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

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

  توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
        )للتوزيع فقط(

  تقرير أستراليا    
  

  **موجز    
  

ــسيق أنــ    وضــعت    ــا لتن ــا وعملي ــع   أســتراليا أســلوبا حمكم ــاكن يف مجي ــسمية األم شطة ت
  .البلد أرجاء

ــسميات           ــة بالت ــسلطات املعني ــن ال ــألف م ــة تت ــة يف أســتراليا هيئ ــة األمســاء اجلغرافي وجلن
 وغري ذلك من الوكاالت املعنيـة       ،لس النيوزيلندي لألمساء اجلغرافية   اجملالواليات واألقاليم، و   يف

وميكـن االطـالع علـى تفاصـيل حمـددة للعـضوية يف املوقـع الـشبكي                 . بأمساء األماكن أو املهتمة   
  .www.icsm.gov.au/cgna: التايل

وتعمل اللجنـة علـى أسـاس توافـق اآلراء، حيـث تتفـق الواليـات املختـصة بالتـسميات                  
ليا وتبني هذه الورقـة أنـشطة اللجنـة والواليـات املختـصة يف أسـترا       . على التوجهات واملبادرات  

  .وستقدم نيوزيلندا تقريرها اخلاص. منذ املؤمتر التاسع
 
  

  *   E/CONF.101/1.  
أعد التقرير الكامل بيل وات، رئيس جلنة األمساء اجلغرافية يف أستراليا، وميكن االطالع عليـه باللغـة الـيت قـدم                        **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html :كي التايلهبا فقط، على املوقع الشب
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  :ويرد يف التقرير ما يلي  
  االختصاصات احلالية  •  
  املبادرات اليت جيري اختاذها حاليا  •  
  ٢٠٠٧اإلجنازات اليت حتققت منذ عام   •  
  .دور اللجنة خالل السنوات اخلمس املقبلة  •  

  . الصادرة عن اللجنة الراهنة للتقرير نسخة من املبادئ التوجيهية١كما ترد يف امللحق 
ــسم الــ و   ــسيقيت ــة  يدور التن ــه اللجن ــضطلع ب ــذي ت ــشديدة  ال ــة ال ــة   باألمهي ، نظــرا للحال

 وإمنــا توجــد التــشريعات علــى  ، حيــث ال توجــد أي تــشريعات فيدراليــة ،الــسائدة يف أســتراليا
  .بالتسميةاختصاص  بكل علق حتديدا تت وبالتايل فإهنا،األقاليم/مستوى الواليات

ــة واهل      ــا اللجنـ ــشاريع الـــيت تـــضطلع هبـ ــة األنـــشطة واملـ ــوتـــبني جمموعـ ــصة يئـ ات املختـ
 ولكـن يوجـد مـا يلـزم          مل جتـر تـسويتها بعـد،       الواليات واألقاليم أن هناك عددا من القـضايا        يف

  .من املهارات واحلماس للقيام بالعمل املطلوب
  


