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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  
 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 6البند  

صمعيدن  الونني  توحيد األسمماء الجغرافية عى  ال 
والممدوليج عما األسمممممممممممماء والمعممالجممة م   بمم   
المكاتب والسممىتاا الوننية والمعالم التي تتجاو  

 نتاق السيادة الواحدة والتعاون الدولي 
   

 عم  الهيئة الوننية لألسماء الجغرافية في مدغشقر   
  

 موعز**  
 

األسمممممممممممما  الجدراقية في مدغاممممممممممم ر أ اممممممممممم ت عا   على الرغم من أن اللجنة الوطنية المكلفة بتوحيد  
، تبّين أن عملها ليس بالمسممتوا المضرضممي في الوقت الراهند ف د  ممار  2001، ثم تم تجديدها في عا   1973

لزاما تعيين أعضمممممممما  جد  لي لوا م ع من ت اعد من أعضممممممممامها أو أضسممممممممندح لهم مسممممممممؤولياح أ راد وال  ي ة  
فت  ممعوماح مةتلفة فلم يتسممن بعد   ممدار  ماممروعاإل اعا ت تنامميه ه     أن اللجنة قد بدأ بالفعع، ولكن  ممو ت

 المرسو  المتعلق بتجديدهاد

ومع ذلك، تمكنا، بعد ت ليع التع يداح المرتبطة باستةدا  األسما  الجدراقية، من وضع  طة عمع   
 تض د   لى اللجنة متى استأ فت أعمالهاد

وحدت أو الجهع بوجو ها، يلز  وضممممع اسممممتراتيجية توا مممملية وفي ضممممو   همال األسممممما  الجدراقية الم 
فعالة من أجع ت  يق االسمممممممتةدا  الفعلي لتلك األسمممممممما ، وال سممممممميما في الوثامق الرسمممممممميةد ومن  احية أ را،  
ومالنظر  لى اال تالفاح بين المستةدمين في طرق كتابة األسما  الجدراقية، يلز  باكع أساسي ب ث ال واعد  

ا على األسمممممما  الجدراقية أو قواعد اللهجاح ب سممممما المناطق، أو قواعد اسمممممتةدا   الن وية المط ب ة  صممممميصمممممإل
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الت رير الكامع أعدته  اري هيرينيرينا  ياريفو، رميسممممممة قسممممممم الةرامه  )المعهد الجدرافي والهيدروغرافي الوطني بمدغامممممم ر(د وسمممممميتا    ** 
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األسممما  المركبةد فالال    ذن، بكع ا تصممار، وضممع قواعد في مجال اللسمما ياح ليس ف ه من أجع ال صممول  
 على أسما    ي ة من حيث الكتابة، ولكن أيضا لتسهيع توحيد البيا اح وتعزيز التجا سد

 يرا، ينبدي في األمد البعيد العمع على   امممما  قاعدت بيا اح باألسممممما  الجدراقية تتضمممممن  ب اح  وأ 
تماريةيمة وتفسمممممممممممممميرا للمعما ي وأي معلومماح مفيمدت أ را، وهو مما يتعين التةطيه لمه على غرار قواعمد البيما ماح 

 Toponymic databases andالم كورت روابطها في الصمممف ة الامممبكية ل واعد بيا اح األسمممما  الجدراقية )

web servicesد) 
 


