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ــ ــدة ـمؤمتـ ــم املتحـ ــعر األمـ  املعـــين التاسـ
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١، نيويورك
 * من جدول األعمال املؤقت)د (٦البند 

االجتماعــــات  :راتـاالجتماعــــات واملؤمتــــ
 واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء

 
ــام      ــة لعــــ ــة باملعلومــــــات اجلغرافيــــ ــؤمتر اجلمعيــــــات املعنيــــ   ٢٠٠٦مــــ

)GICON-2006( 
 

 **مقدمة من النمساورقة   
  

 املــؤمتر الــدويل للجمعيــات املعنيــة باملعلومــات     ٢٠٠٦يوليــه /عقــد يف فيينــا يف متــوز   
  ونــدوةُ،رســم اخلــرائطمــؤمتر وســط أوروبــا لوشــارك يف تنظيمــه ). GICON-2006(اجلغرافيــة 

للجمعية الدولية للمسح التـصويري واالستـشعار عـن         اجلمعية الدولية للجنة الفنية الثانية التابعة       
املعلومــات املعنيــة بعلــم لجنــة الووالنــدوة الدوليــة الثانيــة عــشرة ملعاجلــة البيانــات املكانيــة   بعــد 

 .اجلغرافية التابعة لالحتاد اجلغرايف الدويل
مت فيها التقـارير    ، قُد الطبوغرافيةمساء  األصة عن   وُنظمت خالل هذا املؤمتر جلسة خا      

 :الستة التالية
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، “اللغــات يف االحتــاد األورويبدوائــر والتــسميات األجنبيــة يف األمســاء الطبوغرافيــة ” • 
 (Annelies Glander: Toponyms and exonyms in the Europeanدرـــــ النـــز غــــــ آنيلي

Union language services(  

، بيتــر “مقارنــة احلــاالت يف وســط أوروبــا   : الســتخدام الرمســي ألمســاء األقليــات   ا” • 
 (Peter Jordan: the official use of minority names: comparison ofوردانـــــــــ غ

situations in Central Europe( 

، هــانز رودولــف “مــسألة معقـدة :  املتعـددة اللغــات يف سويـسرا  األمسـاء الطبوغرافيــة ” • 
 (:Hans Rudolf Mosching: Multilingual toponymy of Switzerlandغـــــــــــ وشينم

a complex matter( 

ــة  ” •  ــة األوروبي ــشاء : األمســاء اجلغرافي ــة   هياكــل أساســية  إن وخــدمات لألمســاء اجلغرافي
-Jorn Stevers and Pier(جورجيــو زادتــشيدو  - ، يــورن ســيفرز وبــيري “األوروبيــة

Giorgio Zaccheddu: EuroGeoNames (EGN): developing a European geographical 

names infrastructure and services( 

ــة مســاء األ” •  ــري الطبوغرافي ــل التحري ــة  : والعم ــادئ التوجيهي ــشاكل واملب ــان “امل ، روم
 (Roman Stani-Fertl: Toponyms and editorial work: problems andلـفرتـ  - يـستان

guidelines( 

ــهجات ” •  ــى  كهيكــل أساســي  اخلــرائط : مــسح الل ــاجم لالطــالع عل ــهجاتمع ، “الل
 (Eveline Wandl-Vogt: Mapping dialects: maps as aتــــــ  فوغ- لــــــد ن وانـــ إيفلي

primary structure to access dictionaries of dialects( 

جز هلــــا باللغــــة ومــــشفوعة مبــــأو باللغــــة االنكليزيــــة ُنــــشرت هــــذه التقــــارير وقــــد  
 eds(Kinberger M , Pucher A, Cartwright W, Kriz K (Kartographie als يـــــ ف نكليزيـة الا

Kommunikationsmedium. )نــــ  م١٧د ـــاجملل) (الـــ لالتصةـــط كوسيلـــرسم اخلرائWiener 

Schriften zur Geographie und Kartographie) (2006, Wien( ،2-59-9000830-3ISBN . 
 


