطـة الـدول املـستقلة املعـين باملـساحة            األعـضاء املعين باألمساء اجلغرافية التابع جمللس الدول       
  .التطبيقية ورسم اخلرائط والسجل العقاري واالستشعار األرضي من ُبعد

  


