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

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن التقــدم احملــرز        

    توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع يف
  تقرير ليتوانيا    

  
  **موجز    

ية الليتوانيـة وصـدرت قـوانني رمسيـة تـنظم اسـتخدامها يف              جرى توحيد األمساء اجلغراف     
وتتحمـل اهليئـة احلكوميـة للغـة الليتوانيـة مـسؤولية توحيـد              . السياقات الرمسية واخلرائط الرمسيـة    

أمساء األمـاكن علـى الـصعيد القطـري، بينمـا تتحمـل الـدائرة الوطنيـة لألراضـي التابعـة لـوزارة                       
  .يةالزراعة املسؤولية عن اخلرائط الرمس

، كلفت وزارة الداخلية اإلدارات البلدية بتقدمي أمسـاء الـشوارع           ٢٠٠٩ويف هناية عام      
ومنذ ذلك احلـني، دخـل العديـد مـن العنـاوين اجلديـدة يف سـجل العنـاوين          . والعناوين األخرى 

  .مبركز السجالت الذي تديره الدولة
 يف عـام  ١انيا، وصدر اجمللـد  وأنتج معهد اللغة الليتوانية قاموسا ألمساء األماكن يف ليتو          
ويدير املعهد أيضا قاعـدة بيانـات للمعلومـات اجلغرافيـة واألمسـاء اجلغرافيـة الليتوانيـة،               . ٢٠٠٨

، وقاعـدة بيانـات لألمسـاء اجلغرافيـة         http://lvvgdb.lki.lt: اليت ميكن االطالع عليها علـى املوقـع       
  .www.lki.lt/teviالتارخيية ميكن االطالع عليها على املوقع 

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
 عليه باللغـة الـيت قُـدم هبـا          االطالعوميكن  . كامله من إعداد السيت بنغوينيت وراموين جيغايتا، ليتوانيا       بالتقرير    **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: التايلفقط، على املوقع الشبكي 
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ومببادرة مـن اهليئـة احلكوميـة للغـة الليتوانيـة جـرت طباعـة أربعـة جملـدات مـن قـاموس                    
؛ وأفريقيــا،  ٢٠٠٨؛ وأمريكــا يف عــام  ٢٠٠٦للعــامل عــن أوروبــا يف عــام    األمســاء اجلغرافيــة  

ــة  ٢٠١٠وأنتاركتيكــا وأســتراليا وأوقيانوســيا يف عــام   ، وأفغانــستان، وآســيا واإلمــارات العربي
  .٢٠١٢املتحدة يف عام 

وشــاركت ليتوانيــا يف مــشروع حــول األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة يف الفتــرة مــن عــام     
، www.eurogeonames.com، ميكــــن االطــــالع عليــــه علــــى املوقــــع ٢٠٠٩ إىل عــــام ٢٠٠٦

ويــشمل اجلــزء املتعلــق . وأنــشئت لــه خدمــة علــى شــبكة اإلنترنــت ألمســاء األمــاكن يف ليتوانيــا 
  . اسم مكان، مبا يف ذلك املستوطنات، واهليدروغرافيا، والغابات٣٠ ٢٥١بليتوانيا 
ن اهلياكـل األساسـية للمعلومـات        تتاح بوابة على شبكة اإلنترنت عـ       ٢٠٠٩ومنذ عام     

وهـي تطـور باسـتمرار      . www.geoportal.ltاجلغرافية الليتوانية ميكن االطالع عليها على املوقـع         
  .وتشمل وظيفة حبث عن أمساء األماكن

  


