
E/CONF.98/105  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
2 July 2007 
Arabic 
Original: French 

 

 
190707    190707    07-41307 (A) 

*0741307* 

مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع    
 مساء اجلغرافيةألاملعين بتوحيد ا

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠ إىل ٢١نيويورك، من 
 *من جدول األعمال املؤقتب  ٩البند 

 مع األمساء املختصةتعامل الدوائر  :التوحيد الوطين
  

 )كندا( يكمع األمساء اجلغرافية يف مقاطعة كيباملختصة تعامل الدوائر   
 **مقدم من كندا  
 موجز  

 
ــشرة مــوجزا  تتــضمن   ــضبا هــذه الن ــشطة مقت ــدألن ــا األمســاء  حتدي ــسمية طــرق  رمسي وت

رة يف الفتـ  ) كنـدا (الشعوب األصلية يف كيبيك     األمساء املستخدمة لدى    ومجع ونشر   املواصالت  
 .٢٠٠٧و  ٢٠٠٢بني عامي 

 
 يف كيبيكبصورة رمسية املواقع أمساء حتديد   

علـى شـبكة اإلنترنـت      ) كنـدا (شهدت عملية نشر األمساء اجلغرافية الرمسية يف كيبيـك           
 )انظر البيانات الواردة أدناه( ٢٠٠٧و  ٢٠٠٢خالل الفترة بني عامي  تقدما كبريا

 

 * E/CONF.98/1. 
 ).كندا(من إعداد اللجنة املعنية بأمساء املواقع اجلغرافية يف كيبيك **
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 ية يف كيبيكاجلغرافية الرمساألمساء قائمة تطور   
 

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣١حىت  ٢٠٠٢مارس / آذار٣١حىت  

 ةجغرافي ملواقع امسا ٢١٧ ٨٥٢الرمسية يف كيبيك اجلغرافيةاألمساء قائمة 
ــها  ــرق  ٩٩ ٢٧١منــــــ ــا لطــــــ  امســــــ
 مواصالت

 ةقع جغرافياومل اامس ٢٢٦ ٩٥٣
ــها  ــ ١٠٤ ١٥٢منـــــ ــرق ل اامســـــ طـــــ
 مواصالت

 
) كنــدا(أمســاء املواقــع اجلغرافيــة يف كيبيــك عنيــة بامللجنــة قامــت الومــن ناحيــة أخــرى،  
 احتفظـت وميـع هـذه األمسـاء،       جلقاعدة البيانات اخلاصة هبـا بـدائل        بتضمني  لفترة ذاهتا،   خالل ا 

 ٣٥٠ ٧٦١زداد عدد األمساء املـسجلة مـن        اوقد  . االسترشادمواقع على سبيل    أخرى لل أمساء  ب
 .٢٠٠٧يف عام امسا  ٣٧٣ ٥١٣ إىل ٢٠٠٢يف عام 

 
 املواصالتطرق أمساء قائمة   

دء ســريان قـرار اختذتــه حكومــة كيبيــك لتـشكيل مــدن كــربى مــن    ُبــ،٢٠٠٢يف عـام   
 . رئيسيةخالل جتميع وضم أراضي تابعة للبلديات تقع حول مدن

ــه  لحــد مــن  لو  ــذي حيدث ــاك ال ــة الواحــدة   وجــود طــرق  االرتب مواصــالت داخــل املدين
 اللجنة، بالتعاون مع الـسلطات البلديـة الـيت رغبـت            ، قلصت متشاهبة جدا متطابقة أو   وأمساؤها  

ــك، عــدد  يف  ــة أو  تلــك ذل ــشابه بــ األمســاء املتطابق ــشديدة الت ــى  ال ــدة عل ــسميات جدي إطالق ت
 .الطرق تلك

يف مـع الـسلطات البلديـة املعنيـة،     باالتقان فذت العملية اهلامة، اليت ُنتلك وقد سامهت   
 . وتنويع تراث األمساء اجلغرافية يف كيبيكإثراءأمن السكان على حنو أفضل ويف ضمان 

 
 لشعوب األصليةاملستخدمة لدى ااجلغرافية األمساء   

قبائــل الكــري ليثــري جمموعــة  املــستخدمة لــدى عــن األمســاء اجلغرافيــة صــدر منــشور  
لـشعوب األصـلية يف     دمة لـدى ا   املـستخ اليت خصصتها اللجنة ألمسـاء املواقـع اجلغرافيـة          األعمال  
قبائـل الكـري،    املـستخدمة لـدى     ألمسـاء اجلغرافيـة     الفهـرس ل   اكن االطالع على هذ   ومي. كيبيك
 : اللجنـــةموقـــع لـــىع PDF، كملـــف املنـــشوراتة مـــن ل الـــسادس ضـــمن هـــذه السلـــسووهـــ

www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/publications/publications_pdf.html . ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى
مـن مدينـة كيبيـك،    الواقعـة بـالقرب   وينـداك،  مـن  وينـدات  طائفـة  لقاءات مع أفراد مـن   جرت  

 .داخل احملميةمن أمساء املواقع اجلغرافية املستخدمة  ١٥٠مجع وتسجيل أتاحت 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/publications/publications_pdf.html
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ق خـرباء األمـم املتحـدة       لدورة الثالثة والعشرين لفريـ    من أجل ا  وأخريا، أعدت اللجنة،     
بالـشعوب األصـلية منـذ      اخلـاص   امللف  املتعلقـة بـ   املعين باألمساء اجلغرافيـة، تقريـرا عـن أنـشطتها           

وميكــن االطــالع علــى تلــك   .بدايــة مــؤمترات األمــم املتحــدة املعنيــة بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة  
 Promotion des noms géographiques utilisés par les autochtones du ”الوثيقـة املعنونـة   

Québec “     ــوان ــى العنــــــ ــت علــــــ ــى اإلنترنــــــ ــة علــــــ ــع اللجنــــــ ــى موقــــــ ــايل  علــــــ : التــــــ
www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/a_propos/toponymie_authochtone. 

 


