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ــين     ــع املعـ ــدة التاسـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦البند 

ات ـجتماعــــالا: االجتماعــــات واملــــؤمترات
   عن األمساء الوطنية  ندواتالؤمترات واملو

مؤمتران يف الربازيل والربتغال يتفقان على احلاجـة إىل إنـشاء شـعبة اللغـة                 
باألمســــاء اجلغرافيــــة التــــابع فريــــق اخلــــرباء املعــــين طــــار إالربتغاليــــة يف 

 املتحدة لألمم
 

 **من الربازيلورقة مقدمة   
 

 ***موجز  
 

ــا ورســم        ــع للجغرافي ــوطين الراب ــا واإلحــصاء املــؤمتر ال عقــد املعهــد الربازيلــي للجغرافي
ــو دي جــانريو، حيــث التقــى آالف مــن األشــخاص    ٢٠٠٦أغــسطس /اخلــرائط يف آب  يف ري

علقـــة بعلـــوم األرض يف الربازيـــل مني بالنقـــاش حـــول مـــستقبل األحبـــاث اإلحـــصائية واملتاملهـــت
ــشر  يف ــسنوات العــ ــةالــ ــدة   . املقبلــ ــول مائــ ــاع حــ ــذب اجتمــ ــدة  واجتــ ــن قاعــ ــستديرة عــ  مــ
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Brasil (BNGB)(  يف احلـوار املقتـرح عـن    اشخـصاً شـاركو   ٦٠احلضور يربو على مجهوراً من 
توحيـد  يـة  لمالـيت تنطـوي عليهـا ع     اخلـرائط األرضـية واجلوانـب اللغويـة         رسـم   اجلوانب املتعلقة ب  

 كبـار وضم املتحدثون اخلبري لويس أبراهامو، وهو أحـد          .األمساء اجلغرافية على الصعيد الوطين    
ــا اجلنوب املــسؤولني يف  ــابع لألمــم      شــعبة أفريقي ــة الت ــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافي ــة يف فري ي

إنــشاء شــعبة للغــة الربتغاليــة يف االقتــراح باملتحــدة، الــذي أعلــن أن حكومتــه مــستعدة العتمــاد 
توحيــد األمســاء اجلغرافيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل يف   لتعزيــز فريــق اخلــرباء، كوســيلة  

أن الــشعبة ستنــشط نــشر وترمجــة مــواد املزايــا األخــرى ومــن  .يــةة باللغــة الربتغالناطقــالبلــدان ال
فقــط، مثــل الــدليل الفــين املرجعــي  االنكليزيــة األمــم املتحــدة املتاحــة يف الوقــت احلــايل باللغــة   

، أو باللغات الست اليت تستخدمها األمم املتحـدة، كمـا هـو احلـال               )١(لتوحيد األمساء اجلغرافية  
 .)٢(األمساء اجلغرافيةبالنسبة ملعجم مصطلحات توحيد 
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