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مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد       
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

    التسميات األجنبية
 )٢٠٠٧-٢٠٠٢(التسميات األجنبية التركية   

 
 **مقدمة من تركيا  

 
 موجز  

يشكل جتميع التـسميات األجنبيـة التركيـة، اسـتنادا إىل اخلـرائط وغريهـا مـن الوثـائق،           
ومت مــؤخرا اســتكمال قائمــة التــسميات األجنبيــة التركيــة . عمليــة مــستمرة منــذ عــدة ســنوات

ن قائمتـــان جديـــدتان وتوجـــد اآل. ألمســـاء البلـــدان وعواصـــمها واملعـــامل املغمـــورة والبحريـــة  
الطبيعيـة  القائمة املوجزة للتـسميات األجنبيـة للمـدن واملعـامل           ”للتسميات األجنبية، مها حتديدا     

وقـد مت  . “قائمة التسميات األجنبيـة ألوروبـا واملنـاطق اجملـاورة لتركيـا     ”و “ الرئيسية يف العامل 
 .ملعاصرة والقدمية معاجتميع القائمة الثانية من خالل فحص اخلرائط والوثائق التركية ا

 الوثائق السابقة للتسميات األجنبية التركية - ١ 
ــة جلــزر حبــر إجيــه وقائمــة قــصرية باألمســاء         ــة التركي ــسميات األجنبي كانــت قائمــة بالت

ــا قــد قــدمت إىل دورة فريــق خــرباء األمــم       ــة احمليطــة بتركي املوحــدة للمعــامل املغمــورة والبحري
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ــاء اجلغ   ــين باألمسـ ــدة املعـ ــام  املتحـ ــة، يف عـ ــة   (١٩٨٦رافيـ ــفها الوثيقـ ــام )WP.29بوصـ ، ويف عـ
ــة ( ١٩٨٧ ــفها الوثيقــ ــدروغرافيا  ). E/CONF.79/INF/58بوصــ ــة واهليــ وأعــــدت إدارة املالحــ

ــا، يف عــام  ــدا يــضم  ١٩٩٢واألوقيانوغرافي ــا جدي عــامل مألمســاء املوحــدة للا”، معجمــا جغرافي
 .“املغمورة والبحرية احمليطة بتركيا

 
 األجنبية التركية ألمساء البلدان وعواصمهاالتسميات  - ٢ 

ــار        ــا للمعي ــدان وعواصــمها، اجملمعــة وفق ــة للبل ــسميات األجنبي ــتم البــت يف قائمــة الت ي
 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وتسجل عقب عملية تقييم مـشتركة تقـوم هبـا         ٣١٦٦ رقم

وبـالرغم  . د اخلـرائط يف تركيـا  اجلمعية التركيـة للغـات ووزارة اخلارجيـة والقيـادة العامـة إلعـدا       
من وجود نسخة من مشروع هذه القائمة، ومن أن هذه النسخة قـد ُنـشرت بالفعـل يف موقـع             

املؤسـسات املمثلـة يف   جملس اخلرباء على اإلنترنت، إال أنـه يـتعني أن تنـال هـذه الوثيقـة موافقـة          
ويــتم بــالتزامن مــع عمــل فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة جتميــع   . اجمللــس

 .التسميات التركية النظرية املوحدة واملوافق عليها قانونيا ألمساء البلدان وعواصمها
 

 سية يف العاملالقائمة املوجزة للتسميات األجنبية للمدن واملعامل الطبيعية الرئي - ٣ 
ــار    ــادة العامــة إلعــداد اخلــرائط، يف أي ، اخلريطــة الــسياسية ٢٠٠٧مــايو /أصــدرت القي

وتتــضمن امللفــات الرقميــة لتلــك . ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠: ١والطبيعيــة للعــامل، مبقيــاس رســم يعــادل 
ــبحريات الكــربى،       ــسياسية، واألهنــار وال ــة للحــدود ال ــة وتركي ــة حملي اخلريطــة، تــسميات أجنبي

لرئيسية، واملعامل الساحلية، واملدن الرئيسية، واملسطحات املائية، مبـا يف ذلـك البحـار              واملناطق ا 
التــسميات (وقــد يــسفر هــذا العمــل عــن تــوفري قائمــة باألمســاء اجلغرافيــة املختلفــة   . واحمليطــات
 .املتداولة يف العامل ملستخدمي اخلرائط وناشريها األتراك) األجنبية

 
 بية ألوروبا واملناطق اجملاورة لتركياقائمة التسميات األجن - ٤ 

قائمـة التـسميات األجنبيـة ألوروبـا واملنـاطق اجملـاورة            ”بدأ مؤخرا العمـل علـى إعـداد          
، على يـد فريـق عامـل يـضم اختـصاصيني لرسـم اخلـرائط ومـؤرخني وعلمـاء لغويـات                      “لتركيا

ــة يف جملــس اخلــرباء التركــي       ــن املؤســسات املمثل ــدعم م ــرافيني، يتلقــى ال املعــين باألمســاء  وجغ
ويستتبع هـذا العمـل فحـص كـل مـن اخلـرائط والوثـائق التركيـة املعاصـرة والقدميـة،                     . اجلغرافية

 .هبدف جتميع التسميات األجنبية التركية
 

 


